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Resumo 
 
A investigação centra-se na sinalética utilizada em espaços públicos, 

especificamente na área da Saúde, numa Unidade de Saúde Familiar (USF) 

portuguesa,  revelando-se este um  assunto importante graças ao seu papel  de 

sistema orientador dos indivíduos, sejam eles profissionais ou utilizadores dos 

referidos espaços. Apresenta como objetivos principais o estudo e otimização de 

sistemas de sinalética adequados a todos os que usufruem deles nos referidos 

espaços. Igualmente, visa contribuir para o aumento da qualidade de unidades de 

saúde, bem como do grau de satisfação dos cidadãos que os frequentam. Recorre à 

metodologia do estudo de caso, com recurso a técnicas de recolha de dados como a 

observação e o inquérito por questionário, sendo a amostra constituída por 

profissionais e utentes da USF Lagoa – Matosinhos. Feito o diagnóstico acerca da 

realidade específica do sistema de sinalética existente, o qual apresenta debilidades, 

procede-se a uma proposta de melhoria, que consiste num trabalho de re-design, 

feito pela investigadora a partir de conceitos teóricos e de contributos dados pelos 

utilizadores (utentes e profissionais) desta unidade de saúde. Alguns dos resultados 

da amostra dos sujeitos inquiridos acerca de uma análise comparativa feita entre a 

sinalética existente e uma proposta alternativa efetuada pela investigadora/designer 

remetem para uma esmagadora preferência pela opção alternativa, a qual sofreu 

ainda melhorias, após o momento da análise dos dados predominantemente 

quantitativos (mas também qualitativos) dos questionários. Como conclusão, regista-

se que os objetivos da investigação foram alcançados e apontam-se algumas ideias 

futuras, no âmbito duma perspetiva dinâmica, de avaliação e melhoria contínua dos 

produtos de design produzidos. Esta dinâmica contribui, por sua vez, para uma 

melhoria contínua da qualidade de um serviço que se pretende que ofereça uma 

experiência de sinalética positivamente sentida e vivida por aqueles que circulam 

num espaço de prestação de cuidados de saúde.        

 
Palavras-chave 

Sinalética, Design de Informação, Wayfinding, Unidade de Saúde, Re-Design  

 

 

  



 

Abstract 

 

This research project looks at the ways in which signage is used within the public 

spaces that form part of Health Care Services and, in particular, focus upon 

Portuguese Family Health Units (Unidades de Saúde Familiar - USF). Signage , as a 

guidance/wayfinding system, has been considered to be paramount in the orientation 

of individuals, including visitors and professionals alike. The main objective of this 

research is to analyse the optimization of signage systems for the benefit of all 

stakeholders, and also the contribution that signage systems might make in 

improving the quality of health care units, and in particular the satisfaction rating 

afforded by health care users.We have applied a ‘case study’ methodology, using 

data collection techniques such as observation and questionnaires. The samples 

used comprise of professionals and of the public/user found within the Local Health 

Family Unit of Lagoa – Matosinhos. Following the diagnosis and identification of 

specific frailties found within this particular signage system, we propose a number of 

improvements through a program of redesign, and this is informed by theoretical 

concepts, and by the direct input of health unit user groups. The redesign of the 

signage proposal was fine-tuned according to the information provided, 

predominantly by quantitative analysis (complimented by quantitative data) found 

with the questionnaires. We would therefore conclude, that the objectives of the 

research have been achieved and would propose further improvements be made, as 

part of a dynamic approach and a policy of continuous revue and improvement, 

within the health care sector. As the focus on health care service should include a 

user-centred approach (including the experiences/opinions of patients), it is desirable 

that we provide signage capable of responding to their needs and the overall sense 

of care and well-being of everyone who involved in either providing or accessing 

health care service of this kind. 
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Capítulo 0 - Introdução 

Na sociedade atual, no que diz respeito aos países desenvolvidos, em que se 

verifica um crescimento exponencial de espaços públicos abertos a um 

crescente número de utilizadores, o acesso a bens/serviços conduz à 

necessidade de dispositivos de orientação eficazes. 

Em áreas como a da saúde, e atendendo à especificidade de uma população 

que se encontra em estados de fragilidade e carências várias, por si só 

propiciadoras de insegurança e dificuldade de orientação, a existência de 

uma sinalética adequada e processos de wayfinding claros e intuitivos é um 

imperativo premente. 

O estudo desenvolvido e de que esta dissertação dá conta enquadra-se na 

área da sinalética. O seu principal intuito foi verificar a existência e a eficácia 

da sinalética utilizada numa unidade de saúde, identificando situações 

problemáticas, avaliando o grau de satisfação de utentes e profissionais 

envolvidos, com vista à apresentação de sugestões de melhorias que 

promovam a boa orientação dentro do espaço em questão. 

O texto agora apresentado irá estruturar-se em quatro grandes momentos. 

No primeiro serão abordados os pressupostos teóricos que enquadram todo o 

projeto de investigação (estado da arte); o segundo será dedicado à 

metodologia de investigação seguida, bem como ao processo de recolha de 

dados (observação, conceção de questionários); o terceiro contemplará a 

descrição do estudo realizado na Unidade de Saúde Familiar Lagoa; no 

quarto e último momento serão referidas as conclusões relativas ao estudo 

efetuado, sendo ainda apresentada uma proposta de re-design e apontadas 

perspetivas futuras. 

Problemática 

A sinalética nem sempre surge da forma mais percetível para os utilizadores 

e muitas vezes pode entravar as suas experiências de orientação em 
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espaços públicos, nomeadamente em instalações da área da saúde que, por 

si só, não são vistas como locais muito amigáveis para quem a elas tenha de 

recorrer. 

Uma sinalética desadequada provocará junto dos utilizadores sentimentos de 

desorientação, frustração, preocupação e aumento da angústia. No caso de 

unidades de saúde, ou hospitais, esta situação também se traduz numa 

perda de tempo útil, quer para os utentes, quer para os profissionais de 

saúde que neles trabalham: as falhas de informação clara e objetiva podem 

causar atrasos no cumprimento de horários, implicando tempo 

escusadamente acrescido porque ocupado no esclarecimento de dúvidas de 

outra forma evitáveis. 

Questão de pesquisa 

Através do conhecimento da sinalética utilizada numa unidade de saúde bem 

como da realidade experienciada pelos utilizadores face à mesma, detetando 

possíveis situações problemáticas, como contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida/serviços? 

O trabalho agora relatado foi projetado de forma a conseguir dar resposta a 

esta questão, o que implicou escolhas metodológicas e procedimentos 

considerados adequados a tal fim. Formalmente, ele integra seis capítulos, 

nos quais se desenvolvem vários tópicos  e sub-tópicos.  

O  Capítulo 0 contem uma introdução, na qual se enquadra a temática da 

sinalética e a sua importância na sociedade atual, nomeadamente na área da 

Saúde,  apresentando-se sumariamente o local onde se desenrola o estudo 

empírico - uma  Unidade de Saúde Familiar (USF) do Sistema Nacional de 

Saúde português, do concelho de Matosinhos.   Igualmente se aborda a 

questão da problemática – sistemas de sinalética ineficazes para os seus 

utilizadores. Ainda neste capítulo se dá nota da estrutura global do trabalho. 
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O Capítulo 1 debruça-se sobre o enquadramento teórico e o estado da arte 

versando o tema da  Sinalética, o qual é desdobrado em dois sub-pontos: a 

sinalética no contexto específico da saúde e o Design do sistema de 

sinalética. A propósito da comunicação visual, abordam-se questões como a 

mensagem visual e o  Design de Informação. Associado à questão de uma 

boa gestão e orientação nos espaços, tendo em conta as necessidades do 

ser humano, reflete-se sobre o Wayfinding. Também sobre as funções da 

sinalética e seus vários elementos   se dará nota. Finalmente, numa 

abordagem teórico-prática se fará um levantamento de boas práticas de 

sistemas de sinalética, dentre os quais se contam vários exemplos 

internacionais da área da Saúde.   

 

O Capítulo 2 aborda a metodologia adotada, o estudo de caso da  Unidade 

de Saúde Familiar Lagoa – USFL , explicitando em que consiste e quais as 

técnicas de recolha de dados adotadas – a observação direta, 

complementada pelo registo fotográfico e os questionários ministrados a 

Profissionais e utentes da USF. Também neste capítulo se formulam os 

objetivos da investigação. 

 

O Capítulo 3 trata da apresentação dos resultados através de uma 

abordagem qualitativa, relacionada com a observação e registo fotográfico do 

local e  respetiva sinalética e também reflete uma análise quantitativa 

decorrente de um tratamento estatístico dos dados. Destes resultados 

sublinha-se uma preferência generalizada dos inquiridos pela proposta 

elaborada  pela investigadora e alternativa à existente.  

 

Ora, a partir dos resultados do estudo empírico e da revisão da literatura 

efetuada anteriormente, no Capítulo 4, a investigadora/designer, usando de 

espírito crítico e também de criatividade, procede a uma proposta de re-

design, com vista a satisfazer um dos objetivos principais da investigação - 

contribuir para a melhoria do sistema de sinalética em vigor na unidade de 

saúde em estudo e assim melhorar a qualidade de vida dos cidadãos – 
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profissionais e utentes que frequentam o referido contexto. Neste projeto 

criativo contínuo e participativo, em que as opiniões dos indivíduos 

frequentadores do espaço são contempladas,  registe-se que ocorreram 

propostas de alteração anteriores e posteriores aos questionários 

ministrados.  Neste capítulo dá-se conta de vários exercícios de melhoria, 

com vista às soluções mais adequadas, atendendo a um conjunto de 

variáveis múltiplas. 

 

Finalmente, no Capítulo 5, o último, contendo as conclusões, nas quais se 

retomam os objetivos, procede-se a uma espécie de balanço, fazendo-se 

uma avaliação e retendo os pontos positivos e as debilidades encontradas. 

Desse exercício, o resultado global afirma-se positivo. Porque um projeto de 

Design da Informação desta natureza não se esgota nas opções propostas, 

apontam-se  perspetivas futuras que poderão abrir horizontes para algo que 

ainda não foi feito.  

 

Do trabalho constam ainda anexos que podem ser úteis para uma melhor 

perceção do trajeto percorrido e dos resultados obtidos. 
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Capítulo 1 - Enquadramento teórico e estado da arte 
 
  

- Agora como é que vamos conseguir sair da floresta? 

Hänsel tranquilizou-a: 
-‐ Quando aparecer o luar, vais ver que daremos com o caminho. 

Com efeito, assim que a lua cheia subiu no céu, deram a mão um ao outro e, 
guiados pelas pedrinhas brancas que brilhavam como prata, não tiveram 
dificuldade em encontrar o caminho.  
 
Grimm, Jacob e Wilhelm 
 

1.1 Origens da Sinalética 
 

Historicamente, as origens da sinalética remetem para o ato instintivo de 

orientação através de objetos e marcas. Sinalizar passa por referenciar o 

meio ambiente, implementando sinais, muito cedo utilizados por diferentes 

povos e culturas desde os mais remotos tempos. 

 

Na Antiguidade, gregos e romanos utilizavam colunas e terminais de pedra 

para a marcação de itinerários. Os marcos miliários criados pela civilização 

romana, dos quais ainda hoje se encontram alguns exemplares, têm dupla 

função pois assinalam o caminho e marcam distâncias percorridas (mil 

passos entre cada dois). 

 

A título de exemplo, e numa época posterior, em plena Idade Média, 

considere-se o caso do caminho de Santiago. A religiosidade do homem 

medieval tornou Santiago de Compostela um local de peregrinação procurado 

por gente oriunda de toda a Europa cristã.  

