Sábado, 22 de Janeiro de 2022 - 08:50 (Coronavírus)

Brasil registra 23,7 milhões de casos de covid-19
Número de mortes pela doença passa de 622,5 mil.
Desde o início da pandemia, 23.751.782 milhões de pessoas foram contaminadas pelo
novo coronavírus no Brasil. Em 24 horas, o país registrou mais 166.539 casos de covid19. O número pode ser maior devido às dificuldades de muitas pessoas para fazer testes
de detecção da doença em diversas cidades.
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Até ontem (20), o sistema de informações do Ministério da Saúde sobre a pandemia
contabilizava 23.585.243 casos acumulados. Ainda há 1.284.926 casos em
acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro de covid-19 confirmado. Ontem, o
número estava em 1.111.116.
A circulação da variante Ômicron continua aumentando: os casos confirmados até agora
são 1.560. Ontem, eram 1.407. Do total registrado hoje, foram identificados 569 casos no
Amazonas, 290 em Pernambuco e 156 no Rio de Janeiro. Houve dois óbitos até agora.
Ainda há 1.079 potenciais casos em investigação, a maioria no Rio de Janeiro (561), Rio
Grande do Sul (242) e Minas Gerais (182).
Os dados compilados pelas secretarias e pelo Ministério da Saúde apontam 622.563
mortes em decorrência de complicações da covid-19. Em 24 horas, foram confirmadas
358 mortes. Ontem, o painel de informações marcava 622.205.
Ainda há 3.092 falecimentos em investigação. São os casos em que a determinação da
causa da morte demanda exames e procedimentos posteriores ao falecimento.
Até esta sexta-feira, 21.844.293 pessoas já haviam se recuperado da doença.
Os dados estão no balanço divulgado na noite de hoje pelo Ministério da Saúde. A
atualização reúne informações sobre casos e mortes enviadas pelas secretarias estaduais
de Saúde.
Estados
Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o estado com maior número de mortes por
covid-19 é São Paulo (156.310), seguido por Rio de Janeiro (69.649), Minas Gerais
(56.918), Paraná (40.965) e Rio Grande do Sul (36.601).
Os estados com menos óbitos resultantes da pandemia de covid-19 são Acre (1.854),
Amapá (2.035), Roraima (2.084), Tocantins (3.981) e Sergipe (6.070).
Vacinação
Até esta sexta-feira (21), foram aplicados 345,2 milhões de doses de vacinas contra covid19 no Brasil. Foram 162,7 milhões com a primeira dose e 149 milhões com a segunda ou
a dose única. Já receberam a dose de reforço 29,3 milhões de pessoas.

