
Resumo de Oftalmologia 

Clipe 1 

Título: Introdução 

Os serviços de oftalmologia em East Sussex são prestados pelo East Sussex 

Healthcare NHS Trust (ESHT), atualmente em três locais: Eastbourne District 

General Hospital (EDGH), Conquest Hospital (em Hastings) e Bexhill Hospital.  

A oftalmologia é uma especialidade da medicina e da cirurgia que proporciona o 

diagnóstico, tratamento e prevenção dos olhos e do sistema visual. A oftalmologia 

médica envolve o diagnóstico e a gestão de perturbações que afetam a visão de 

uma pessoa, enquanto a oftalmologia cirúrgica envolve um procedimento cirúrgico 

para corrigir ou melhorar a visão de uma pessoa, por exemplo, a cirurgia da 

catarata.  

A oftalmologia inclui normalmente o diagnóstico e o tratamento de: 

• Cataratas que é quando a lente, um pequeno disco transparente dentro do 

seu olho, desenvolve manchas turvas. Com o tempo, estas manchas tornam-

se geralmente maiores, causando visão desfocada, nebulosa e, 

eventualmente, a cegueira. Durante a juventude, as nossas lentes são 

geralmente como o vidro transparente, permitindo-nos ver através delas. À 

medida que envelhecemos, começam a ficar embaciadas, como o vidro da 

casa de banho e começam a limitar a nossa visão. 

• Glaucoma é um problema ocular comum onde o nervo ótico, que liga o olho 

ao cérebro, fica danificado. É normalmente causado pela acumulação de 

fluido na parte frontal do olho, o que aumenta a pressão no seu interior. O 

glaucoma pode levar à perda de visão se não for diagnosticado e tratado 

precocemente. Pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum 

em adultos na faixa etária dos 70 e 80 anos. 

• Degenerescência Macular da Idade (DMI) é um problema ocular que afeta 

uma pequena parte da retina chamada mácula, que se encontra na parte de 

trás do olho. A DMI causa problemas com a sua visão central, mas não leva à 

perda total da visão e não é dolorosa. A DMI afeta a visão que utiliza quando 

está a olhar diretamente para algo, por exemplo, quando está a ler, a ver 

fotografias ou a televisão. A DMI pode tornar esta visão central distorcida ou 



desfocada e, após algum tempo, pode causar uma mancha branca no centro 

da sua visão. 

 

Clipe 2 

Título: O que estamos a consultar? 

Estamos orgulhosos dos serviços de oftalmologia que prestamos atualmente nos 

nossos hospitais - Eastbourne District General Hospital (DGH), Conquest Hospital em 

Hastings, e Bexhill Hospital - bem como nas nossas comunidades locais. Contudo, 

queremos continuar a transformar e melhorar os serviços de oftalmologia em East 

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

momento certo. 

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

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

No entanto, propomos alterações à localização dos nossos serviços centrais de 

oftalmologia. 

Acreditamos que os futuros serviços de Oftalmologia seriam melhor prestados em 

apenas duas instalações hospitalares, em vez de três. Isto melhoraria o recrutamento 

de pessoal clínico, dado que passariam a trabalhar num maior número de casos 

complexos, além de também assegurar a melhor utilização do equipamento existente 

e o investimento futuro em novo equipamento. 

Se a proposta de prestação de serviços de Oftalmologia em apenas dois hospitais 

avançar, propomos também a introdução de clínicas de "balcão único" em ambos os 

hospitais, bem como um novo centro de diagnóstico oftalmológico num hospital. Isto 

possibilitaria um diagnóstico mais rápido, menores tempos de espera e número 

reduzido de consultas necessárias para os pacientes repetirem testes. 

Acreditamos que este novo modelo de cuidados reuniria o pessoal de várias 

especialidades em equipas multidisciplinares, ao mesmo tempo que melhoraria o 

acesso às opiniões e tomadas de decisão a nível sénior, quando necessário, 

ajudando a garantir que os pacientes são observados pelas pessoas certas na altura 

certa, reduzindo as consultas repetidas. 



