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O Brasil chegou a 
1.716.196 milhão de in-
fectados pela covid-19. 

As secretariais estaduais de 
Saúde reportaram 41.541 no-
vos casos nesta quarta-feira. 
O país havia atingido a marca 
de 1,6 milhão de contamina-
dos no último domingo. Nas 
últimas 24 horas também fo-
ram registradas 1.187 mortes, 
elevando o total de óbitos no 
país para 68.055.

O levantamento foi realizado 
por um consórcio de veículos de 
imprensa formado por O Globo, 
Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL 
e O Estado de S. Paulo. O próxi-
mo boletim será divulgado às 
8h de quinta-feira. O 
levantamento mostra 
que 50% das mortes por 
covid-19 confirmadas 
nas últimas 24 horas 
ocorreram no Sudes-
te, região que também 
concentra 46% dos novos ca-
sos confirmados nas últimas 
24 horas. Ao analisar o número 
total de mortes e de casos con-
firmados, o Sudeste também 
lidera, representando 46% e 34% 
respectivamente. Em contra-
partida, a região Sul é onde con-
centra-se a menor porcentagem 
de mortes e casos, tanto diários 
quanto totais.

O boletim do Ministério da 
Saúde aponta 1.713.160 casos 

con� rmados da covid-19, sen-
do noti� cados 44.571 novos ca-
sos nesta quarta-feira. As mor-
tes somam 67.964, das quais 
1.223 foram registradas nas úl-

timas 24 horas. Desse 
total, 305 ocorreram 
nos últimos três dias. 
Há ainda 4.105 óbitos 
em investigação.

De acordo com 
os dados, os estados 

com os maiores números de 
casos são: São Paulo (341.365), 
Ceará (128.471), Rio de Janeiro 
(126.329), Pará (118.744) e Mara-
nhão (92.939). Já os estados com 
o maior número de mortes são: 
São Paulo (16.788), Rio de Janei-
ro (10.970), Ceará (6.665), Pará 
(5.169) e Pernambuco (5.323).

REINFECÇÃO
Um caso de possível rein-

fecção de coronavírus está 

sendo estudado no município 
de Itatiaiuçu, na região metro-
politana de Belo Horizonte.

Um jovem de Minas Gerais, 
que tinha testado positivo para 
covid-19 em abril, voltou a ser 
diagnosticado no � nal do mês 
de junho, e morreu nesta se-
mana, no dia 6 de julho. Ele 
tinha 22 anos e era técnico de 
enfermagem. Em abril, os sin-
tomas dele eram leves. Depois 
de cumprir o isolamento, o 
jovem voltou ao trabalho. Ele 
realizou novamente o teste em 
maio, e o resultado foi negativo 
para coronavírus.

Mas, em junho, o rapaz pro-
curou a Policlínica de Itatiaiu-
çu com sintomas graves da do-
ença, e foi encaminhado para 
um hospital de Itaúna, onde 
morreu. O paciente realizou 
novamente o teste e o resulta-
do foi positivo.

País chega a 1,7 milhão 
MAIS DE 41 MIL NOVOS CASOS DE COVID-19 FORAM INFORMADOS ONTEM PELAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE

INFECTADOS 

RIO DE JANEIRO
AGÊNCIA O GLOBO E G1

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) revo-
gou, nesta quarta-feira, trecho 
de uma resolução que proibia 
homens homossexuais de doar 
sangue. A medida foi toma-
da para cumprir uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que, no início de maio, 
considerou inconstitucional a 
vedação presente nas normas 
do governo federal.

Dessa forma, foi extinta a 
regra que considera “inaptos” 

Revogada proibição de 
gays doarem sangue

BRASÍLIA
AGÊNCIA O GLOBO

por 12 meses os “indivíduos 
do sexo masculino que ti-
veram relações sexuais com 
outros indivíduos do mesmo 
sexo e/ou as parceiras sexu-
ais destes” devido aos “riscos 
de contrair infecções trans-
missíveis”. A retirada da proi-
bição foi publicada no Diário 
O� cial da União, assinada 
por Antonio Barra Torres, de-
signado como “diretor-presi-

dente substituto” da Anvisa 
no despacho.

No mesmo ato, a Anvisa in-
formou que vai elaborar uma 
orientação técnica a respeito 
do “gerenciamento dos riscos 
sanitários e das responsabili-
dades pertinentes aos servi-
ços de hemoterapia públicos e 
privados em todo o país e aos 
demais atores” em virtude da 
retirada da proibição.
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