Tal fenómeno levará à criação de sistemas de sinalização de caminhos, que 

vão sendo construídos pelos próprios peregrinos – talhos em árvores, 

pequenos amontoados de pedra, troncos colocados em locais estratégicos 

vão indicando a direção a tomar.  
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Será preciso esperar pelo séc. XII para se encontrar o primeiro mapa do 

ainda hoje chamado caminho de Santiago. 

 

As conhecidas conchas de Santiago, usadas pelos primeiros peregrinos 

como um utensílio que os ajudava a beber ou comer, passarão a ter outra 

utilização: serão usadas como pontos de referência enquanto indicação do 

caminho a seguir. Construídas em cerâmica ou em bronze, representadas em 

gravuras, a posição dos “dedos” da vieira apontava o caminho (J. Costa 

1987). Recentemente,  perdida a eficácia  das conchas que iam 

desaparecendo dos lugares em que se encontravam porque os peregrinos as 

levavam como recordação, a vontade de sinalizar  o caminho levou à criação 

de um símbolo identificador europeu do Caminho de Santiago: uma concha 

amarela estilizada inserida em fundo azul.  

 

No entanto, esta deixou de servir para efeitos de orientação, gerando até 

alguma confusão nos peregrinos menos informados, uma vez que os dedos 

da vieira mantendo agora sempre a mesma posição, podem indicar uma 

direção diferente da do verdadeiro caminho. Hoje, é usada apenas para 

identificar ruas ou estradas, ou atalhos que compõem os vários percursos do 

caminho de Santiago. 

 

É óbvio que o exemplo dado cumpre um percurso semelhante a tantos outros 

em que, de formas mais rudes e primitivas, tantos símbolos, sinais, mapas, 

sistemas globais de sinalização e orientação se foram apurando e 

consolidando em formas cada vez mais funcionais e utilizando meios cada 

vez mais sofisticados. Contudo, todos os processos que foram conduzindo ao 

que hoje chamamos de sistemas de sinalética e sistemas de sinalização 

surgiram em contextos determinados, obedecendo a necessidades sociais, 

criados com finalidades específicas de ordem bem pragmática e, caminhando 

paulatinamente do local para o global, procurando muitas vezes a construção 

de sinais  e sistemas universais, de que a unificação dos sinais de circulação, 

a nível do trânsito, é um exemplo. 



18 
 

 
 
Figura 1 - Vienna Convention on Road Signs and Signals 1968 - (Fonte: images.clipartpanda.com. 
Disponível em: http://images.clipartpanda.com/stop-sign-clipart-z7TaM5XiA.png) 
 

1.2 Sinalética 
 
Sendo o objeto de estudo desta investigação a sinalética, será pertinente 

definir, antes de tudo, o referido conceito. Numa definição corrente do 

dicionário Houaiss, ela é descrita como “conjunto dos elementos que 

compõem uma sinalização”, o que remete para um conjunto de signos 

verbais e não verbais (Houaiss 2003). 

 

Segundo Joan Costa, a sinalética procura dar respostas a necessidades 

concretas, pressupondo um processo de criação destinado a fins específicos 

e assim se diferenciando do conceito de sinalização, entendida esta 

enquanto um sistema universal, independente do contexto em que se insere 

(J. Costa 1987). 

 

Ainda Costa explora bem as diferenças entre sinalização e sinalética, a partir 

de cinco premissas que permitem estabelecer semelhanças e diferenças 

entre ambas - o que se revela útil no âmbito do estudo empírico - as quais se 

enunciam de seguida:  
 

 
- O indivíduo e a Sinalética; 
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- a acessibilidade nos espaços fechados; 

- a adequação ao meio; 

- a adaptação aos sistemas de identidade; 

- a informação linguística verbal. 
 

a) O indivíduo e a Sinalética  

Quanto à primeira premissa, que trata da relação do sujeito com a sinalética, 

Costa afirma que o plano de sinalética é condicionado pela forma como os 

indivíduos se organizam num espaço arquitetónico concreto, sendo que os 

previsíveis fluxos das pessoas indicam o modo como se deve fazer a 

organização do espaço. Um dos seus grandes objetivos visa a simplificação 

da organização dos espaços, evitando dificuldades na sua utilização e 

acessibilidade. 

 

b) A acessibilidade nos espaços fechados 

A  arquitetura dos espaços precede a construção da sinalética a ser utilizada. 

Assim, a intervenção do designer surge após o trabalho de arquitetos e 

engenheiros o que se pode traduzir numa fonte de problemas. Cabe então ao 

designer a (re)adequação do espaço aos fins a que se destina. 

 

c) A adequação ao meio 

Cada local apresenta características, funções e propriedades específicas 

(aeroporto, hospital, etc.) às quais qualquer sistema sinalético deve atender.  

Também as características do espaço têm de ser respeitadas pelo designer 

de forma a conseguir uma relação harmónica entre a sinalética por si criada e 

a arquitetura do lugar (clássico ou moderno, grande ou pequeno, etc).   

 

d) A adaptação aos sistemas de identidade  

Nesta premissa, atende-se  à necessidade de reforço, que o designer deve 

intentar, da identidade da instituição ou empresa para a qual trabalha. Assim, 

a sinalética contribuirá para o reforço da imagem daquela, devendo ainda 

cumprir a sua função de facilitar o percurso dos utilizadores de tais espaços. 
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e) A informação linguística verbal 

Se em espaços coletivos e abertos (p.e. a autoestrada), apetrechados com 

sistemas de sinalização, os indivíduos circulam a alta velocidade, os 

utilizadores de espaços fechados são peões que veem a sinalética existente 

numa relação espaço / tempo de leitura radicalmente diferente. Como tal, os 

sistemas sinaléticos devem privilegiar informação facilmente apreendida 

pelas pessoas que procuram orientar-se, devendo esta ser construída com 

palavras e símbolos, evitando o uso excessivo de pictogramas, por vezes 

difíceis de interpretar. 

 

Concluindo, nas premissas registadas, é visível que, para Costa, a sinalética 

põe a tónica no local e no concreto implicando um processo de construção 

que tem em conta um contexto definido. 
 

1.2.1 A sinalética na saúde 
 
Como é sabido, a sinalética usada em espaços públicos é utilizada a fim de 

possibilitar a perceção rápida e eficaz de normas a cumprir, procedimentos a 

adotar, espaços ou entidades a identificar, caminhos ou direções a seguir.  

Ora tal não é, muitas vezes, conseguido com a eficácia desejada. 

No que respeita à área da saúde, Rousek e Hallbeck (2010) referem que, em 

parte devido à constante expansão dos hospitais, a confusão da sinalética 

utilizada  afeta todos, com particular efeito em visitantes e pacientes 

ambulatoriais. Os próprios profissionais  que trabalham em tais espaços 

reconhecem os efeitos negativos do excesso de utilização de sinalética: 

enfermeiros afirmam sentir que se tornaram imunes aos sinais, podendo não 

prestar tanta atenção a todos os significados.  

Ainda Rousek e Hallbeck (2010), referindo um estudo datado de 2009 e 

conduzido pelo primeiro, afirmam que foi pedido aos participantes a 

realização de tarefas de orientação com o seu estado de visão normal e com 
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simuladores de visão com deficiência. Tal experiência revelou que a 

sinalética foi um dos principais problemas encontrados nos dois casos sendo 

o tamanho, a iluminação e a colocação da sinalética considerados 

insatisfatórios para os participantes se conseguirem orientar com êxito. De 

facto, mesmo com a visão normal, 38% dos participantes tiveram dificuldade 

em reconhecer os sinais durante a tarefa de wayfinding. 

 

Em Portugal, não existem normas específicas que regulamentem a  

construção de sistemas de sinalética na área da saúde. Aspetos referentes à 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho são remetidos para a lei 

geral.  

 

Neste quadro, caberá ao conjunto de profissionais que concebem os 

sistemas de sinalética a utilizar em hospitais ou unidades de saúde ter em 

conta as limitações e condicionalismos anteriormente referidos e, 

obviamente, prestar uma particular atenção ao contexto em que desenvolvem 

o seu trabalho, bem como às diversas características dos potenciais 

utilizadores. 
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1.2.2 Design do sistema de sinalética 
 
O propósito do sistema de design é criar as melhores capacidades possíveis 

de orientação para o local, providenciando toda a informação obrigatória e 

instruções complementares para propósitos de segurança, criando 

oportunidades de branding, i.e. da construção de elementos de identidade,  

ou ainda  informação geral sobre o edifício e/ou os seus ocupantes 

(Smitshuijzen 2007). 

Rousek e Hallbeck (2010) reforçam a importância do sistema ser concebido a 

pensar no bem estar dos potenciais utilizadores  e citam  Harkness (2008) “A 

sinalética faz mais do que fornecer indicações; ela atinge os visitantes e faz 

com que estes se sintam mais confortáveis com a sua experiência de 

orientação.”  

Para além da importância do público-alvo, é também relevante o tipo de local 

de construção, assim como as tecnologias que irão ser escolhidas para o 

projeto e a metodologia da sinalética que vai ser aplicada. 

Assim, para Smitshuijzen, o projeto de  design da sinalética é concebido em 

duas fases, sendo a primeira o design do sistema e a segunda o design da 

aparência visual de cada sinal.  

A primeira das fases referidas deve providenciar respostas a todas as 

possíveis perguntas sobre o projeto da sinalética, tais como: 

-‐ Quantos e que tipo de sinais são precisos? 

-‐ Qual a informação a veicular em cada e como otimizar a sua 

compreensão? 

-‐ Qual a estimativa feita sobre a sua possível colocação? (Smitshuijzen 

2007) 
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1.3 Comunicação Visual 
 
A comunicação visual pode definir-se, basicamente, por tudo aquilo que os 

nossos olhos visualizam. São imagens que, consoante o contexto em que 

estão inseridas, vão variando de valor, transmitindo diferentes informações. 

Contudo, deve ser feita a distinção entre o tipo de mensagens que são 

captadas pelos olhos, já que umas resultam da comunicação casual e outras 

de uma comunicação intencional. 

 

Uma comunicação visual casual é de livre interpretação pelo recetor, quer 

seja uma mensagem científica, estética ou de outro tipo, enquanto que a 

comunicação intencional tem o objetivo de passar uma informação precisa, 

transmitindo o seu significado total pretendido pelo emissor. 

 

No que toca à comunicação visual intencional, esta avalia-se sob dois 

aspetos: o da informação estética (por exemplo: as linhas em harmonia 

constroem uma forma, chegando à tridimensionalidade) e o da informação 

prática (como por exemplo, um desenho técnico, as notícias visuais da 

televisão, um sinal de trânsito, etc.) (Munari 2006). 

 

1.3.1. Mensagem Visual 
 
A comunicação visual ocorre através de mensagens visuais que pertencem à 

extensa família das mensagens  que atingem os nossos sentidos: sonoras, 

térmicas e  dinâmicas. 

 

Existe,  portanto, um emissor que emite as mensagens e um recetor que as 

recebe e descodifica. No entanto, é de salientar que o recetor se encontra 

num meio cheio de perturbações e ruído, o que pode alterar e/ou anular 

conteúdos de determinadas mensagens. 

 

Supondo que a mensagem visual é bem projetada, de modo a evitar 

deformações no momento em que está a ser emitida, o que acontece é que 
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vai chegar ao recetor encontrando outro tipo de dificuldades, uma vez que 

cada recetor, de forma diferente, possui filtros pelos quais a mensagem terá 

que passar. Exemplificando, no que respeita ao filtro de caráter sensorial, um 

daltónico não irá compreender a mensagem se esta se basear unicamente 

em linguagem cromática. Já os filtros funcionais estão dependentes das 

características psicofisiológicas constitutivas do recetor. Por exemplo, uma 

criança analisa uma mensagem de forma diferente de um indivíduo com mais 

maturidade. No caso do filtro cultural só irão passar as mensagens que fazem 

parte do universo cultural do recetor. Como exemplo: a música oriental não é 

reconhecida como música por muitos ocidentais, uma vez que ela não 

corresponde às suas normas culturais.  