Se os serviços de oftalmologia forem consolidados e no futuro prestados em duas 

instalações hospitalares, acreditamos que estes deveriam ser o Eastbourne DGH e 

o Bexhill Hospital, dado que o Conquest Hospital tem várias limitações, por 

exemplo, menos espaço e flexibilidade, etc. 

 

Por estes motivos, estamos a analisar a apresentação de uma proposta para transferir 

todos os serviços de oftalmologia atualmente prestados no Conquest Hospital em 

Hastings para o Bexhill Hospital (não haveria alterações aos serviços de oftalmologia 

prestados no Eastbourne DGH).  

Como resultado disto, cerca de 24.000 consultas externas e pouco mais de 100 casos 

de cirurgia de ambulatório que atualmente são realizadas todos os anos no Conquest 

Hospital, em Hastings, seriam em vez disso prestadas pelo Bexhill Hospital. 

Reconhecemos que isto representaria uma mudança para algumas pessoas que 

atualmente utilizam estes serviços no Conquest Hospital em Hastings e iremos 

envolver a população local e as partes interessadas como participantes neste 

processo de consulta para compreender os potenciais impactos da nossa proposta 

e as eventuais formas de os reduzir. 

 

 

Clipe 3 

Título: A imagem local 

Em Sussex, o NHS e as estruturas locais que tratam da assistência social e da saúde 

pública estão a trabalhar em conjunto para melhorar a saúde e os cuidados para a 

população local. 

A Sussex Health and Care Partnership (SHCP) reúne 13 parceiros no que é 

conhecido como um sistema integrado de cuidados (ICS). Para obter mais 

informações e uma lista dos parceiros, consulte: 

https://www.sussexhealthandcare.uk/about-us/.  

Esta parceria representa a ação coletiva que está a ser realizada cabo para garantir 

que os serviços de cuidados e de saúde são de alta qualidade, fazem a utilização 

mais eficaz dos nossos recursos e proporcionam os melhores resultados possíveis 

para a nossa população. 

https://www.sussexhealthandcare.uk/about-us/


De acordo com o website do NHS, há quase dois milhões de pessoas no Reino 

Unido que vivem com perda de visão. Entre estas pessoas, cerca de 360.000 estão 

registadas como cegos ou com visão parcial. 

East Sussex tem um dos números mais elevados de pessoas com mais de 65 e 

mais de 85 anos de idade no país e espera-se que este número cresça ainda mais. 

Entre elas, muitas pessoas vivem os seus últimos anos em condições de saúde 

precárias, muitas vezes com mais do que uma doença de longo prazo, o que origina 

uma crescente procura e pressão sobre os serviços e recursos de saúde e cuidados 

de saúde. Este aumento da procura está a ser sentido no sistema em toda a área de 

Sussex e localmente, com aumento significativo do número de pessoas que 

necessitam de serviços de oftalmologia nos últimos anos. Estudos indicam que este 

aumento acelerado tende a aumentar ainda mais, particularmente numa população 

em envelhecimento. 

 

Os idosos com perda de visão também têm três vezes mais probabilidade de sofrer 

de depressão do que as pessoas com boa visão, pelo que a redução da perda de 

visão nos casos evitáveis é importante para reduzir a depressão e melhorar o bem-

estar. 

A crescente procura de serviços de oftalmologia tem um impacto significativo na 

prestação atempada de cuidados. Há uma escassez nacional de oftalmologistas, 

enfermeiros oftalmologistas e de optometristas, todos recursos essenciais nos 

departamentos de oftalmologia.  

A nível nacional, um grande número de pacientes sofre atrasos na prestação de 

cuidados de acompanhamento, ou fica "perdido" no sistema, com mais de 20 

pacientes por mês a sofrerem perda de visão grave ou permanente devido a atrasos 

na prestação de cuidados de acompanhamento. Esta situação originou um desígnio 

nacional para transformar os serviços de oftalmologia e a uma reforma dos serviços 

de oftalmologia em East Sussex.  No entanto, até à data não foram comunicados 

incidentes tão graves em East Sussex. 

