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Covid-19: Brasil tem 8.195 casos e 62 mortes em 24
horas
No total, foram registrados 30,9 milhões de casos e 666.453 mortes.
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O Brasil registrou, em 24 horas, 8.195 casos e 62 mortes por covid-19 segundo o boletim
epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram
registrados 30.953.579 casos e 666.453 mortes pela doença.

Rovena Rosa

O boletim indica que 29.944.584 pessoas se recuperaram da doença, o que representam
96,7% dos infectados pela covid-19. Há ainda 342.541 casos em acompanhamento.
Segundo o ministério, o boletim não traz dados atualizados do Distrito Federal e dos
estados do Ceará, do Maranhão, de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro,
Roraima e Tocantins. O Mato Grosso do Sul não atualizou o número de óbitos. Esses
dados não foram atualizados porque o ministério não recebeu os dados das secretarias
estaduais de Saúde antes da divulgação do boletim.
Estados
São Paulo é o estado que tem o maior número de casos e de mortes por covid-19, com
5.502.590 e 169.234, respectivamente. No número de casos, o estado do Sudeste é
seguido por Minas Gerais (3,4 milhões) e Paraná (2,5 milhões). Os menores números
estão no Acre (125.975), em Roraima (155.745) e no Amapá (160.421).

Entre os óbitos, o segundo e o terceiro estado com maior número de mortes são Rio de
Janeiro (73.797) e Minas Gerais (61.544). Os menores números está no Acre (2.002), no
Amapá (2.134) e em Roraima (2.152).
Vacinação
Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicados até agora 434,37 milhões de doses de
vacina contra a covid-19, sendo 176,98 milhões da primeira dose, 158,97 milhões da
segunda dose e 4,89 milhões de doses únicas.
A primeira dose de reforço foi aplicada em 85,5 milhões de pessoas, a segunda dose de
reforço em 4,28 milhões e a dose adicional em 3,74 milhões.

