
Resumo de Cardiologia 

Clipe 1 

Título: Introdução 

O East Sussex Healthcare NHS Trust (ESHT) presta uma gama de serviços de 

cardiologia em dois hospitais: o Eastbourne District General Hospital (EDGH) e o 

Conquest Hospital, em Hastings, além de outros locais comunitários em Sussex. 

A cardiologia é uma especialidade da medicina que trata do diagnóstico e 

tratamento de problemas cardíacas e doenças relacionadas. 

Embora existam muitas condições clínicas que podem afetar o coração em pessoas 

de todas as idades, muitas doenças cardíacas estão relacionadas com a idade, 

tornando os serviços de saúde do coração (cardiologia) cada vez mais importantes 

à medida que as pessoas envelhecem. 

Está em constante evolução com novos desenvolvimentos na prevenção, 

diagnóstico e terapêutica de doenças. A cardiologia inclui normalmente o 

diagnóstico e o tratamento de: 

• Angina (dor no peito causada pelo estreitamento das artérias coronárias) 

• Arritmias, por exemplo, fibrilação auricular (batimentos cardíacos irregulares) 

• Cardiomiopatia (doença do músculo cardíaco) com insuficiência cardíaca incluindo 

edema pulmonar (acumulação de líquido) 

• Trombose da artéria coronária ou enfarte do miocárdio (ataque cardíaco), 

frequentemente associado a tensão arterial elevada (hipertensão) e colesterol 

elevado 

• Doenças das artérias (aterosclerose, arterite, ateroma) 

• Sopro cardíaco devido a doença da válvula cardíaca 

• Abertura na parede do coração e outras formas de doenças cardíacas congénitas 

na vida adulta, incluindo a transição dos cuidados pediátricos 

• Cuidados partilhados de mulheres grávidas com doenças cardíacas 

 

Clipe 2 

Título: O que estamos a consultar? 

Estamos orgulhosos dos serviços de cardiologia que prestamos atualmente, tanto 

nos nossos hospitais como nas nossas comunidades locais. Contudo, queremos 

continuar a transformar e melhorar os serviços de cardiologia para adultos em East 



Sussex para garantir que as pessoas recebem os cuidados certos, no lugar certo, 

no momento certo. 

Não estamos a propor mudar a maioria dos nossos serviços, pelo que ainda 

continuariam a ser prestados os cuidados cardiológicos para quem deles necessitar. 

Para garantir que a maioria dos pacientes recebe cuidados de saúde de boa 

qualidade perto de casa, os serviços em ambulatório, diagnósticos não invasivos, 

camas com monitorização cardíaca, reabilitação cardíaca e serviços de insuficiência 

cardíaca permaneceriam em ambos os hospitais ou na comunidade. Para os muitos 

pacientes que são encaminhados para um consultor pelo seu médico de clínica 

geral (para casos não urgentes), continuariam a ser observados em ambulatório, 

que continuariam a ser prestados tanto em hospitais como em algumas clínicas na 

comunidade. 

 

Propomos a localização dos serviços cardíacos mais especializados, necessários a 

um pequeno número de doentes, num dos nossos dois hospitais e a formação de 

uma Equipa de Resposta Cardíaca 

de apoio aos doentes na sua chegada à Urgência, juntamente com "atendimento 

rápido", prestando uma avaliação rápida em ambos os hospitais. Estes serviços 

cardíacos especializados incluem procedimentos cirúrgicos ou investigações que 

podem exigir a pernoita ou uma estadia mais longa no hospital. 

 

Procedendo desta forma, poderíamos melhorar ainda mais os cuidados e o apoio 

que prestamos às pessoas com necessidades cardíacas mais urgentes, ao mesmo 

tempo que continuamos a prestar cuidados cardíacos contínuos e menos urgentes 

às pessoas no local mais apropriado. A introdução deste modelo de porta de 

entrada e de "atendimento rápido" (o "atendimento rápido" é prestado por uma 

clínica dirigida por um consultor que proporciona acesso rápido à avaliação) 

asseguraria um diagnóstico mais rápido, reduziria os tempos de espera, reduziria o 

número de consultas necessárias para os pacientes e reduziria o tempo que os 

pacientes têm de permanecer no hospital. Estes são melhoramentos de qualidade 

fundamentais para o serviço de cardiologia. 

Como parte desta consulta, procuramos a sua opinião sobre a nossa proposta para 

o futuro modelo de serviço e a localização dos serviços cardíacos mais 



especializados. Pedimos também a sua opinião sobre qual é o melhor local para 

estes serviços. 