 

 

Clipe 4 

https://www.nhs.uk/conditions/vision-loss/


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

Esta consulta é o primeiro passo para alcançar uma visão mais ampla dos nossos 

serviços de oftalmologia em East Sussex. 

Em Sussex, estamos a analisar todo o serviço de oftalmologia com um foco 

particular na integração do trabalho dos optometristas comunitários com o dos 

departamentos hospitalares. O departamento de oftalmologia do ESHT está 

ativamente envolvido neste programa e a transformação do ESHT, sobre a qual 

estamos a trabalhar, está diretamente ligada ao programa Sussex.  

  

À medida que nos concentramos cada vez mais na gestão proativa da saúde da 

população e na melhor antecipação das necessidades de cuidados, além do trabalho 

integrado entre os cuidados de saúde e assistência social, isto permitir-nos-á, assim, 

obter os melhores resultados possíveis para a população local e conseguir a melhor 

utilização dos recursos públicos colectivos em East Sussex.  

 

Globalmente, a reformulação dos nossos serviços de oftalmologia no contexto do 

sistema mais amplo ajudará a moderar a procura de serviços hospitalares, 

protegendo-os para que estejam disponíveis quando forem mais necessários para a 

nossa população de uma forma mais sustentável.  

 

 

Clipe 5 

Título: Porque precisamos de transformar os serviços de oftalmologia em East 

Sussex 

 

Em East Sussex, temos uma população em crescimento e envelhecida, com os 

números mais elevados de pessoas com mais de 65 e mais de 85 anos de idade no 

país.  Este facto, aliado aos avanços no diagnóstico e tratamento, significa que a 

procura do serviço de oftalmologia no ESHT está a aumentar.  

  

Embora existam muitas condições clínicas que podem afetar os olhos e as suas 

estruturas circundantes, muitas doenças estão relacionadas com a idade, tornando 

os serviços de saúde ocular cada vez mais importantes à medida que as pessoas 



envelhecem. Os avanços positivos no diagnóstico e na medicina significam que 

existem hoje mais opções de tratamento disponíveis do que anteriormente, por 

exemplo, os pacientes podem receber injeções para tratar a Degenerescência 

Macular da Idade (DMI), onde anteriormente não havia tratamento disponível.   

  

Os pacientes oftalmológicos requerem frequentemente um acompanhamento a 

longo prazo para monitorizar a sua visão e assegurar que o tratamento é eficaz. O 

acompanhamento atempado dos pacientes é actualmente um desafio para o ESHT. 

Não observar os pacientes em tempo útil pode significar que não estão a obter os 

melhores resultados de saúde e pode mesmo resultar em perda de visão e 

cegueira.   

 

O recrutamento para vagas de consultor tem sido um desafio significativo para o 

serviço de oftalmologia nos últimos anos. A dificuldade de recrutamento deve-se, 

em grande medida, à escassez nacional de oftalmologistas consultores, que é 

dificultada pelo facto de os candidatos serem atraídos para vagas nos prestadores 

de serviços em Londres. Com cada vez mais pessoas locais a necessitarem de 

tratamento para doenças oftalmológicas, a mão de obra atual está cada vez mais 

dividida por três locais.   

 

O diagnóstico e a monitorização de pacientes oftalmológicos são altamente 

dependentes de equipamentos que varia em espaço, função e custo. Muito do 

equipamento atualmente utilizado pelo ESHT necessita de ser substituído, o que 

impede a capacidade do serviço de trabalhar de forma eficiente e eficaz.  

Isto pode ter impacto na capacidade do departamento e pode, muitas vezes, resultar 

no atraso e mesmo no cancelamento de serviços clínicos. Para garantir a 

sustentabilidade financeira a médio e longo prazo, é necessário repensarmos como 

e onde os serviços de oftalmologia são prestados, para podermos fazer o melhor 

uso dos equipamentos existentes e os investimentos futuros.   

 

Clipe 6 

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 



oftalmologia para as nossas comunidades, envolvendo o maior número possível de 

pessoas no desenvolvimento deste programa - especialmente aqueles que utilizam, 

ou utilizaram, serviços de oftalmologia em East Sussex e os seus cuidadores, 

famílias e representantes.  