 

Supondo que a mensagem atravessa a zona de filtros e chega à zona interior 

do recetor, que se denomina “zona emissora”, ela pode então emitir dois tipos 

de resposta à mensagem recebida, sendo uma interior e outra exterior 

(Munari 2006).  
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1.4 Design de Informação 
 
O design de informação é um tema relativamente recente e ainda hoje alvo 

de debate na comunidade de design. No entanto, a definição mais 

comummente aceite provém da Society for Technical Communication (STC), 

grupo de interesse especial no design de informação, que descreve a 

disciplina como sendo “a tradução de dados complexos, desorganizados ou 

não estruturados em informações valiosas e significativas.” 

 
 
Segundo Kim Baer  a presença do design de informação é visível em todo o 

lado: na sinalização rodoviária, em mapas, brochuras para produtos ou 

serviços,  em websites, em folhetos contendo instruções de todo o tipo 

(montagem de novos produtos e guias de utilização para brinquedos, mobília) 

nos boletins de voto e guias de informação aos eleitores, em exposições, 

museus, centros de ciência, bibliotecas e outros destinos culturais, em livros, 

em locais de viagens tais como aeroportos e terminais de comboios (Baer 

2010). 

 
 
Para Knemeyer, o design de informação pode definir-se como um conjunto de 

ideias complexas que são comunicadas com clareza, precisão e eficiência. 

São o ponto de interseção entre áreas tão díspares quanto as disciplinas 

linguísticas, de arte e estética, disciplinas de informação, de comunicação, de 

comportamento e cognição, negócios e legislação e ainda tecnologias de 

produção de media. O autor evidencia também que a definição, o 

planeamento e formação do conteúdo de uma mensagem bem como as 

circunstâncias em que esta se insere devem ir ao encontro de uma intenção: 

a de alcançar objetivos concretos relativamente às necessidades dos 

utilizadores. Portanto, o design de informação deve suportar os objetivos do 

usuário e do criador (Knemeyer 2003). 

 
Já para Capitão, a importância da interação com os utilizadores, no campo de 
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Design de informação, implica a criação de experiências visando públicos 

determinados. Contudo, tal não é, de todo, um processo fácil. Criar 

experiências que se revelem significativas implica determinar com precisão o 

público alvo, identificar e perceber as suas necessidades, capacidades, 

interesses e expectativas, o que nem sempre é evidente (Capitão 2013). 

 

1.5 Wayfinding 

O wayfinding é um subgrupo do design gráfico de ambiente, uma vasta 

disciplina que abrange muitas especializações como a arquitetura, assim 

como o design de comunicação gráfica, mapas, exposições, produtos e 

interiores (Gibson 2009). 

Os canadianos Paul Arthur e Romedi Passini foram pioneiros do conceito 

de wayfinding, aquando da publicação nos anos oitenta de uma obra 

intitulada Wayfinding in Architecture . 

O designer autodidata Arthur quando desenvolve o projeto de sinalética para 

os dois aeroportos canadianos (Winnipeg e Edmonton) começa a questionar-

se se a colocação de sinais/placas implica um conceito paralelo a que chama 

wayfinding. 

Passini, arquiteto e psicólogo (environmental psychologist), associa às 

necessidades dos indivíduos o wayfinding, sendo este um processo dinâmico 

que procura dar resposta às necessidades de orientação das pessoas que 

circulam em determinados espaços (Velho 2007). 

Passini destaca os sentimentos  negativos de desorientação,  perda , 

frustração e incompetência, por parte dos indivíduos que, em contextos 

vários, de trabalho ou lazer, na condição de  viajantes ou frequentadores 

de  locais públicos, perdem o sentido de orientação e  não conseguem chegar 

a determinado destino. Refere que a generalidade das pessoas que se sente 
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afetada em determinada organização por problemas de wayfinding, 

perceciona negativamente a  sua imagem corporativa e os seus serviços.  

Pelo contrário, refere o autor que um wayfinding amigável é, atualmente, um 

aliado promocional de vários espaços públicos, nos quais se incluem as 

unidades de saúde, apresentando, entre outras vantagens, a facilidade de 

circulação, uma economia de tempo e também vantagens financeiras 

(Passini 1996).  

Para Velho, o planeamento espacial e a comunicação são palavras-chave 

do Wayfinding design, tendo o primeiro aspeto a ver com a ordem das 

informações na tomada de decisões. Já a orientação  espacial, que pode ser 

vista como uma relação estática com o espaço, ganha de acordo com 

o wayfinding, dinamismo (Velho 2007). 

 

1.6 Funções básicas da sinalética 
 
Existem quatro funções básicas dos elementos de um sistema de sinalética: 

Em primeiro lugar, a informação deve ser providenciada de forma a permitir a 

orientação e a preparação de um “plano de viagem”. Segundo, as instalações 

devem ser providenciadas de forma a guiar as pessoas ao longo do caminho. 

Terceiro, o destino final deve estar claramente identificável e, por último, as 

instruções devem ser dadas da maneira mais simples e segura possível 

(Smitshuijzen 2007). 
 

1.7 Elementos da sinalética 
 

1.7.1 Cor e luz 
 
É reconhecido que a cor tem um impacto na descodificação de mensagens 

não verbais ou mistas, havendo cores mais recomendadas para certas 

situações do que outras. Refira-se, a título exemplificativo, o caso dos avisos 

impressos a vermelho, (em vez de preto) que tendem a ser mais percetíveis 
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(Braun, Kline e Silver 1995). 

As cores estão também associadas às emoções das pessoas pois elas 

identificam-se e orientam-se através da cor. Como tal, o designer deve ter em 

atenção a escolha de uma paleta de cores que respeite tais perceções e que 

possibilite ainda uma sinalética legível. Para Gibson, o designer deve 

trabalhar a cor tendo em conta cada caso específico, não procurando 

fórmulas estandardizadas e prontas a utilizar. Deve ainda ter em conta que o 

material selecionado e a iluminação do espaço são fatores que têm influência 

sobre a perceção da cor (Gibson 2009). 

 

Com efeito, uma iluminação adequada pode melhorar grandemente a 

compreensão e legibilidade de cada sinal. Já Carpman, através de I.P. Costa, 

refere que a luz tanto pode transmitir a ideia de ambientes calmos como 

estimulantes, fator este a ter em conta quanto à sua utilização em locais em 

que se prevê a realização de determinadas tarefas.   

 

Assim e no âmbito da área da saúde, há locais em que a luz deveria ser de 

tom mais quente, como nas salas de espera, passando aos pacientes a ideia 

de conforto. No que diz respeito a locais mais funcionais onde os 

profissionais devem analisar, por exemplo, a cor da pele, da urina, etc. a 

utilização de luz branca é de maior interesse, dado que contribui para a 

eficácia do desempenho dos profissionais da área da saúde (I. P. Costa 

2010).  

 

Tanto a luz natural como a luz difusa são ideais no âmbito da sinalética, no 

entanto, há que ter em conta que a luz natural pode variar bastante na 

intensidade ao longo do dia (Smitshuijzen 2007). Para o mesmo autor, as 

condições de iluminação em locais selecionados são extremamente 

importantes e, consequentemente, o seu posicionamento pode ter de ser 

reconsiderado. 

 

Na área da sinalética, bem como em sistemas de sinalização universais,  a 
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utilização da cor em determinados pictogramas ou símbolos pode partir das 

leituras que as pessoas, intuitivamente, fazem dela.  

 

 1.7.2 Mapas 
 
Os mapas informativos são um marco na história dos sistemas de orientação, 

uma vez que representam a evolução do contexto socioeconómico e político 

de uma cultura. Por exemplo, nas sociedades desenvolvidas, a criação de 

mapas das linhas ferroviárias ou do metro são referências marcantes (I. P. 

Costa 2010). 

 

Os mapas são fortes ferramentas gráficas que dão a conhecer os espaços 

públicos aos seus visitantes, assim como possibilitam a localização de 

determinados destinos e a organização de lugares variados. Estes são 

descritos por Gibson como “imagens visuais complexas que contam histórias 

sobre um local”. Através dos mapas, é possivel transmitir uma visão global do 

espaço (Gibson 2009).  

 
  

1.7.3 Símbolos/Pictogramas 
 
Os símbolos são representações gráficas que têm o intuito de complementar 

a informação escrita. Estes elementos pictográficos são como uma 

abreviatura de representação  de um espaço, um serviço ou uma ação  

(Gibson 2009) . São muito úteis em locais onde são faladas várias línguas, 

como em aeroportos, museus, gares, etc. pois permitem que as pessoas 

consigam identificar de forma instantânea um determinado local, assim como 

um posto de informação, posto de saúde, casas-de-banho, parques de 

estacionamento, restaurantes / cafetaria / bar, elevadores / escadas rolantes / 

escadas, entre outros. Proibição de fumar, de fotografar, do uso do telemóvel 

informam rapidamente sobre ações que não devem ser realizadas. Para além 

de quem não fala a língua local, os símbolos servem também a idosos e 



30 
 

analfabetos com  maiores dificuldades/impossibilidades de descodificar textos 

escritos. 

 

Na área da saúde, com o crescimento dos hospitais e das unidades de 

saúde, a migração generalizada criou um misto de clientes falantes de 

diversas línguas, com grande diferenciação a nível educacional, que 

partilham os mesmos espaços com pacientes que não conseguem ser 

contactados verbalmente (Smitshuijzen 2007). Devido a estas 

condicionantes, defende-se a utilização de símbolos na área da saúde e já 

alguns foram desenvolvidos, como o caso da Society for Experiential Graphic 

Design (SEGD) em 2005, com a contribuição da Fundação Robert Wood 

Johnson, em parceria com a organização Hablamos Juntos, que atuaram na 

tentativa de melhorar a acessibilidade para todos (Gibson 2009).  

 

Porém, a tentativa de estandardização dos símbolos e representação simples 

dos serviços médicos é extremamente complexa, pelo que, em certos casos, 

o uso dos símbolos pode não ser o mais adequado. A informação pouco clara 

será ineficaz pois acaba por perturbar ainda mais a comunicação. 

 

Ainda a propósito da utilização dos símbolos universais na área da saúde, 

estes foram desenvolvidos em países como a Índia, Austrália e Argentina 

mas só recentemente se tornaram relevantes para o wayfinding da América 

do Norte graças a mudanças demográficas e novos desenvolvimentos de 

cuidados de saúde (Hablamos Juntos, SEGD s.d.). 

 

Segundo os mesmos autores, os símbolos e pictogramas universais 

tornaram-se cada vez mais comuns, no âmbito do seu uso em transportes, 

parques e edifícios institucionais, sendo referida a década de 70 como marco 

do seu desenvolvimento. Desde então, têm sido utilizados em mais de 90% 

dos aeroportos internacionais americanos, com grande concentração de 

imigrantes, como o Aeroporto John F. Kennedy de Nova York. 
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Figura 2 - Testes de símbolos – (Fonte: Hablamos Juntos. Disponível em 
http://www.hablamosjuntos.org/signage/PDF/BestPractices_FINALDec05.pdf\) 
 

1.7.4 Tipografia 
 
“O uso de tipografia (palavras, frases, textos) é certamente o principal recurso 

adotado na transmissão de mensagens e seu uso baseia-se na premissa de 

que todas as pessoas são alfabetizadas e podem ver e compreender as 

informações  .” (Velho 2007). Conforme a citação, pode-se deduzir que a  

utilização da tipografia pressupõe que no circuito comunicacional a 

mensagem verbal codificada pelo emissor seja descodificada pelo recetor, 

sendo, portanto, essencial que este seja alfabetizado. Nessa medida, se 

infere que os indivíduos analfabetos estão excluídos da informação a 

transmitir, por não dominarem o código utilizado. 

