
Relatório semanal da equipa de Saúde Pública com base nos casos de Covid-19 
  
12 de agosto de 2021 
  
Nos sete dias anteriores ao dia 6 de agosto (com base nos dados publicados no dia 
11 de agosto) tivemos 1375 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton & 
Hove, enquanto que na semana anterior tínhamos tido 1135 casos. Isto é: 
 

• um aumento de 21% comparando com a semana anterior; 

• equivalente a uma taxa semanal de 471 por 100 000 residentes, enquanto 

que a taxa da semana anterior tinha sido de 390,2 por 100 000;  

• superior à taxa do Sudeste, que foi de 253,3 por 100 000; 

• superior igual à taxa de Inglaterra, que foi de 296,6 por 100 000.  

   
O que é que isto significa para Brighton & Hove? 
 
As taxas de infeção de COVID-19 na nossa cidade continuam a estar muito 
elevadas em todas as faixas etárias, especialmente nos jovens.  
 
O número de pessoas com COVID-19 no nosso hospital local aumentou, porém, 
está muito mais baixo do que estava por volta do princípio do ano, quando o número 
de casos era muito elevado. Isso mostra que o programa de vacinação está a 
funcionar. 
 
No entanto, temos de ir ainda mais longe para garantir a proteção de todos. As 
taxas de vacinação na nossa cidade são mais baixas do que em muitas zonas do 
país. Apenas três em cada quatro adultos em Brighton & Hove tomaram a sua 
primeira dose da vacina.  
 
A aceitação da vacina é baixa entre as pessoas com idades compreendidas entre os 
25 e os 34 anos. Apenas seis em cada dez pessoas nessa faixa etária começaram a 
ser vacinadas.  
 
É importante que todos aceitem a oferta da vacina, especialmente agora que, uma 
vez mais, está muito mais gente a ter contacto e a socializar com outras pessoas 
nas nossas casas e recintos por toda a cidade.   
 
As vacinas são a melhor proteção contra a COVID-19 
 
Todos os adultos no Reino Unido podem tomar a vacina contra a COVID-19. Se 
ainda não começou a ser vacinado(a), não continue a deixar para depois. 
 
Como cidade, todos nós precisamos de ter consideração pelas pessoas vulneráveis 
da nossa comunidade que estão mais em risco de adoecer se apanharem o vírus. 
 
Quando uma pessoa se vacina, não está só a proteger-se a si própria contra este 
perigoso vírus, mas também a todos os outros ao seu redor. 
 



Os dados de todas as clínicas móveis e de vacinação sem marcação prévia da 
localidade podem ser encontrados nas páginas de internet da Sociedade de Saúde 
e Assistência de Sussex e das vacinas sem marcação prévia do Serviço Nacional 
de Saúde). 
   
Não precisa de esperar que uma das clínicas de consultas sem marcação prévia 
venha à sua área. 
 
Consultas de vacinação com marcação prévia estão disponíveis todos os dias no 
The Brighton Centre através do serviço nacional de marcação de vacinas do Serviço 
Nacional de Saúde  e ligando para o 0300 303 8060 para consultas no Brighton 
Race Course, como também em outros locais da cidade. 
 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