 

Clipe 3 

Título: Onde poderia ser prestado o serviço especializado?  

Estes serviços especializados podem ser localizados numa das seguintes opções: 

• Eastbourne District General Hospital 

• Conquest Hospital, em Hastings 

Nesta fase, não identificámos um local preferido porque sentimos que qualquer dos 

nossos hospitais – ou seja, 

o Eastbourne District General Hospital ou o Conquest Hospital em Hastings – 

poderiam acomodar os serviços cardíacos mais especializados que nos propomos 

basear num único local. Algumas das razões para isso são as seguintes: 

• O modelo de cuidados proposto já demonstrou trabalhar fora das horas habituais 

de funcionamento e aos fins de semana em ambas as instalações hospitalares, 

sendo os benefícios dos cuidados clínicos ilustrados durante períodos de 

funcionamento num único local durante a pandemia de COVID. 

• Todos os padrões nacionais continuam a ser cumpridos e ultrapassados quando 

os laboratórios de cateterismo, necessários para os serviços cardíacos mais 

especializados requeridos por um pequeno número de pessoas, estão apenas em 

funcionamento numa instalação hospitalar (fora das horas habituais de 

funcionamento e fins de semana), independentemente do hospital em que se 

encontrem. 

• A análise dos dados de transporte do South East Coast Ambulance Service mostra 

que o impacto nas viagens de ambulância é igual, independentemente do local 

escolhido. 

Os dados e o feedback recolhidos para a nossa Avaliação do Impacto da Igualdade 

e da Desigualdade na Saúde mostram que a área de Hastings tem uma maior 

proporção de privação social e económica do que a área de Eastbourne. Por outro 

lado, a zona de Eastbourne tem uma maior proporção de pessoas mais velhas do 

que a zona de Hastings. A privação e a idade têm ambas um efeito sobre a 

probabilidade de desenvolver problemas cardíacos, pelo que são também aspectos 

a considerar como parte da consulta. 

 



Clipe 4 

Título: A nossa visão para os serviços de cardiologia em East Sussex 

Queremos prestar serviços de cardiologia que satisfaçam as necessidades da nossa 

população e que sejam de alta qualidade, seguros e sustentáveis, tanto agora como 

no futuro. Queremos que os pacientes tenham: 

• Acesso mais rápido ao diagnóstico e tratamento 

• Cuidados mais qualificados de especialistas que trabalham em equipas 

multidisciplinares bem equipadas 

• Redução do tempo de internamento no hospital 

• Menos marcações canceladas 

• Acesso às mais recentes tecnologias e tratamentos 

• Serviços conduzidos por consultores durante todo o dia, todos os dias 

• Maior qualidade e cuidados consistentes e eficazes 

Acreditamos que as mudanças que delineámos e que estamos a consultar, 

ajudariam a alcançar esta visão. 

 

 

 

Clipe 5 

Título: Como desenvolvemos as nossas opções? 

Estamos comprometidos em trabalhar com parceiros e pessoas locais para 

elaborarmos propostas em conjunto que continuem a melhorar os serviços de 

cardiologia para a população local, abordando alguns dos desafios atuais e 

aproveitando ao máximo as oportunidades futuras. 

De 4 de janeiro a 14 de fevereiro deste ano, falámos com a população local sobre 

as suas experiências de serviços de cardiologia - o que correu bem e o que 

sentiram que poderia ser melhorado. Isto incluiu 82 respostas ao nosso questionário 

online/papel e 20 entrevistas de acompanhamento em profundidade. 

Ficámos satisfeitos por ver que as pessoas estavam amplamente satisfeitas com o 

atendimento recebido dos serviços de cardiologia. No entanto, também sugeriram 

que se poderiam fazer melhorias em áreas como os tempos de espera, a forma 

como comunicamos com os pacientes e a acessibilidade aos serviços.  

 



Em março de 2021, reunimos pessoas locais, partes interessadas, médicos e outros 

profissionais de saúde para três workshops "virtuais" para analisar mais 

detalhadamente o feedback recolhido a partir dos nossos questionários e 

entrevistas, juntamente com outros dados de saúde nacionais e locais e, em 

conjunto, começar a desenvolver ideias para melhorar ainda mais os serviços de 

oftalmologia em East Sussex. 