 

Para Gibson, um projeto de sinalética deve atender à procura de uma 

tipografia que se adeque às necessidades de determinado lugar ou contexto. 

Na seleção de uma fonte tipográfica, o designer deve refletir sobre como a 

mesma vai ser utilizada (se é num mapa, placa com iluminação, letras 

tridimensionais, assim como se vai servir para orientar estudantes numa 
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universidade, um grupo de pessoas num restaurante, etc).  Devido à 

facilidade de acesso e à grande oferta de fontes tipográficas nos dias de hoje, 

torna-se num processo complexo a distinção entre as fontes existentes. O 

principal fator de diferenciação é a serifa, definindo-se esta como os 

prolongamentos e pequenos traços no fim das hastes da letra.  

 

A decisão do tamanho e do “peso” da tipografia deve ser determinada pelo 

contexto do sistema de orientação. Quanto a questões de legibilidade, há 

duas características que afetam esta: a altura das letras minúsculas e a 

abertura dos espaços vazios dentro das letras (Gibson 2009). 

 

Apesar de a forma e o conteúdo dos textos estarem ligados e, de certa forma, 

serem indissociáveis, para Smitshuijzen a tipografia lida com os aspetos 

visuais do texto e não do conteúdo. Para o autor, o texto ainda é de longe o 

ingrediente mais importante na sinalética. A informação textual continua a ser 

o núcleo de todas as orientações e instruções (Smitshuijzen 2007).  

 

1.7.5 Suportes e localizações  
 
 
Por suportes entende-se o material onde as informações a serem 

transmitidas ao utilizador são colocadas. 

 

Hoje em dia, os sistemas de sinalética são feitos de praticamente todos os 

tipos de materiais   e existe uma grande variedade de  métodos que podem 

ser utilizados na produção das letras ou ilustrações. No entanto, os materiais 

base regularmente utilizados são a pedra, a madeira, o vidro, o metal, porém, 

atualmente, os materiais base de eleição são os compósitos, as ligas, os 

granulados e os laminados (Smitshuijzen 2007). 

 

A aplicação dos suportes deve ter em conta a altura média do nível do olhar 

do utilizador, estimada esta em 1,50 m desde o chão até ao centro do 
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suporte.  (Obviamente que estes valores variam de acordo com a altura 

média da população de utilizadores, o que dará certas diferenças entre 

diversos países) É também de referir que a localização deve possibilitar a 

aproximação do utilizador até 80 mm do suporte. No caso dos suportes 

suspensos, é aconselhável que estes se encontrem a uma altura mínima de 2 

m, ficando a uma altura superior à das pessoas. O seu conteúdo informativo 

deve ter no mínimo 75 mm. No caso de corredores mais longos, a distância 

máxima recomendada entre cada suporte de sinal direcional é de 30 m (I. P. 

Costa 2010). 
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1.8 Sistemas de sinalética 
 
No âmbito da pesquisa efetuada, a seguir se assinalam boas práticas 

internacionais de sinalética utilizadas em espaços públicos diversos como 

galerias de arte, universidades, outros espaços de formação, bibliotecas, uma 

doca, parques de estacionamento ou edifícios do Estado. Todos os exemplos 

são inspiradores para soluções de otimização a nível da orientação no 

espaço, por parte dos utilizadores dos referidos espaços nos mais diversos 

países e também uma prova do caráter universal da sinalética.    
 

Kalmar Konstmuseum – Suécia, 2008 (Estúdio Sweden Graphics) 

 
Figura 3 - Kalmar Konstmuseum. (Fonte: Graphic Ambient – Blog Archive. Disponível em 
http://graphicambient.com/2012/01/18/kalmar-konstmuseum-sweden/) 
 

Este é um espaço de arte contemporânea situado no Sul da Suécia.  A 

vontade dos designers era pintar nas paredes do edifício.  Foi também criado 

um novo tipo de letra disponível para o museu em versão stencil (para 

grandes dimensões) e não stencil (para impressões pequenas).  

Ao cobrir as paredes com os grandes quadrados e colocando o tipo de 

máscara para as letras, criou-se o sistema sinalético que ajuda as pessoas a 

orientarem-se no museu.  
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O conceito deste sistema é o quadrado amarelo, que também serve como 

base para o logótipo.  

University Campus – College of Gjøvik – Noruega, 2008 (Designers Oda 

Hveem, Mariann Freij and Kathrin Myrvang) 

Figura 4 - College of Gjøvik (Fonte: Behance. Disponível em: 
https://www.behance.net/gallery/1918531/Wayfinding-for-University-Campus) 
 
O projeto de wayfinding e sinalética caracteriza-se pelo tipo de letra, cor, 

materiais e tamanhos pensados para se tornar num sistema de sinalética 

universal excecional e artístico.  

North Glasgow College - Reino Unido (Escócia) 2009 (Escritórios da Marque)  

Figura 5 - North Glasgow. (Fonte: idnworld. Disponível em: http://idnworld.com/creators/?id=Marque) 
 
 



36 
 

Neste projeto foi utilizada a pintura de parede para um sistema de sinalética 

com pictogramas e informações dentro do prédio integrado com pequenos 

painéis em LED.  

O edifício ganhou um prémio – RIBA Award-wining buildings (2009).  

 

Albert Dock - REINO UNIDO, 2009 

 

Figura 6 – Albert Dock (Fonte: holmes-wood. Disponível em: 
http://www.holmeswood.com/uploads/20120529175613_Albert_Dock_Wayfinding_1.jpg) 
 

O mapa para o Liverpool Albert Dock funciona como um sinal “Você está 

aqui”. Foi colocado em todos os pontos-chave de tomada de decisão em 

torno do local e utiliza um código de cores para explicar a oferta global aos 

visitantes, destacando todas as facilidades e atrações turísticas.  
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TNT Green Office – Holanda, 2009 (Studio Dumbar) 

Figura 7 -  TNT Green Office (Fonte: studiodumbar. Disponível em: http://studiodumbar.com/work/tnt-
green-office) 
 
Para construção deste sistema de sinalética foram tidos em conta princípios 

como a sustentabilidade, transparência, personalidade.  

São utilizadas cores e materiais na sua forma mais simples. O sistema 

combina com o ambiente que o rodeia, comunicando informação de forma 

clara, mas sem ser intrusiva.  

O conceito de luz é também integral em todo o edifício.  

 

Centre For Adult Education (CAE) – Australia, 2009 (Fabio Ongarato Design) 

Figura 8 – CAE (Fonte: pinterest. Disponível em: https://www.pinterest.pt/pin/367747125803063671/) 
 

Foi desenvolvida uma linguagem visual abrangente baseada nas redes de 
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informação, conectividade e transformação com o intuito de trazer uma nova 

perspetiva para o escritório e o centro de aprendizagem.  

O projeto teve uma abordagem na qual o design expressa, através da 

sinalização e do ambiente, que os alunos são sofisticados e inteligentes e 

não somente estudantes.  

 

University of Technology Sidney – Australia, 2009 – Brand Culture 

 

Figura 9 - University of Technology Sidney. (Fonte: brandculture. Disponível em: 
http://brandculture.com.au/portfolio/fabrication-workshop/) 
 
Projeto criado com o objetivo de fazer os espaços transmitirem tecnologia 

contemporânea e da cultura através da utilização de gráficos ambientais.  

O sistema de orientação tinha que resolver duas questões:  

• Identificar máquinas através de numeração;  

• “chamar a atenção” para as várias exposições que comemoram o 

trabalho de alunos.  

O resultado presta homenagem ao estilo gráfico icónico moderno com uma 

influência de engenharia caracterizado pelo arrojado uso da área de 

pavimentação. 
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Brookfield Multiplex Car Park – Austrália, 2010 (Brand Culture) 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Brookfield Multiplex Car Park (Fonte: brandculture.  Disponível em: 
http://brandculture.com.au/portfolio/worldsquare/) 
 
 

Solução para carros e pessoas minimizadora de confusão e stress.  

Foram utilizados princípios de wayfinding inovadores para perceber como o 

mapeamento e orientação circulatória ajudariam no resultado.  

A paleta de cores é de fácil identificação e foi colocada nos elevadores de 

saída do parque de estacionamento.  

 

Øbro Jagtvej Biblioteca – Dinamarca, 2010 (Rama Studio) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Øbro Jagtvej Biblioteca (Fonte: ramastudio. Disponível em: 
http://www.ramastudio.dk/project/obro-jagtvej-library) 
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Uma grande forma geométrica perto da entrada mostra o esboço geral da 

biblioteca. Partes da forma são repetidas na entrada de cada piso, 

funcionando como guia e decoração. 

 

 

Government Building – Noruega, 2010 (Ralston & Bau) 

 
Figura 12 - Government Building. (Fonte: designboom. Disponível em: 
http://www.designboom.com/architecture/ralston-bau-signage-design-for-government-building-norway/) 
 
 

No presente projeto verifica-se uma relação/ligação entre o exterior e interior 
do edifício.  

As cores da sinalética utilizadas dão vida ao espaço neutro. 

O projeto de sinalização selecionado usa a simplicidade e a clareza dos 
sistemas de sinalização subterrâneos utilizado em Londres, Paris ou Nova 
Iorque.  

Linhas de metro características são utilizadas durante todo o sistema de 
sinalização com cores fortes e formas gráficas dedicadas a cada andar e 
instituição.  
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DSB – Dinamarca, 2012 (Kontrapunkt) 

 

Figura 13 – DSB. (Fonte: missdesignsays. Disponível em: 
http://missdesignsays.tumblr.com/post/28837094286/the-other-jessica-denmarks-national-gallery) 
 
Em 2012 foi criado um tipo de letra totalmente novo para os sinais e a 

comunicação, tendo como base as tradições da tipografia clássica 

dinamarquesa. É um sistema de sinalética simples, claro e funcional.  

 

Westerdals – Noruega, 2014  

 

Figura 14 – Westerdals. (Fonte: Behance. Disponível em: https://www.behance.net/gallery/Wayfinding-
Westerdals/5800047) 
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Na Westerdals School of Communication, a expressão industrial tornou-se 

num fator importante no processo de design.  O sistema de wayfinding une a 

identidade da Westerdals com a arquitetura do novo edifício, usando 

elementos da identidade das escolas, juntamente com as cores usadas nos 

edifícios.  

Design Museum – Finlândia, 2014 

 

Figura 15 - Design Museum. (Fonte: designboom.  Disponível em: 
http://www.designboom.com/architecture/ralston-bau-signage-design-for-government-building-norway/) 
 
 
O museu possui um sistema que utiliza uma estética modular para conectar 

formas ousadas e redutivas com modalidades tipográficas de uma forma que 

desvanece a linha entre jogos criativos e um senso de indústria.  

Um destaque vermelho e momentos de humor dentro da sinalética trazem um 

pouco de vida para a contenção e repetição modular da identidade e pontua 

um interior clínico de paredes brancas, piso e teto, escolhendo momentos de 

informação e interação.  

 

1.9 Sistemas de sinalética para a área de saúde 
 
Embora os casos apresentados no ponto anterior sejam referência e 

adaptáveis ao projeto  do caso empírico, de seguida, dá-se destaque a vários 

exemplos de  instituições da área da Saúde, contexto específico  da presente 
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investigação. As várias soluções propostas refletem, por parte dos designers, 

para além de uma preocupação estético-funcional transversal, o cuidado em  

tornar os espaços menos asséticos, mais acolhedores, luminosos  e alegres. 

Destaque, ainda, para a preocupação de adequar os referidos espaços e 

sinalética aos diferentes tipos de utilizadores. Veja-se, por exemplo, os casos 

específicos dos hospitais pediátricos, cujo sistema de sinalética reflete todas 

essas vertentes e ainda o cuidado em adequar o sistema de orientação e os 

espaços ao nível etário dos seus utentes, com vista ao seu bom acolhimento, 

bem estar, necessidades, referências afetivas e lúdicas.  
 
