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Brasil tem 22,62 milhões de casos de covid-19
Mortes pela doença são mais de 620 mil
O número de pessoas que pegaram covid-19 no Brasil chegou a 22.629.460. Em
24 horas, foram registrados no país mais 70.765 casos da doença. Ontem (10),
o sistema de informações da pandemia do Ministério da Saúde contabilizava
22.558.695 casos acumulados.
Ainda há 342.075 casos em acompanhamento, de pessoas que tiveram o
quadro de covid-19 confirmado. Ontem, o número estava em 302.471.

Os infectados com a variante Ômicron agora são 425. Até o momento, um óbito
por esta variante foi confirmado em Goiás. Ainda há 838 potenciais casos em
investigação, a maioria no Rio de Janeiro (441), Rio Grande do Sul (235) e
Minas Gerais (114).
As vidas perdidas no Brasil desde o início da pandemia de covid-19 chegaram a
620.238. De ontem para hoje (11), foram registradas 147 mortes. Ontem, o
painel de informações da pandemia marcava 620.091 óbitos.
Ainda há 2.988 falecimentos em investigação, dados que não vêm sendo
atualizados nos últimos dias. As mortes em investigação ocorrem pelo fato de
haver casos em que a definição da causa do óbito ainda demanda exames.
Até esta terça-feira, o número de pacientes recuperados de covid-19, estava em
21.667.147, conforme dados divulgados no balanço diário do Ministério da
Saúde. A atualização reúne informações sobre casos e mortes enviadas pelas
secretarias estaduais de Saúde.
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Estados
Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o estado com mais mortes por covid19 é São Paulo (155.420). Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro (69.546),
Minas Gerais (56.744), Paraná (40.922) e Rio Grande do Sul (36.497).
Os estados com menos óbitos resultantes da doença são Acre (1.854), Amapá
(2.028), Roraima (2.078), Tocantins (3.955) e Sergipe (6.062). De ontem para
hoje, não se registraram mortes por covid-19 nos estados de Roraima e Sergipe.
Vacinação
Até agora, foram aplicados no país 334,1 milhões de doses de vacinas contra
covid-19: 161,7 milhões com a primeira dose; 144,6 milhões com a segunda, ou
dose única, e 15,5 milhões com a dose de reforço.