 

O primeiro workshop centrou-se em informar o modelo de cuidados, tendo em conta 

os padrões nacionais e o que funciona bem noutras áreas do país. Este workshop 

foi concebido para nos ajudar a identificar melhores formas de prestar serviços de 

cardiologia no futuro. 

 

O segundo workshop concentrou-se no desenvolvimento de ideias e opções para 

discussão posterior, com base em temas-chave e sugestões identificadas desde o 

nosso envolvimento até agora, no feedback do nosso primeiro workshop e nas 

propostas dos parceiros do NHS de East Sussex. 

 

O workshop final passou em revista cada uma das opções identificadas no segundo 

workshop. Os participantes avaliaram e pontuaram cada opção e recomendaram 

quais as opções que deveriam ser encaminhadas para posterior discussão e 

feedback. 

 

As seguintes potenciais opções foram discutidas durante os workshops: 

• Opção 1: manter os serviços atuais como estão; 

• Opção 2: manter os serviços atuais como estão, acrescentando novas áreas de 

avaliação nos departamentos de emergência e de "atendimento rápido" em ambas 

as instalações hospitalares agudas; 

• Opção 3: construção de instalações hospitalares agudas, com a adição de áreas 

de avaliação e "atendimento rápido" ("tudo, em todo o lado"); 

• Opção 4: separação de serviços para que as Angioplastias Coronárias 

Percutâneas (ACP) sejam realizadas numa instalação hospitalar aguda, enquanto 

os serviços escolhidos de Electrofisiologia (EP), Pacemaker Permanente (PPM) e 

Dispositivos são prestados na outra instalação hospitalar aguda, com a adição de 



áreas de avaliação cardiológica e de "atendimento rápido" em ambas as instalações 

hospitalares agudas; 

• Opção 5: co-localização de todos os laboratórios de cateterização e serviços de 

internamento numa única instalação hospitalar de maior incidência de movimento, 

com serviços em ambulatório e serviços de diagnóstico em ambas as instalações 

hospitalares de maior incidência de movimento, com a adição de áreas de avaliação 

cardiológica e de "atendimento rápido" em ambas as instalações hospitalares de 

maior incidência de movimento. 

 

Os participantes nos workshops também foram convidados a sugerir outras 

abordagens para consideração e avaliação, mas foi acordado que as cinco opções 

acima referidas eram adequadas, pelo que não foram acrescentadas mais opções. 

 

Foi pedido aos participantes que classificassem e pontuassem cada uma das cinco 

opções possíveis para um futuro modelo de cuidados em relação aos cinco "critérios 

de avaliação" e, das cinco possibilidades, a 

Opção 5: a co-localização de todos os laboratórios de cateterização e cuidados de 

internamento numa ou outra instalação hospitalar aguda, foi considerada 

positivamente por todos os tipos de intervenientes. 

 

Clipe 6 

Título: as propostas  

Tendo em conta os resultados da EHIA, juntamente com o feedback dos nossos 

workshops de avaliação de opções e outras atividades de envolvimento, estamos a 

consultar duas opções: 

• Opção 1: Co-localizar todos os laboratórios de cateterização e serviços 

especializados de internamento cardiológico do Eastbourne District General 

Hospital, com pacientes externos agudos e serviços de diagnóstico tanto no 

Eastbourne District General Hospital como no Conquest 

Hospital, em Hastings; juntamente com o estabelecimento da Equipa de Resposta 

Cardíaca na Urgência e no atendimento rápido que prestam avaliação rápida em 

ambas as instalações hospitalares agudas 



• Opção 2: Co-localizar todos os laboratórios de cateterização e serviços 

especializados de internamento cardiológico do Conquest Hospital, com pacientes 

externos agudos e serviços de diagnóstico restantes, tanto no Eastbourne 

District General Hospital, como no Conquest Hospital, em Hastings; juntamente com 

o estabelecimento da Equipa de Resposta Cardíaca na Urgência e no atendimento 

rápido que prestam avaliação rápida em ambas as instalações hospitalares agudas 

Nesta fase, não identificámos um local preferido porque sentimos que qualquer dos 

nossos hospitais poderia acomodar os serviços cardíacos mais especializados que 

nos propomos basear num único local. 

 

Clipe 7 

Título: Avaliação do Impacto da Igualdade e da Desigualdade na Saúde 

Ao longo das fases de conceção e consulta, temos testado continuamente as 

nossas propostas e abordagens de consulta face à avaliação do impacto da 

igualdade e das desigualdades na saúde (EHIA). Utilizamos EHIAs para encontrar e 

remover barreiras nos serviços que possam impedir as pessoas de conhecer o 

serviço, utilizá-lo e obter o melhor dele. As EHIAs também nos ajudam a abrir os 

serviços a novos grupos e a concentrar-nos no impacto da mudança no utilizador. 