 
Emma’s Children Hospital – Holanda, 2010 

 

Figura 16 - Emma’s Children Hospital. (Fonte: graphicambient. Disponível em: 
http://graphicambient.com/2011/12/16/emma-childrens-hospital-netherlands/) 
 

Metáfora da rua como princípio orientador para um projeto coerente. 

A rua leva as crianças para todos os principais espaços públicos da cidade: a 

praça, o jardim zoológico, o parque, campos desportivos, teatro... Mas 

também leva para casa e para o quarto da criança. 
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Offenback Hospital – Alemanha, 2011 (Büro Uebele Visuelle 
Kommunikation) 

 
Figura 17 - Offenback Hospital. (Fonte: Büro Uebele Visuelle Kommunikation.  Disponível em: 
http://www.uebele.com/en/projekte/orientierungssystem/klinikum-offenbach.html#9) 
 

O hospital acolheu um novo projeto de sinalização e ambientação cujo intuito 

era transformar o ambiente que normalmente se apresenta como frio num 

espaço mais agradável, através da utilização de padrões geométricos e cores 

para melhorar a identificação dos diferentes setores do hospital (D'Agostini 

2011). 

 

Royal Cornwall Hospitals Trust – Inglaterra, 2011 (2020 Projects) 

 
Figura 18 - Royal Cornwall Hospitals Trust. (Fonte: 2020. Disponível em: 
http://www.2020projects.co.uk/portfolio/rcht-wayfinding) 
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Existe uma separação de zonas facilmente identificáveis por cor. Os 

dispositivos gráficos são atrativos e de boa legibilidade. Os ícones são claros, 

permitindo o acesso dos frequentadores do hospital ao seu destino final sem 

stress. 

 

 
Hospital Sant Joan de Déu – Espanha, 2014 (Dani Rubio & Rai Pinto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 - Hospital Sant Joan de Déu. (Fonte: NDGA. Disponível em: 
https://ndga.wordpress.com/2014/10/28/ambientacao-e-sinalizacao-hospital-de-sant-joan-de-deu/) 
 
Com o intuito de tornar o hospital mais divertido, confortável e amigável para 

o público infantil, os designers utilizaram o relevo, as três dimensões, códigos 

de cores e palavras em fita (NDGA 2014).  
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Capítulo 2 - Estudo de caso: Unidade de Saúde 
Familiar Lagoa - USFL 

 
2.1 Metodologia  
 
Relativamente à metodologia adotada na presente investigação é o estudo de 

caso, o qual pressupõe uma observação detalhada da realidade a investigar. 

Trata-se de um método de pesquisa utilizado em diversas áreas, tais como a 

psicologia, sociologia, ciência política, trabalho social, administração e 

planeamento social,  o qual  “permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – 

tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos (…)” (Yin 2001). 

 

Ora, justamente no caso desta investigação, a qual se pretende analisar 

globalmente, o objeto de estudo - a sinalética - enquadra-se numa vertente 

bem real da nossa sociedade, concretamente do quotidiano de profissionais e 

utentes de uma organização pública da área da Saúde. Ela remete para um 

processo organizacional – a orientação eficiente no espaço concreto de uma 

unidade de saúde familiar portuguesa - que se pretende preservar e mesmo 

melhorar. 

 

Bogdan e Biklen usam a metáfora do funil para definirem o plano geral do 

estudo de caso, em que o estudo se inicia pela parte mais larga do referido 

funil, fase em que o investigador procura sítios e indivíduos suscetíveis de 

virem a ser objeto de estudo ou fontes de dados, sendo que, quando 

encontra matéria que pensa ser do seu interesse, organiza uma “malha larga” 

, “tentando avaliar o interesse do terreno ou das fontes de dados para os 

seus objectivos” (Bogdan e Biklen 1994). 
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As fases subsequentes referidas pelos autores são a  necessidade de o 

investigador procurar indícios de como proceder e a confirmação da 

possibilidade de realização do estudo, após o que deve proceder à recolha de 

dados, sua revisão e exploração bem como à elaboração dos seus objetivos. 

Para uma melhor organização, deve planificar o tempo dedicado às várias 

tarefas, definir quais os sujeitos a inquirir/ entrevistar e selecionar aspetos  a 

aprofundar. E com o decorrer do tempo, da malha larga, própria da etapa da 

exploração, passa ao afunilamento, à opção pela abordagem de certos 

aspetos do contexto, ocorrendo maior especificidade  e delimitação da área 

de trabalho.  

 

Atestando uma certa flexibilidade e dinamismo desta metodologia, referem os 

autores supracitados que ao investigador do estudo de caso é permitido 

excluir ideias inicialmente previstas  e incluir outras novas decorrentes da 

evolução dos trabalhos de pesquisa.  

 

No caso concreto, após uma visita ao contexto a estudar- a USF de Lagoa, 

em Matosinhos -  e uma observação inicial e  atenta ao sistema de sinalética 

existente, tal realidade revelou-se, desde logo, um terreno fértil para o estudo, 

sendo uma primeira  de muitas outras etapas de um processo complexo.  

Uma abordagem inicial com a Direção  da USF  para averiguar da viabilidade 

formal do estudo, implicando a observação in loco e o levantamento de dados 

através da inquirição de utentes e profissionais, foi a fase seguinte.  

 

Depois de parecer favorável, por parte da Direção da USF,  embora 

condicionada a posterior autorização da Comissão de  Ética, a investigadora, 

após identificar a problemática e formular a questão de pesquisa, definiu os 

objetivos e iniciou o processo de recolha de dados. 

 

2.1.1 Experiência visual - opção pela observação 
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No que diz respeito às técnicas de recolha de dados,  foi usada a  

observação direta. E os casos de observação apontados como exemplos por 

Bogdan e Biklen – um local específico numa organização ou um grupo 

específico de pessoas – correspondendo à escolha de um determinado foco, 

implicam uma fragmentação do todo, ato que, embora se tente colmatar com 

o esforço do investigador em relacionar a parte com o todo, acaba por ser 

considerado como algo de artificial (Bogdan e Biklen 1994). 

 

No caso em apreço, existem dois focos – as designadas “unidades físicas”, 

correspondentes ao local USF, ou melhor, seu espaço interior, e os “grupos”, 

isto é, os indivíduos - utentes e Profissionais da unidade de Saúde que o 

frequentam. Consideram os autores que um ambiente físico bom para estudo 

é aquele que um determinado grupo utiliza repetidamente, como o caso 

evidente dos recursos humanos que frequentam a instituição diariamente ou 

utentes e visitantes que, consoante as suas necessidades várias, utilizam, 

embora com periodicidade variável, iterativamente este espaço prestador de 

cuidados da Saúde.  

 

Prosseguindo na caracterização desta técnica de recolha de dados - a  

observação direta - adequada à área das Ciências Sociais , ela consiste no 

estudo de uma comunidade durante um determinado período de tempo, 

implicando uma visão rigorosa e pormenorizada, por parte  do investigador, 

que estuda  essa realidade, podendo ter uma participação no seio da referida 

comunidade ou não, sendo o tipo de observação respetivamente participante 

ou não participante (Quivy e Campenhoudt 2008).   

 

Na presente investigação, a participação é não participante, já que a 

investigadora não se integra na comunidade a estudar, sendo o seu olhar “de 

fora” ou com uma perspetiva do exterior. Este tipo de observação pode 

processar-se com ou sem a ajuda de grelhas de observação detalhadas, 

tendo-se optado, no caso, por uma grelha com apenas alguns pontos gerais 

relativos ao comportamento dos sujeitos observados no âmbito dos trajetos a 
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partir da sua entrada no edifício da USF. Para além de alguns aspetos 

predefinidos na referida grelha, -  pretendia-se fazer um estudo exploratório, 

recolhendo o máximo possível de informações.   

 

Quivy e Champenhoudt  apresentam como vantagens da observação o 

registo comportamental dos indivíduos e dos acontecimentos no momento em 

que ocorrem; a recolha de informação que não é suscitada pelo investigador 

e, portanto, relativamente espontânea, bem como a autenticidade relativa dos 

acontecimentos, por comparação com a linguagem verbal (Quivy e 

Campenhoudt 2008). 

 

No caso concreto e no âmbito do estudo de campo, a investigadora, observou 

o “circuito” habitual dos utentes da USF e procedeu in loco à observação do 

comportamento dos indivíduos observados no referido contexto.  

 

2.1.2 Experiência visual – o registo fotográfico 
 

Uma técnica complementar à observação foi o registo documental através da 

captura de imagens – fotografias da sinalética existente – efetuado pela 

investigadora no trabalho de campo. Esta é uma forma de documentar de 

uma forma não verbal e prática objetos da realidade a estudar, sendo dado o 

exemplo, por Bogdan e Biklen, de inventários de materiais das organizações 

em estudo. O uso da câmara fotográfica pelo investigador é considerado por 

estes autores como uma  solução para o estudo de detalhes que, de outro 

modo, poderiam escapar numa investigação. “As fotografias tiradas pelos 

investigadores no campo fornecem-nos imagens para uma inspecção intensa 

posterior que procura pistas sobre relações e actividades” (Bogdan e Biklen 

1994). 

 

No âmbito do processo de melhoria da sinalética existente ou re-design, esta 

captura da informação inicial foi aplicada pela investigadora e revelou-se 

muito útil, por contribuir para elaborar uma espécie de diagnóstico da 
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realidade e constituir uma referência para todo o trabalho a desenvolver 

posteriormente e de forma dinâmica. De realçar que esta estratégia permitiu 

uma análise comparativa entre o momento anterior e posterior à intervenção 

da investigadora/designer. Ora tal procedimento revelou-se eficaz, inclusive 

em certas questões dos questionários ministrados aos Profissionais e utentes 

da USF, já que os inquiridos eram convidados a optar entre exemplos de 

sinalética  da realidade organizacional -  documentados através das referidas 

fotos - e as soluções  alternativas, concebidas pela investigadora, a nível do 

Design.  

 

Através do registo de fotografias do local, da observação de comportamentos  

dos utentes da Unidade de Saúde Familiar Lagoa e da aplicação de 

questionários aos mesmos, bem como aos profissionais de saúde envolvidos 

consegue-se chegar a conclusões mais específicas no que diz respeito à 

identificação de problemas no sistema de sinalética da presente unidade de 

saúde. Possuindo informações mais detalhadas da realidade em estudo, será 

mais fácil elaborar uma proposta de re-design que se adapte ao meio em 

questão, respondendo às necessidades do maior número possível de 

utilizadores, tendo também em conta o maior número de aspetos negativos 

encontrados.  Estas fontes inserem-se em métodos de pesquisa no que diz 

respeito a estudos de caso. 

 

2.1.3 Elaboração e aplicação de questionários  
 

Finalmente, outra técnica de recolha de dados adotada (e já referida)  foi a 

elaboração de inquéritos por questionário, instrumento este que se centra 

numa abordagem predominantemente quantitativa, por contraste com a 

observação, favorável a pesquisas de tipo qualitativo.  

 

Para Quivy e Champenhoudt, o questionário consiste em colocar questões a 

um conjunto de inquiridos quanto à “sua situação social, profissional ou 

familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões 
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humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 

de consciência de um acontecimento ou de um problema (..)”.  Os autores 

classificam os  questionários em duas categorias - de administração direta ou 

indireta, consoante sejam preenchidos pelos próprios sujeitos inquiridos ou 

por interposta pessoa, sendo, nesse caso, o investigador que os preenche a 

partir das respostas que os inquiridos lhe dão (Quivy e Campenhoudt 2008).  

