
Sem
Opção

Veículo: Agência Brasil - Caderno: ÚLtimas notícias - Seção: Não Especificado -
Assunto: Saúde - Página: online - Publicação: 06/08/20
URL Original:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/covid-19-brasil-tem-97256-o
bitos-e-202-milhoes-de-recuperados

Covid-19: Brasil tem 97.256 óbitos e 2,02 milhões de
recuperados
Covid-19: Brasil tem 97.256 óbitos e 2,02 milhões de recuperados
Atualmente, 741.180 pacientes estão em acompanhamento
 
Publicado em 05/08/2020 - 20:21 Por Jonas Valente e Pedro Rafael Vilela – Repórteres Agência Brasil - Brasília
O balanço diário do Ministério da Saúde - divulgado nesta quarta(5) - mostra que o Brasil tem 2.859.073 casos acumulados de
covid-19. Desse total, 70,7% se recuperaram da doença, ou seja, 2.020.637 pessoas; 97.256 faleceram e 741.180 pacientes
estão em tratamento. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.437 óbitos e notificados 57.152 novos casos de covid-19. 
A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,4%, mesmo percentual de dias anteriores. A mortalidade
(quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 46,3. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de
1.360,3.
O Brasil  mantém-se em segundo lugar no ranking mundial em número de casos e de óbitos relacionados à pandemia. A
liderança é dos Estados Unidos. De acordo com o mapa da universidade Johns Hopkins, o país possui 157.690 mortes e
4.811.128 casos acumulados. Na terceira colocação, em número de casos, segundo o ranking na instituição norte-americana,
aparece a Índia, com 1,9 milhão de infecções e 39.795 óbitos. Já em número de mortes, a terceira posição é do México, que
registra 48.869 falecimentos e 449 mil casos totais confirmados.  

Covid-19 nos estados
Os estados  com mais  mortes  registraras  por  covid-19  são:  São  Paulo  (24.109),  Rio  de  Janeiro  (13.855),  Ceará  (7.867),
Pernambuco (6.758) e Pará (5.818). As Unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são: Tocantins (415),
Mato Grosso do Sul (442), Roraima (532), Acre (547) e Amapá (588). Mato Grosso do Sul,  que permaneceu ao longo da
pandemia como o local menos letal, deixou o último lugar do ranking, ultrapassando Tocantins e o Acre.
Em  casos  confirmados  do  novo  coronavírus  São  Paulo  também  lidera  a  lista  com  585.265  notificações,  seguido  por  Ceará
(181.443),  Bahia (179.737),  Rio de Janeiro (172.679) e Pará (160.695).  Os estados com menos pessoas infectadas até o
momento são: Acre (21.033), Tocantins (28.312), Mato Grosso do Sul (28.315), Roraima (34.296) e Amapá (37.318).
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