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Brasil chega à marca de 1,5 milhão de casos confirmados de Covid-19
Postado em: 03/07/2020 às 21h32

País teve mais de mil óbitos registrados pelo terceiro dia consecutivo
Por Agência Estado Números divulgados pelo Ministério da Saúde e pelo levantamento da imprensa deixam o
Brasil na marca oficial de 1,5 milhão de infectados por coronavírus no país. Segundo dados do governo, até o fim da
noite de quinta-feira (2), foram 1.496.858 casos confirmados e 61.884 mortes pela doença. Nas 24 horas de balanço,
foram 1.252 óbitos e 48.195 positivados agregados às estatísticas.
Do total de infectados até quinta, 852.816 pessoas se recuperaram e 582.158 mil pacientes ainda estão em
acompanhamento, segundo a pasta federal. Há ainda 3.931 mortes em investigação. Já dados obtidos por Estadão,
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde apontaram a marca dos 1,5 milhão de
pessoas contaminadas. Em apenas quatorze dias, segundo o consórcio, foram registrados mais de 500 mil novos
casos da doença no país. O boletim paralelo ao governo apontou 47.984 novas infecções e no dia, pelo terceiro dia
consecutivo, registro de mais de mil mortes. Foram 1.277 óbitos registrados, elevando o total de vidas perdidas para
61.990 no país. O Brasil é o segundo do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas
dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,7 milhões de infecções confirmadas e 128 mil óbitos, de acordo com a
Universidade Johns Hopkins. A cada 100 pessoas infectadas, uma vai a óbito Os resultados de um estudo do
Ministério da Saúde e da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), apresentados na quinta-feira, mostram que, de
cada 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus no Brasil, uma vai a óbito, o que representa uma taxa de 1,15%
de letalidade.
A pesquisa, que foi dividida em três fases e realizada com 89.397 pessoas de 133 cidades de todas as regiões do
país, mostra que 60% dos brasileiros infectados manifestam sintomas, principalmente alteração de olfato e paladar.
Apenas 9% dos brasileiros são assintomáticos. (Tribuna de Minas)
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