 

Destaque para algumas das vantagens  dos questionários – a possibilidade 

de quantificar uma multiplicidade de dados e o seu mais rápido tratamento 

quantitativo, com recurso à estatística (comparativamente com outra técnica 

de inquirição como a entrevista, de abordagem predominantemente 

qualitativa e por isso muito mais morosa). 

 

No caso em apreço, foram ministrados dois tipos de questionários,  de 

aplicação direta  e em suporte de papel, a dois grupos de inquiridos -   

Profissionais e utentes da USF de Lagoa – Matosinhos. Registe-se que a 

abordagem e convite aos utentes para responderem, ocorreu na sala de 

espera, enquanto aguardavam pela chamada para acederem ao serviço 

pretendido. Todos os questionários tinham em anexo uma folha de 

consentimento informado que os respondentes tinham de preencher 

obrigatoriamente. De notar que para uma melhor qualidade e perceção das 

imagens estas foram impressas a cores. 

 

Quanto à estrutura, embora  os dois questionários sejam ligeiramente 

diferentes, apresentam bastantes  semelhanças pois há um conjunto  extenso 

de questões propositadamente iguais para comparação das respostas entre 

os dois grupos referidos, o que se poderá traduzir em perspetivas 

convergentes ou divergentes sobre os mesmas aspetos em análise.    

 

Ambos os questionários são constituídos por doze questões principais, 

algumas delas desdobradas em sub-pontos. Destas, quatro delas são 

questões abertas (identificação de  zonas mais problemáticas a nível da 
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sinalética / sugestões de melhoria a nível da sinalética para ambos os grupos, 

/ e atitude que os utentes tomam quando não conseguem orientar-se),  sendo 

as restantes questões fechadas. A última questão, constituída por cinco itens 

diz respeito a uma solicitação de avaliação comparativa entre a sinalética 

existente na USF e a proposta alternativa elaborada pela investigadora e, 

como a maioria das questões, consta de ambos os questionários. 

 

 

Concluindo, através, da observação de comportamentos  dos utentes da 

Unidade de Saúde Familiar Lagoa e da aplicação de questionários aos 

mesmos, bem como aos profissionais de saúde envolvidos e através do 

registo de fotografias da sinalética do local, consegue-se chegar a 

conclusões mais específicas no que diz respeito à identificação de problemas 

no sistema de sinalética da presente unidade de saúde. Possuindo 

informações mais detalhadas da realidade em estudo, será mais fácil 

elaborar uma proposta de re-design que se adapte ao meio em questão, 

respondendo às necessidades do maior número possível de utilizadores, 

tendo também em conta o maior número de aspetos negativos encontrados. 

Estas são técnicas de recolha de dados que se integram nos estudos de 

caso. 

 

Em termos metodológicos, é usual o registo fotográfico em conjunção com a 

observação. Sobre este aspeto, Bogdan e Biklen referem esta estratégia 

como uma solução para o estudo de detalhes que, de outro modo, poderiam 

escapar numa investigação (Bogdan e Biklen 1994). 
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2.2 Objetivos 
 

Com este projeto de investigação pretende-se:  

a) Estudar e otimizar sistemas de sinalética normalmente existentes em 

grandes espaços públicos, em particular em unidades de saúde;  

b) contribuir para tornar a sinalética o mais universal possível;  

c) tomar conhecimento de necessidades especiais;  

d) contribuir para o aumento da qualidade de unidades de saúde;  

e) contribuir para a satisfação dos utilizadores (profissionais, utentes e 

visitantes).  
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Capítulo 3 – Resultados e Discussão 
 
Nesta etapa, em que se apresentam os resultados da pesquisa efetuada, 

optar-se-á pela abordagem qualitativa, procedendo-se a uma descrição do 

espaço, na sequência da observação do mesmo, sendo tal complementado 

pelo registo fotográfico a ilustrar as situações descritas. 

3.1 Caracterização do espaço 
 

A Unidade de Saúde Familiar Lagoa pertence ao Centro de Saúde da 

Senhora da Hora que faz parte do agrupamento de Centros de Saúde - ACES 

de Matosinhos, na área metropolitana do Porto. Serve uma população de 

cerca de 17 500 utentes.  

 

 
Figura 20 – Fotografia da entrada da USF Lagoa - Matosinhos 
 

O número total de médicos do quadro é dez, enfermeiros nove e 

administrativos sete. 

 

A unidade é constituída por dois andares, sendo o segundo de acesso restrito 

ao público. 

 

No primeiro andar existem catorze gabinetes médicos, seis gabinetes de 

enfermagem, uma sala de tratamento, uma sala de vacinação e uma sala de 

secretariado clínico, para além dos espaços comuns.  

 

Os gabinetes médicos e de enfermagem variam entre os 7,8 e os 15 m2. 
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A área de secretariado clínico ocupa cerca de 42 m2. 

 

Quanto aos espaços comuns é de referir a sala de espera com cerca de 

50m2; os corredores de acesso aos gabinetes que  são relativamente 

estreitos e existem ainda dois WC – uma entrada para homens e deficientes, 

e outra para mulheres e fraldário. 

 

3.2 Experiência visual – observação e registo fotográfico 
 
Após a porta de acesso principal do Centro de Saúde da Senhora da Hora,  

as pessoas deparam-se com um átrio (ver figura 22) no qual devem virar à 

direita, rumo à sala de espera da USFL, onde devem retirar uma senha de 

chamada de um dispensador de senhas de vez, dirigindo-se ao balcão da 

receção quando são chamadas. Após a receção (“check-in”) pelo secretário 

clínico, devem aguardar novamente na sala de espera até à chamada final 

que se processa através de um monitor no qual aparece o nome do utente e 

o local onde se deve dirigir (exemplo: Maria Silva/Gabinete Médico 2). Em 

simultâneo, essa mesma informação é transmitida oralmente através de 

sistema de amplificação de som. De referir que nesse mesmo espaço, apesar 

de existirem quadros informativos em acrílico, com informação diversa – 

identificação dos profissionais, horários das equipas médica e de 

enfermagem, informações e ausências – não existe nenhum mapa que ajude 

na orientação da fase posterior deste circuito, ou seja, o local de atendimento 

pelos profissionais de saúde. Assim, a investigadora, posicionada no corredor 

principal, por onde todos os utentes têm de circular para acederem aos 

diversos serviços médicos e de enfermagem, teve a oportunidade de 

observar vários casos de utentes que não sabiam que direções deveriam 

tomar para chegarem ao local pretendido, solicitando, para o efeito, o auxílio 

de profissionais que circulavam, na ocasião, nesse mesmo corredor. 
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Figura 21- Fotografia da Entrada principal do Centro de Saúde da Senhora da Hora 
 
No acesso principal verifica-se que o nome do Centro de Saúde, em 

carateres, em relevo, de material metálico, de grandes dimensões e 

maiúsculos no topo da porta são bem visíveis. No entanto, a designação 

“Centro de Saúde da Senhora da Hora” é pouco percetível, pois encontra-se 

numa pequena placa em acrílico de dimensões reduzidas junto ao lado direito 

da porta. Acresce que a colocação de uma outra placa abaixo desta ainda 

cria mais “ruído”, a nível da legibilidade da imagem corporativa.  
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Figura 22 – Fotografia Entrada 
 

O centro de saúde possui duas unidades distintas, identificadas através de 

duas grandes placas em acrílico separadas por um corredor central. Do lado 

esquerdo situa-se a Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos - Caravela 

e do lado direito a Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos – Unidade 

de Saúde Familiar (USF) Lagoa. Observa-se que não há qualquer tipo de 

indicação (como por exemplo uma seta ou um mapa geral) que permita 

diferenciar claramente as duas unidades e conduzir as pessoas de forma 

inequívoca. 

 

Para além disso pode registar-se que há uma utilização de siglas que o 

utilizador não compreende, ou seja, tal resulta num problema de 

comunicação. Acresce que a localização das plantas ornamentais tapa a 

visibilidade das placas, tornando má a sua legibilidade, facto agravado pela 

pouca luminosidade existente no local. 
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Figura 23 – Fotografia Sala de espera  
 

Não há identificação das designações “sala de espera”, “receção” ou  

“atendimento”, o que dificulta a perceção dos utentes do local de acolhimento 

na instituição. 
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Figura 24 - Fotografia Corredor principal – vista de entrada 
 
Esta é a placa de sinalética que os utentes encontram mal transpõem a porta 

de vidro fosco que dá entrada para o corredor onde se situam todos os 

gabinetes e o WC. Tal placa apresenta muita informação, numa só cor, o que 

à primeira vista a torna confusa, e eventualmente mais difícil de ler e 

compreender as diversas “áreas” funcionais da unidade de saúde. 

 

Tanto os Gabinetes Médicos como as salas de Enfermagem e Tratamentos 

possuem a indicação do número na placa, no entanto, chegando ao local 

devido não existe identificação clara do mesmo (existe apenas um número e 

não se percebe se é Gabinete Médico, Enfermagem ou Salas de 

Tratamentos.) 

 

Há incoerência na designação adotada no caso de alguns espaços 

(Enfermagem/Gabinetes de Enfermagem). Esta incoerência é ainda mais 

notória no caso da colocação de um número 10 que leva a uma interpretação 

errónea fazendo os utentes crer que a “Vacinação - Saúde da Mulher”, “Sala 

de Saúde Infantil e Juvenil” se encontram todas no mesmo local. De referir 
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que, conforme se apurou, o item “Saúde da Mulher”, deixou de existir, mas 

não foi eliminado da placa. Obviamente é um obstáculo à comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 – Fotografia Corredor principal – vista de saída 
 
Na placa não há indicação clara da saída (aparece “Recepção” em vez de 

saída). 

 

Na porta envidraçada deste corredor, os materiais utilizados são 

transparentes, o que faz  com que o símbolo de proibição de entrada 

destinado a quem se encontra na sala de espera seja visível por quem está a 

fazer o percurso ao contrário, ou seja, a procurar a saída.  
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Esta é a porta principal: de saída para os utentes e a porta de entrada na 

área da USF onde vão ser atendidos e onde só devem entrar após serem 

chamados ou por necessidade de acederem ao WC. A visibilidade deste lado 

do sinal de proibição é totalmente inadequada.     

 

 
Figura 26 - Fotografia Placa em acrílico de identificação de um Gabinete Médico. 
 

Como se pode observar, na barra em azul está presente o nome do Médico 

do Gabinete, neste caso específico a Dra. Raquel Braga, bem como o 

número do Gabinete (2) mas não há nada que identifique/confirme ser um 

Gabinete Médico. 

 

A informação na folha A4 é relativa ao horário do médico em questão, mas a 

repetição do nome deste representa uma redundância de informação. 

 

Por último, e quanto à localização regista-se que a placa se encontra 

colocada na parede, do lado direito da porta, havendo outros gabinetes em 

que a mesma se encontra do lado esquerdo, o que contribui para uma falta 
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de coerência estética bem como para  a ocorrência de enganos que 

perturbam o decorrer das consultas. 

 
Figura 27 – Fotografia de localização das placas de gabinetes 
 
Na imagem presente podemos observar o local de colocação das placas 

destinadas à identificação dos gabinetes. Esta sinalização leva os utentes a 

caírem no erro de darem entrada no Gabinete 2 a pensarem que é o 3.  

 

Figura 28 - Fotografia Gabinete Interno 
 

Embora pouco percetível na fotografia, é de notar que  não consta qualquer 

numeração do gabinete, existindo outro com a mesma denominação (sem 
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nenhum fator distintivo). A identificação “Gabinete Interno” é pouco 

esclarecedora para os utentes. Na verdade, significa Gabinete atribuído aos 

médicos Internos.  

 

 
Figura 29 – Fotografia placa de identificação de gabinete 
 
Placa de identificação de gabinete feita noutro tipo de letra diferente do resto 

do sistema de sinalética. Gabinete Médico não identificado. 
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Figura 30 - Fotografia placa de identificação de gabinete 
 

Nesta placa não consta a identificação do número do Gabinete de 

Enfermagem. 

