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Situação atual

 As previsões atuais mostram um crescimento ainda acelerado para novos casos
e a expectativa é de que no dia 23 de julho esse número chegue a 2.478.837.

 A curva de mortes mostra uma quantidade elevada de mortes diárias. 
Entretanto, a taxa de mortalidade segue em queda e espera-se que o percentual 
de óbitos caia para 3,5%.

 O Número Efetivo de Reprodução para o Brasil desde o dia 29 de junho e está 
em 1.15.

 Nos estados, observa-se um quadro heterogêneo.
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Região Centro-Oeste

 O número de casos acumulados de toda Região Centro-Oeste em 09/07 foi de 
136.488, aproximadamente 7,7% dos casos totais do Brasil.

 Além disso, apresenta cerca de 3,8% dos óbitos acumulados no país.

 A taxa de crescimento dos casos em todos os Estados da região foi maior do 
que a do Brasil em 09/07.

 Segundo as previsões todos os Estados da região permanecem em com uma
tendência de crescimento dos casos e mortes, com algumas quedas previstas
nas mortes no Distrito Federal. 
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Distrito Federal

 O número de casos acumulados no Distrito Federal em 09/07 foi de 65.677, 
aproximadamente 3,7% dos casos totais do Brasil.

 O Distrito Federal apresenta cerca de 1,2% dos óbitos acumulados no país.

 O número de reprodução atual do Distrito Federal é de 1,19.

 Esses números demonstram que 2,18% da população tiveram casos
confirmados e 0,027% faleceram da doença.
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Goiás

 O número de casos acumulados no estado de Goiás em 09/07 foi de 33.876, 
aproximadamente 1,9% dos casos totais do Brasil.

 O estado de Goiás apresenta cerca de 1.1% dos óbitos acumulados no país.

 O número de reprodução atual de Goiás é 1,2.

 Esses números demonstram que 0,48% da população tiveram casos
confirmados e 0,01% faleceram da doença.
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Mato Grosso

 O número de casos acumulados no estado de Mato Grosso em 09/07 foi de 
25.264, aproximadamente 1,4% dos casos totais do Brasil.

 O estado de Mato Grosso apresenta cerca de 1,3% dos óbitos acumulados no 
país.

 O número de reprodução atual do Mato Grosso é 1,41.

 Esses números demonstram que 0,73% da população tiveram casos
confirmados e 0,027% faleceram da doença.
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Mato Grosso do Sul

 O número de casos acumulados no estado do Mato Grosso do Sul em 09/07 foi
de 11.671, aproximadamente 0,66% dos casos totais do Brasil.

 O estado do Mato Grosso do Sul apresenta cerca de 0,2% dos óbitos
acumulados no país.

 O número de reprodução atual do Mato Grosso do Sul é 1,26.

 Esses números demonstram que 0,42% da população tiveram casos
confirmados e 0,005% faleceram da doença.
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