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

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

sentiram que poderia ser melhorado. Isto incluiu 126 respostas ao nosso 

questionário online/papel e 18 entrevistas de acompanhamento em profundidade. 

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

atendimento recebido. 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. Lemos cada uma das respostas que 

recebemos e utilizámos esse feedback para continuar as nossas conversas e 

discussões. 

O feedback que recebemos deste envolvimento inicial ajudou-nos a reunir a 

população local, partes interessadas, médicos e outros profissionais de saúde para 

três workshops "virtuais" em março de 2021. Estes workshops permitiram-nos 

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 

oftalmologia 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. As opções 4 e 5, listadas abaixo, 

foram sugeridas como resultado direto das discussões no workshop 2 e foram 

depois encaminhadas para avaliação no workshop 3. 



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 o workshop: 

• Opção 1: manter os serviços atuais como estão: todos os principais serviços 

prestados nas três instalações (Eastbourne, Hastings e Bexhill); 

• Opção 2: consolidar os serviços em dois locais com todos os serviços 

centrais prestados em ambos; 

• Opção 3: consolidar os serviços num local com todos os serviços centrais 

prestados num só local; 

• Opção 4: consolidar os serviços num local com todos os serviços centrais 

prestados num só local e uma expansão dos serviços de ambulatório para 

clínicas em hospitais comunitários; 

• Opção 5: consolidar os serviços num local com todos os serviços centrais 

prestados num só local e uma expansão dos serviços de ambulatório para 

incluir clínicas móveis "itinerantes". 

 

Tendo em consideração todo o feedback do nosso envolvimento inicial e os 

workshops como parte do nosso processo de desenvolvimento e avaliação de 

opções, a opção 2 - para consolidar todos os serviços centrais de oftalmologia em 

duas das nossas instalações hospitalares - surgiu como a opção que melhor 

satisfazia os critérios de qualidade e segurança, sustentabilidade clínica e 

financeira, acesso e escolha e capacidade de prestação de serviços. 

 

Clipe 7 

Consideração das instalações hospitalares existentes 

Ao longo do compromisso pré-consulta e do desenvolvimento e avaliação de 

opções, houve uma discussão considerável sobre possíveis locais para os serviços 

de Oftalmologia, se estas propostas de serviços a prestar em duas instalações 

hospitalares no futuro fossem levadas adiante. 

O resultado deste processo foi que, embora a localização de serviços no 

Eastbourne District General Hospital e no Conquest Hospital pudesse ter algumas 



vantagens em termos de acesso e escolha, a prestação de serviços de Oftalmologia 

do Eastbourne DHG e do Bexhill Hospital proporcionaria a melhor oportunidade para 

enfrentar os desafios atuais e para prestar serviços de alta qualidade, seguros, 

clínica e financeiramente sustentáveis, bem como para assegurar o acesso e a 

escolha par os utilizadores dos serviços.  

As razões para isto incluem a atual sala de intervenções no Conquest não ter 

capacidade ou espaço para acomodar a atividade de Bexhill ou Eastbourne (ambos 

já com Unidades de Cirurgia de Ambulatório de Oftalmologia estabelecidas e 

dedicadas) e as limitações de espaço físico e implicações de custos que significam 

que o espaço não pode ser adaptado para responder aos níveis de atividade.   

Existe atualmente um parque de estacionamento e acesso ligeiramente com menos 

condições no Conquest, em comparação com os outros locais. 

O Conquest, instalação hospitalar aguda, tem maior probabilidade de ter casos 

internados de pacientes com testes COVID positivos. Por outro lado, Bexhill não tem 

doentes internados, pelo que foi considerado um local que poderia ser utilizado para 

a prestação segura de serviços durante a pandemia e, portanto, uma melhor 

escolha para a prestação de serviços a pacientes externos e procedimentos de 

ambulatório. 

 

 

Clipe 8 

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, propomos 

consolidar e no futuro prestar serviços de oftalmologia em duas instalações 

hospitalares: o Eastbourne District General Hospital e o Bexhill Hospital, apoiados 

por clínicas de "balcão único" em ambos, juntamente com um centro de diagnóstico 

oftalmológico no Bexhill Hospital. 