 

 

 
Figura 31 - Fotografia placa de identificação de gabinete número 2 
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Repete-se a incoerência já referida. Mas, desta vez  é o número do gabinete 

que está presente, o que não acontece com a sua denominação, não estando 

explícito que se trata de um Gabinete de Enfermagem. De referir, também, 

que “Enfermeiras” se encontra no plural e posteriormente só aparece um 

nome “Fernanda Azevedo”. 

 

 
Figura 32 - Fotografia placa de identificação de gabinete número 3 
 

Este Gabinete de Enfermagem, designado com o número 3, não se encontra 

identificado. 
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Figura 33 – Fotografia placas WC 
  
A duplicação de informação está presente na indicação dos sanitários pois a 

linguagem icónica do símbolo universal diz exatamente o mesmo que a 

palavra “WC”. No caso dos deficientes tal redundância é ainda maior pois o 

pictograma e a mensagem verbal dizem exatamente o mesmo, são uma clara 

duplicação da mesma informação sem referência à utilidade do espaço em 

questão.  
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Figura 34 – Fotografias de detalhes vários de sinalética 
 

 
Figura 35 - Fotografias de detalhes vários de sinalética 
 
 

As imagens acima permitem proporcionar uma perceção global do espaço, 

seja de corredores, portas e placas de sinalética. 

  



68 
 

3.3 Questionários - Apresentação e análise de resultados 
 

Nesta fase da investigação em que se procederá à apresentação e análise 

dos resultados dos questionários, a abordagem será predominantemente 

quantitativa, através do tratamento estatístico dos dados quantitativos.  

 

Os dados a seguir apresentados respeitam a 35 questionários (‘Questionário 

Utentes’) preenchidos por utentes da Unidade Familiar da Lagoa que 

aceitaram colaborar no presente trabalho e a 19 outros questionários 

(‘Questionário Profissionais’) preenchidos por profissionais que aí trabalham. 

Estes últimos distribuem-se por 10 médicos, 9 enfermeiros, 7 secretários 

clínicos.  

 

Se a totalidade dos profissionais contactados se prestou a preencher o 

inquérito apresentado (a USF Lagoa tem um total de 26 profissionais e 7 

encontravam-se de férias) nem todos os utentes contactados se dispuseram 

a fazê-lo. É credível que a situação de doença e consequente mal estar ou 

stress em que se encontravam não permitisse a abertura ou disponibilidade 

necessárias a fazê-lo. 

 

Em primeiro lugar, serão apresentados os dados referentes aos utentes, após 

o que surgirão os que respeitam aos profissionais. Pontualmente, quando 

considerado necessário, serão feitas relações entre as respostas dadas por 

ambos os grupos. Tal será feito, preferencialmente, aquando da 

apresentação dos resultados referentes aos profissionais. 

 

Os dois questionários são apresentados em anexos (Anexos - 

Questionários). 

 

3.2.1 Questionário Utentes 
 

Total de inquiridos - 35 
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1 – Distribuição por género: Feminino – 22 (62,9%); masculino – 13 (37,1%)  

 

2 – Distribuição por idade: 

IDADES N % 
< 25 4 11,4 

25 - 30 2 5,7 

31 - 40 9 25,7 

41 - 50 3 8,6 

51 - 60 5 14,3 

> 60 8 22,9 

NR 4 11,4 

Total  35 100,0 

 

 

A maioria, 65,7%, afirma não apresentar problemas de visão e dos 34,3% 

que responderam positivamente não foi detetado qualquer caso de maior 

gravidade. 

 

Quando inquiridos sobre o motivo mais frequente que os traz a esta unidade 

de saúde (questão 5), a maior parte afirma fazê-lo a fim de ir a uma consulta 

previamente marcada. 

 

 Consulta Programada – 31 

 Consulta Aberta – 6 

 Vacinação – 6 

 Tratamentos Enfermagem – 1 

 Motivos Administrativos – 0 

 

É de realçar que os dados obtidos – regista-se um total de 44 respostas em 

vez das 35 expectáveis - provam que vários utentes interpretam mal a 

pergunta e, consequentemente, assinalam mais do que uma opção.  
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Respostas obtidas e sua interpretação 
Como ponto prévio ao tratamento particular das respostas obtidas que a 

seguir se regista, e porque tal facto será várias vezes  referido como a mais 

plausível interpretação dos dados obtidos, assinala-se que a grande maioria 

dos utentes desta unidade de saúde revela um grau de familiaridade 

considerável com a instituição. Com efeito, 88,6% comparece no local com 

alguma frequência, após a marcação de uma consulta, o que parece provar 

que se movimenta num espaço já conhecido.  

 

Outro aspeto poderá corroborar a leitura que agora se faz e prende-se este 

com o local onde foram abordados os utentes e assegurada a sua 

colaboração: a sala de espera. Esta situa-se antes do corredor onde está 

colocada a maior parte da sinalética, que não pode ser vista a partir deste 

ângulo de visão. Ora foi aqui que os questionários foram preenchidos, 

enquanto os utentes esperavam a sua vez de entrar, e constatou-se que 

nenhum apresentou dúvidas quanto à função das placas utilizadas, 

respetivos conteúdos e colocação das mesmas, o que prova que delas já 

tinham um conhecimento prévio.  

 

Entrada e orientação na unidade de saúde 

As duas primeiras questões visavam obter informação sobre a forma como os 

utentes percecionavam as indicações relativas à entrada da USF e a 

facilidade com que cumpriam o seu percurso até ao local pretendido. 

 
P4_UTENTES
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20	%

20	%
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meta-chart.com
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Questão 4 – Considera que as entradas do centro de saúde estão corretamente 

identificadas? 
 

 
Questão 6 – Já alguma vez se atrasou para uma visita/exame/consulta, porque não sabia 

como chegar ao local pretendido? 

Se uma grande maioria (80%) considera as indicações de entrada na USF 

corretamente assinaladas, já a totalidade dos respondentes afirma não ter 

problemas quanto ao encontrar, atempadamente, o local pretendido. De 

acordo com o anteriormente referido, a interpretação feita  deste facto atende 

a que a maior parte dos utentes frequenta habitualmente esta unidade de 

saúde, conhece os espaços e não sente necessidade de informações 

complementares. 

Tal parece ser corroborado nos resultados a seguir registados.  No que diz 

respeito agora a uma avaliação qualitativa global relativa ao sistema de 

orientação, nenhum respondente o considera nem Muito Fraco nem Fraco e 

65,7% consideram-no Bom.  
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Questão 10 - Como avalia no geral o sistema de orientação deste centro de saúde?   

   

Contudo, e relacionando agora o teor das respostas dadas com a informação 

obtida junto dos profissionais1 a totalidade dos respondentes afirma já ter 

sido interpelada por utentes que procuram saber a direção a seguir dentro da 

USFL. Este valor - 100% - permite concluir que esta necessidade de recorrer 

a meios complementares de informação é prova bastante que a 

disponibilizada nas placas não é, por si só, suficiente. 

Tal está igualmente visível nas respostas obtidas (20 respostas - 57,1%; 15 - 

42,9% não respondem) na questão 7. “Quando não sabe para onde se dirigir 

dentro do centro de saúde o que faz?”,  de resposta aberta. Todos afirmam 

recorrer a um pedido de informação verbal. Só se registaram 3 casos em que 

não é indicada a pessoa interpelada, distribuindo-se os restantes por 

“pessoas responsáveis” (1 ocorrência), funcionários (10 ocorrências) e 

segurança (6 ocorrências). 

Por último, e em relação à necessidade sentida – ou não – de um 

mapa/folheto que pudesse ajudar na orientação dentro da USF, embora a 

                                            
 
1 Ver Questão 7 do ‘Questionário aos Profissionais’ 

P10_UTENTES

8.6	%

8.6	%

65.7 	%

65.7 	%

25.7 	%

25.7 	%

0	%

0	%

0	%

0	%

Muito Bom Bom Razoável Fraco Muito Fraco

meta-chart.com



73 
 

maioria dos respondentes afirme que não (77,1%) já cerca de 23% 

consideraria útil uma informação adicional em relação à existente. 

 

 
Questão 9 - Considera necessário para este centro de saúde um mapa/folheto informativo 

para ajudá-lo a orientar-se? 

 

A sinalética existente – legibilidade, quantidade e posicionamento 

Em relação à sinalética existente na USF, procurou-se saber até que ponto 

os utentes se sentiam à vontade perante a informação disponibilizada, se 

tinham ou não facilidade de leitura das placas existentes, se concordavam 

com a escolha feita para colocação das mesmas.  

As respostas obtidas - e tendo em linha de conta o que foi dito anteriormente, 

ou seja, que do local em que se encontravam a preencher o questionário os 

utentes não tinham a possibilidade de ver a maior parte das placas - 

traduzem, muito provavelmente, experiências anteriores, revelando-se  

francamente favoráveis às características da sinalética existente. Assim,  

88,6% dos inquiridos afirma ler facilmente a informação disponibilizada, 

91,4% considera-a suficiente e 88,6% acha que a mesma está colocada nos 

locais apropriados. 
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Questão 8 a) - Consegue ler facilmente o que está escrito?  

 

 

Questão 8 b) - Considera que existe falta de sinalética?
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Questão 8 c) - Considera que a sinalética está colocada nos locais corretos?  

 

A maioria (65,7%) não respondeu à questão aberta em que se pedia  

sugestões de melhoria a nível da sinalética existente. (Questão 11) 

 

Das sugestões apresentadas por 34,5% sobressaem as que respeitam à 

necessidade de facilitar a orientação na USF, particularmente a nível da 

entrada ou no caso de novos utentes, ou ainda da colocação / visibilidade da 

sinalética. Transcreve-se os registos obtidos:  

 

• “deveriam colocar planta do centro de saúde na entrada para facilitar a 

orientação” / “Ter um mapa informativo à entrada para facilitar novos 

utentes” / “Ter indicação mais detalhada na entrada para novos 

utentes” (3 ocorrências)  

• “os locais de colocação da sinalética” (1 ocorrência) 

•  “melhor indicação dos departamentos” (1 ocorrência) 

• “para quem não conhece a sinalética devia ser mais visível” (1 

ocorrência) 

•  “o quadro tem letras muito  pequenas” (1 ocorrência) 
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• “mais atraente visualmente” (1 ocorrência) 

• “está tudo OK” / “nada a acrescentar” (4 ocorrências)  

 

 

Uma nova proposta de sinalética 
 

Avaliadas que foram as perceções dos utentes da sinalética existente na 

USF, pretendeu-se, por último, apresentar aos respondentes um modelo novo 

(a partir de agora designado por Projeto 1) construído para o efeito, tendo em 

conta os critérios referidos na “Proposta de re-design”. 

 

A intenção foi a de testar a pertinência e eficácia das escolhas feitas para a 

criação do Projeto 1 a partir do grau de aceitação – ou não aceitação – das 

fotografias das placas concebidas, em termos da legibilidade, facilidade de 

interpretação e estética das mesmas. 

 

Assim, as últimas questões visam a comparação de dois modelos: o utilizado 

na sinalética existente na USF e o concebido no Projeto 1.  

 

Legibilidade e estética 
Acerca da facilidade de leitura das imagens 1 e 2, sobre o horário de uma 

médica, uma maioria de 57,1% dos respondentes consideram a imagem 1 (a 

do sistema de sinalética existente) mais fácil do que a constante no Projeto 1 

(imagem 2). Em contrapartida, uma maioria de 68,8% considera  a nova 

proposta mais agradável a nível estético. 

 

Muito provavelmente, o facto do nome da médica merecer um maior 

destaque na imagem 1, pelo tamanho de letra usado, foi o fator que explicou 

a preferência, em termos de legibilidade, pelo modelo existente. 
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Questão 12 a) – Qual das imagens considera mais fácil de ler? 

