
Brasil tem 128,7 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a 
covid-19 e a média de mortes por covid no país fica abaixo de 200 

 
157.781.702 habitantes estão parcialmente imunizados, o que representa 73,97% da população 
 

Redação, O Estado de S.Paulo 
 

Os dados do consórcio de veículos de imprensa mostram que neste sábado, 20, o Brasil chegou 

à marca de 60,35% da população com o esquema vacinal completo com duas doses ou com o 
imunizante de dose única. Em números, significa que 128.743.052 pessoas estão totalmente 

imunizadas contra a covid. 
 

Ainda de acordo com o balanço, as pessoas parcialmente imunizadas somam 157.781.702, 

equivalente a 73,97% do total de habitantes do País. No entanto, estes números podem ser 
diferentes, já que há secretarias que não atualizam os dados aos finais de semana e feriados, 

como a do Distrito Federal. Alagoas e Mato Grosso não atualizaram o registro de vacinas neste 
sábado. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. 

 

O registro de doses nas últimas 24 horas ficou em 895,8 mil, seguido pelas primeiras 
aplicações, com 135.553. Por outro lado, 490,9 mil receberam 2ª aplicação da vacina.  

 
667 habitantes tomaram a dose única. Já as aplicações de reforço foram administradas em 

268,6 mil habitantes, com total de 13,8 milhões de doses aplicadas.  

 
 
Média de mortes por covid no País fica abaixo de 200 pela primeira 
vez desde abril de 2020 
 
Especialistas apontam a influência do avanço da vacinação contra a doença sobre os registros, 

que já vêm em queda nos últimos meses 
 

A média de mortes por covid-19 no País ficou abaixo de 200 neste sábado, 20, pela primeira 
vez desde 23 de abril de 2020. O dado ficou em 196, de acordo com a divulgação feita pelo 

consórcio de veículos de imprensa. Especialistas apontam a influência do avanço da vacinação 
contra a doença sobre os registros, que já vêm em queda nos últimos meses.  

 

A média leva em consideração os registros dos últimos sete dias e oferece uma visão mais 
precisa da variação dos registros. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 214 mortes pelo 

coronavírus. No total, desde o início da pandemia, o País alcançou a marca de 612.625 óbitos 
provocados pela doença.  

 

O Estado do Amazonas não relatou mortes por covid-19. No Rio de Janeiro, a prefeitura 
informou que não há mais pacientes internados com a doença na rede municipal de saúde.  

De acordo com o balanço divulgado neste sábado, 8,6 mil novos casos  foram notificados. O 
País já tem pouco mais de 22 milhões de casos da infecção desde março de 2020. A média 

móvel de casos nos últimos sete dias é de 8.383.  

 
Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado 

por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de 
Saúde, em balanço divulgado às 20 horas. 

 
O balanço de óbitos e de casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que 

passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as 

informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma 
resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas 

foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,rio-zera-internacoes-por-covid-na-rede-municipal-e-faz-mutirao-para-vacinar-atrasados,70003903910

