
Relatório semanal da equipa de Saúde Pública com base nos casos de Covid-19 
  
26 de agosto de 2021 
  
Nos sete dias anteriores ao dia 20 de agosto (com base nos dados publicados no dia 
25 de agosto) tivemos 1277 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton e 
Hove. Isso é: 
 

• uma redução de 1,7% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 438 por 100 000 residentes;  

• superior à taxa do Sudeste, que foi de 318 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 328 por 100 000.  

   
O que é que isto significa para Brighton e Hove? 
  
Pela segunda semana consecutiva observámos uma alteração percentual muito 
pequena do número de novos casos confirmados de Covid-19. Não podemos estar 
confiantes de que isso significa que a taxa de infeção em Brighton e Hove já atingiu 
o seu ponto mais elevado. Os números continuam a aumentar no resto de Inglaterra 
e no Sudeste. 
  
As infeções pelo vírus da Covid-19 ainda são mais elevadas entre os adultos jovens 
e adolescentes e estão a propagar-se pelas outras gerações, afetando todas as 
faixas etárias. Na semana passada houve outro aumento entre os indivíduos com 
mais de 60 anos de idade e temos agora uma das taxas de infeção mais altas nessa 
faixa etária no Sudeste. 
  
Há mais de 20 pacientes hospitalizados com Covid-19 na localidade. Mas o 
programa de vacinação do Serviço Nacional de Saúde (National Health Service, 
NHS) está a evitar com êxito o aumento do número de pacientes em estado muito 
grave que observámos no início do ano. 
  
O centro de vacinação muda-se e abre para os jovens de 16 e 17 anos 
 
Na próxima segunda-feira, dia 30 de agosto, o centro de vacinação de Brighton e 
Hove irá mudar-se para a antiga loja da Topshop, no centro comercial Churchill 
Square. 

A mesma equipa irá administrar vacinas todos os dias das 8:30 às 20:00 horas, 
oferecendo consultas com marcação e também um serviço de consultas sem 
marcação que se encontra disponível todos os dias até às 19:00 horas.  
  
O centro de vacinação no Churchill Square irá oferecer consultas de vacinação sem 
marcação para os jovens de 16 e 17 anos de idade. 
 
O centro comercial Churchill Square está a disponibilizar parque de estacionamento 
gratuito durante uma hora na Orange (Churchill 1) na Regency Road East Square, 
para que toda a gente tome a sua vacinação. 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


As sessões de vacinação sem consulta marcada para adultos continuam noutros 
locais da cidade, incluindo em Hove Lawns, na igreja de São Pedro (St Peter's 
Church), no Rainbow Hub e no hipódromo (Racecourse). As localizações, datas e 
horários de todos os locais onde pode ir tomar  a sua vacina encontram-se 
disponível na página de internet da Sociedade de Saúde e Assistência de Sussex.  
 

As pessoas com consultas marcadas no Brighton Centre a partir de segunda-feira, 
dia 30 de agosto, estão a ser contactadas diretamente pelo serviço nacional de 
marcações (National Booking Service) sobre a mudança de local. A data e hora das 
suas consultas continuará a ser a mesma, só irá mudar o local. 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/