A nossa avaliação inicial do impacto e risco na nossa EHIA mostrou que os 

pacientes das comunidades étnicas, a nossa população mais idosa, homens, 

pacientes com deficiência ou com uma condição de longo prazo, residentes em 

lares e comunidades que vivem nas áreas mais carenciadas correm o maior risco de 

aumentar as desigualdades de saúde no seio dos serviços de cardiologia. 

No entanto, isto não significa que não haja risco para outras comunidades em toda a 

nossa população de pacientes. 

O nosso compromisso pré-consulta ajudou-nos a refinar a EHIA e a definir o 

trabalho que faremos para apoiar os pacientes no futuro a aceder aos serviços 

certos para eles. Como parte da nossa proposta, continuamos a desenvolver um 

vasto programa de comunicação e envolvimento, para apoiar as pessoas a fazerem 

as escolhas certas para os seus cuidados de saúde. 

Durante o compromisso de pré-consulta houve alguns grupos e/ou respetivos 

representantes com os quais não nos ligámos e iremos concentrar-nos nestes 

grupos durante a consulta para assegurar que as suas necessidades e as dos seus 

representantes são plenamente integradas nas nossas propostas. 



Esses grupos são: 

• Zonas desfavorecidas e aquelas que possam ter necessidades sanitárias 

adicionais (incluindo sem-abrigo) 

• A comunidade de pessoas surdas 

• Comunidades Negras, Asiáticas e Minorias Étnicas 

• Comunidades Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero 

• Refugiados e requerentes de asilo 

Em resumo, a nossa EHIA identificou resultados positivos para a maioria das nove 

diferentes características protegidas. No entanto, identificámos ações que 

tomaríamos para mitigar quaisquer impactos negativos contra todos e 

características específicas protegidas. 

 

Clipe 8 

Título: Como avaliar qual a instalação hospitalar que é a opção preferida? 

Depois de encerrada a consulta, poderão ser totalmente consideradas todas as 

respostas ao nosso questionário, juntamente com feedback adicional de pessoas e 

organizações locais envolvidas na prestação de saúde, cuidados e apoio às nossas 

comunidades de East Sussex. 

Também poderemos avaliar e pontuar ambas as instalações hospitalares em função 

de alguns critérios ponderados, que poderão incluir: 

• Demografia da população 

• Necessidades de saúde 

• Tempos de viagem 

• Acessibilidade dos serviços 

• Diferenças das infraestruturas em cada local 

• Número de pacientes afetados 

• Melhor utilização de recursos 

Uma ponderação é uma forma de medir a importância dos critérios. As respostas à 

consulta irão ajudar-nos a decidir sobre os critérios, pelo que serão revistas após o 

encerramento da consulta. Isto irá ajudar-nos a garantir que os critérios de avaliação 

das opções e as suas ponderações foram informados, pelo que as populações 

locais, incluindo os pacientes e as suas famílias e os prestadores de cuidados e 

aqueles que trabalham nos nossos serviços de saúde e de transportes nos disseram 



ser importantes, bem como dados e análises detalhadas dos serviços de cardiologia 

existentes. 

Todos os comentários à consulta, respostas a questionários e resultados da 

avaliação de opções serão depois utilizados para decidir sobre qual a instalação 

hospitalar preferida. 

Iremos disponibilizar atualizações regulares sobre o progresso e o local final 

preferido através de boletins informativos, redes sociais, artigos de jornais e no 

nosso website. 

 

Clipe 9 

Título: Outras consultas a considerar 

Um dos nossos hospitais "trust" vizinhos – Maidstone and Tunbridge Wells NHS 

Trust – também está atualmente envolvido com o público em propostas para 

desenvolver os seus serviços de cardiologia. O seu período de compromisso 

termina a 14 de janeiro de 2022. 

Não cremos que estas propostas tenham impacto nos nossos pacientes de East 

Sussex, mas pode saber mais em www.mtw.nhs.uk/cardiology-engagement 

Em East Sussex, também estamos a consultar a população local sobre propostas 

para melhorar os serviços de oftalmologia (olhos). As duas consultas não estão 

relacionadas uma com a outra, mas poderá querer dar-nos a sua opinião sobre 

ambas.  

 


