Sexta-Feira, 05 de Agosto de 2022 - 21:00 (Coronavírus)

Covid-19: Brasil registra 222 óbitos e 29,9 mil casos
em 24 horas
Dados são do balanço diário do Ministério da Saúde
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As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 29.976 novos casos
de covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com os órgãos, foram confirmadas
222 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.
Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta sextafeira (5). A pasta informou que Mato Grosso do Sul não atualizou os números de
óbitos e casos neste balanço.
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Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus
durante a pandemia já soma 33.994.470.
O número de casos em acompanhamento está em 646.472. O termo é dado
para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta e nem
resultaram em óbito.
Com os números de hoje, o total de óbitos alcançou 679.758 desde o início da
pandemia. Ainda há 3.237 mortes em investigação. As ocorrências envolvem
casos em que o paciente morreu, mas a investigação se a causa foi covid-19
ainda demanda exames e procedimentos complementares.
Até agora, 32.668.240 pessoas se recuperaram da covid-19. O número
corresponde a 96% dos infectados desde o início da pandemia.
Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com
mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (173.237),
Rio de Janeiro (74.945), Minas Gerais (63.104), Paraná (44.595) e Rio Grande
do Sul (40.527).
Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (2.021),
Amapá (2.153), Roraima (2.158), Tocantins (4.189) e Sergipe (6.417)
Vacinação
Até esta sexta-feira, o vacinômetro do Ministério da Saúde apontava um total de
468.268.707 doses de vacinas contra covid-19 aplicadas desde o início da
campanha de imunização. Dessas, 178,3 milhões como primeira dose, 159,4
milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única. A dose de reforço já foi
aplicada em mais de 103,1 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou
quarta dose, em 17,6 milhões. O painel registra ainda 4,7 milhões de doses
como adicionais, que são aquelas aplicadas em quem tinha recebido o
imunizante da Janssen, de dose única.