Não haveria alterações nos serviços de Oftalmologia nas instalações de 

Eastbourne.  

Acreditamos que os serviços de oftalmologia devem ser localizados no Eastbourne 

DGH e no Bexhill Hospital, dado que o Conquest Hospital tem algumas limitações, 

conforme foi descrito anteriormente. Esta constituiria a melhor oportunidade para 



enfrentar os atuais desafios e para prestar serviços de alta qualidade, seguros e 

clinicamente sustentáveis.  

As alterações significariam que cerca de 24.000 consultas externas e pouco mais de 

100 casos de cirurgia de ambulatório que atualmente são realizadas todos os anos 

no Conquest Hospital, seriam transferidas para o Bexhill Hospital. 

Os casos de emergência e cirurgia que requerem anestesia geral e os que 

requerem uma pernoita continuariam a ser realizados no Conquest Hospital. Ao 

abrigo destas propostas, a prestação de cuidados de emergência permanecerá 

inalterada, tanto no Conquest Hospital como no Eastbourne District General 

Hospital. 

A mudança de casos cirurgia de ambulatório pode ser acomodada na Day Surgery 

Unit (DSU) existente em Bexhill e garantiria que estamos a utilizar esta instalação tanto 

quanto possível. 

Teriam de ser realizados alguns trabalhos para acomodar as clínicas ambulatórias 

adicionais no Bexhill Hospital e isso custaria aproximadamente 1,3 milhões de 

libras, que poderiam ser financiadas a partir do nosso orçamento existente. 

As alterações permitiriam melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos nossos 

pacientes, dado que o serviço seria liderado por consultores, reduziria a duração 

dos tempos de espera dos pacientes e permitir-nos-ia também disponibilizar clínicas 

de "balcão único". Uma clínica de "balcão único" é uma consulta de ambulatório 

mais demorada que permite o tempo suficiente para fazer todos os testes que 

possam ser necessários numa única consulta e o paciente, frequentemente, 

também recebe os resultados desses testes nessa mesma consulta. 

 

 

Clipe 9 

Título: Outras consultas a considerar 

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

para melhorar os serviços de cardiologia (coração). As duas consultas não estão 

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

ambas.  

 

Clipe 10 



Título: Dê a sua opinião 

Agora que está informado sobre as alterações propostas, gostaríamos de saber o 

que pensa sobre elas. 

Acreditamos que são a melhor solução disponível, mas estamos abertos a ideias e 

sugestões sobre como podemos melhorá-las ainda mais, ou fazer algo diferente 

para enfrentar os desafios identificados. 

Pode dar um contributo real sobre a forma como a população local pode ser apoiada 

no futuro. É por isso que queremos ouvir o maior número possível de pessoas, 

mesmo as não diretamente afetadas pelos nossos planos.  

Estaríamos particularmente interessados em ouvir: 

• Pessoas que utilizam os nossos serviços ou que o utilizaram no passado 

• Cuidadores e familiares de pessoas que utilizam os nossos serviços ou que o 

utilizaram no passado 

• Pessoas que vivem nas comunidades afetadas e seus representantes 

• Pessoas de comunidades que vivem e sentem desigualdades nos serviços 

de saúde  

• Organizações que trabalham com pessoas que podem ser afetadas pela 

nossa proposta, e 

• Organizações que trabalham nos sectores mais vastos do voluntariado e da 

comunidade. 

Para saber mais e preencher uma versão do nosso questionário em Língua Gestual 

Inglesa, por favor visite: 

www.sussexhealthandcare.uk/get-involved/cardiology-ophthalmology-east-sussex/ 

ou envie um e-mail para ruth.farre@nhs.net para receber uma cópia impressa com 

um endereço para a devolução gratuita.               Obrigado pelo seu tempo e 

esperamos que partilhe os seus pontos de vista sobre a nossa proposta. 

http://www.sussexhealthandcare.uk/get-involved/cardiology-ophthalmology-east-sussex/
mailto:ruth.farre@nhs.net