  

P12A_UTENTES

57 .1	%

57 .1	%

42.9	%

42.9	%

Imagem 1 Imagem 2

meta-chart.com

Imagem 1  Imagem 2 
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Questão 12 b) - Qual das imagens considera mais agradável a nível estético? 

 

Atratividade do design 

Para avaliar a atratividade do design das placas, foram postas à 

consideração dos utentes as imagens 3 e 4 (gabinete de enfermagem e sala 

de vacinação).  

 

 

 

Neste caso,  as opiniões obtidas revelaram uma clara preferência pelo novo 

design presente nas placas do Projeto 1 (imagem 4), com uma maioria de 

77,1% a afirmá-las mais  interessantes/agradáveis e preferindo-as em 

relação à sinalética existente. 

 

P12B_UTENTES

31.4 	%

31.4 	%

68.6	%

68.6	%

Imagem 1 Imagem 2

meta-chart.com

Imagem 3 Imagem 4 
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Questão 12.1 - Qual das imagens considera mais interessante/agradável? 

 

 

Facilidade de interpretação e estética 
Em relação às imagens 5 e 6, estas apresentam um quadro mais complexo, 

contendo  informação sobre as várias salas / espaços existentes na USF - a 

identificação dos mesmos e a respetiva localização – pressupondo ainda a 

indicação dos percursos a tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P12.1_UTENTES

22.9	%

22.9	%

77 .1	%

77 .1	%

Imagem 3 Imagem 4

meta-chart.com

Imagem 5 Imagem 6 
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Interessava agora apurar a forma como os utentes reagiam em relação à 

organização e clareza da informação prestada.   

 

Estes optaram maioritariamente (71,4%) pela placa constante do Projeto 1 

(imagem 6), considerando a respetiva informação menos confusa (mais fácil 

de interpretar) do que a apresentada na placa existente na USF. 

 

Quando questionados sobre qual das soluções consideravam  mais 

agradável a nível estético,  verificou-se também a preferência pela nova 

sinalética em detrimento da existente, traduzida em igual percentagem de 

resultados favoráveis ao Projeto 1. 

 

 
 
Questão 12.2 a) - Em qual das imagens considera que a informação é menos confusa (mais 

fácil de interpretar)?   

 

P12.2A_UTENTES

28.6	%

28.6	%

71.4 	%

71.4 	%

Imagem 5 Imagem 6

meta-chart.com
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Questão 12.2 b) - Qual da imagens é mais agradável a nível estético? 

 

 

 

Concluindo, nesta última fase do questionário em que os respondentes são 

convidados a fazer uma análise comparativa entre exemplos da sinalética 

existente na USF e novo design, alternativo, do Projeto 1, na maioria das 

respostas regista-se uma clara preferência pelas opções deste último.  

 

Das questões formuladas, existe apenas uma única situação (imagem 1, 

horário de uma médica) em que a preferência vai para a sinalética existente. 
Recorda-se que a questão visava a facilidade de leitura das imagens e, 

conforme anteriormente afirmado, o tamanho da letra utilizado no registo do 

nome da médica, superior ao da proposta, terá conduzido a esta preferência. 

De realçar que de cinco questões, as percentagens maioritárias das 

respostas a quatro delas valorizam a proposta, nomeadamente no que diz 

respeito às questões da estética e da facilidade de interpretação. 

  

P12.2B_UTENTES

28.6	%

28.6	%

71.4 	%

71.4 	%

Imagem 5 Imagem 6

meta-chart.com
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3.2.2 Questionário Profissionais 
 

Total de inquiridos - 19 
Distribuição por género:  Feminino – 16 (84,2%); masculino – 3 (15,8%) 

Distribuição por Função: 10 médicos; 5 enfermeiras; 4 secretárias clínicas 

Distribuição por idade:  

IDADES N % 
25 - 30 3 15,8 

31 - 40 6 31,6 

41 - 50 7 36,8 

51 - 60 0 0 

> 60 1 5,3 

NR 2 10,5 

Total  19 100,0 

 

Respostas obtidas e sua interpretação 

Orientação na unidade de saúde   

 

 
 
Questão 4 - Considera que o sistema de orientação atual do centro de saúde satisfaz as 

necessidades dos utentes?  

P4_PROFISSIONAIS - CORREÇÃO

Sim : 21.4  %

  21.1  %

Não : 36.8 %

  36.8 %

Mais ou me nos : 4 2.1 %

  4 2.1 %

Sim Não Mais ou menos
meta-chart.com
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A maioria dos inquiridos é de opinião que o sistema de orientação em vigor 

não serve as necessidades dos utentes (36,8%) ou tem limitações a esse 

nível (42,1%). Contudo, uma minoria de 21,1% considera-o satisfatório.  

 
 

Questão 7 - Já alguma vez um utente lhe pediu informações sobre a direção a tomar?  

 
Todos os profissionais afirmam já terem sido interpelados por utentes que 

lhes pedem informações sobre a direção a tomar. Tal parece provar que o 

sistema de orientação adotado não é suficientemente claro. Ou as linguagens 

icónica e verbal utilizadas no sistema de sinalética não são totalmente 

eficazes, ou a localização das placas não é a mais indicada - de facto, se é 

necessário um complemento de informação, o sistema de sinalética não é 

totalmente eficaz.   

P7_PROFISSIONAIS

100	%

100	%

0	%

0	%

Sim Não

meta-chart.com
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Questão 9 - Considera necessário para este centro de saúde um mapa/folheto informativo?   

 

Tal ideia, de uma possível ineficácia da sinalética existente, é reforçada pelas 

respostas obtidas na questão que agora se considera. A maioria dos 

profissionais considera útil  a existência de um mapa /folheto informativo 

(68,4%). 

 

Este resultado diverge do obtido no questionário aos utentes uma vez que 

apenas 23% reconhecem a utilidade do mapa / folheto para apoio à  sua 

orientação no centro de saúde.  

 

P9_PROFISSIONAIS

68.4 	%

68.4 	%

31.6	%

31.6	%

Sim Não

meta-chart.com



85 
 

 
Questão 10 - No geral como avalia o sistema de orientação deste centro de saúde?   
Muito fraco ___   Fraco ___   Razoável ___   Bom ___   Muito bom ___ 

  

Não existem ocorrências nas opções extremas  (Muito Fraco e Muito Bom). A 

maioria (63,2%) relativiza a questão, considerando razoável o sistema de 

orientação. Neste item, a avaliação qualitativa global do sistema de 

orientação feita pelos profissionais continua divergente da atribuída pelos 

utentes, a quem foi levantada a mesma questão: no caso destes últimos, 

recorda-se, a maioria (65,7%) considera bom o sistema. Poder-se-á concluir 

que a visão dos profissionais se revela mais severa, contemplando, talvez, 

um grau de exigência mais elevado. 

 

Adaptação da sinalética a necessidades especiais  
 
Questão 5 - Considera que o sistema de orientação está adequado a:  

a) utentes daltónicos / b) idosos / c) analfabetos / d) invisuais / e) não falantes de português. 

P10_PROFISSIONAIS

0	%

0	%

21	%

21	%

63.2	%

63.2	%

15.8	%

15.8	%
0	%

0	%

Muito Bom Bom Razoável Fraco Muito Fraco

meta-chart.com
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Daltónicos 

Idosos 

P5A_PROFISSIONAIS

36.8	%

36.8	%

63.2	%

63.2	%

Sim Não

meta-chart.com

P5B_PROFISSIONAIS

31.6	%

31.6	%

68.4 	%

68.4 	%

Sim Não

meta-chart.com
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Analfabetos, invisuais e não falantes de português. 
   

 

Provavelmente expectável, face aos resultados anteriormente referidos, é a 

perceção, por parte dos profissionais, da inadequação do sistema de 

orientação para utentes com necessidades especiais. 

 

Em todos os casos considerados a maioria das respostas é negativa, sendo 

de registo que uma grande percentagem, na ordem dos 90%, opina que o 

sistema não responde às necessidades de analfabetos, invisuais e não 

falantes de português. 

 

O problema constatado é de âmbito global e revelar-se-á, por vezes, de difícil 

resolução a nível de possíveis opções no que respeita a um re-design da 

sinalética. As possíveis soluções terão de ter em conta a existência de 

símbolos universais, em muitos casos ainda hoje inexistentes, ou a criação 

de pictogramas de interpretação intuitiva e fácil, sendo ainda de considerar a 

criação de folhetos informativos multilingues.  

 

Estas hipóteses mantêm a sua pertinência no caso a seguir registado e 

respeitante à questão 8 a) que atenta agora a utilizadores com problemas de 

P5C_PROFISSIONAIS

10.5	%

10.5	%

89.5	%

89.5	%

Sim Não

meta-chart.com
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visão, quando uma larga maioria afirma que a sinalética não lhes é, de todo, 

favorável. 

 
Questão 8 a) - Em relação à sinalética existente no centro de saúde, considera que esta se 

encontra adaptada a utilizadores com problemas de visão?  

 

A sinalética existente – quantidade e posicionamento  
 

 
Questão 8 b) - Considera que existe falta de sinalética? 

P8A_PROFISSIONAIS

10.5	%

10.5	%

89.5	%

89.5	%

Sim Não

meta-chart.com

P8B_PROFISSIONAIS

63.2	%

63.2	%

36.8	%

36.8	%

Sim Não

meta-chart.com
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Questão 8 c) - Considera que a sinalética está aplicada nos locais corretos?  

 

Prosseguindo a comparação entre os dados recolhidos junto de profissionais e 

utentes, quando questionados sobre a possível falta de sinalética na USFL, a 

maioria dos profissionais (63,2%) é de opinião que falta, enquanto que 91,4% 

dos utilizadores afirma exatamente o contrário, respondendo que não falta 

sinalética.  

Quanto à sua localização, se para 88,6% dos utentes a sinalética está colocada 

em locais adequados, para 52,6% dos profissionais não está.  

Esta disparidade de opiniões resulta, muito provavelmente, das diferentes 

vivências e expectativas dos dois grupos em questão e que contemplam 

hábitos, procedimentos críticos, exigências que se satisfazem de diversas 

formas, etc.  

 

Questão 6 - Quais as zonas que considera mais problemáticas a nível da sinalética? Resposta 

aberta  

Quase todos os profissionais (16 – 84,2%) responderam à questão aberta 

P8C_PROFISSIONAIS

47 .4 	%

47 .4 	%

52.6	%

52.6	%

Sim Não

meta-chart.com
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(Questão 6) em que era pedida a sinalização de zonas consideradas 

problemáticas a nível da sinalética existente. Dos problemas detetados, 

sobressaem os que respeitam à sinalização dos vários gabinetes bem como os 

que respeitam à orientação dentro da USFL, o que vem reforçar os conteúdos 

das conclusões apresentadas nos pontos anteriores. 

Transcreve-se a categorização efetuada a partir dos registos obtidos. 

• gabinetes médicos / de enfermagem  (8 ocorrências) 

• corredores / “após passar a porta da sala de espera” / (espaços) “mais 

distantes da entrada” ( 5 ocorrências) 

• entradas /saídas - sala de espera, corredores (3 ocorrências) 

 

Também em relação ao pedido na questão aberta agora considerada 

(Questão 11), obtiveram-se respostas de uma larga maioria dos profissionais 

e só 4 (21,1%) não responderam. 

 
Questão 11 – Na sua opinião, o que poderia ser melhorado neste centro de  saúde a nível 

da sinalética? (Resposta aberta) 

Das sugestões apresentadas por 78,9%, relevam as referentes à 

necessidade de adequar o sistema de numeração e identificação dos 

gabinetes, logo seguidas pelas que sugerem a introdução de melhorias na 

sinalética quer quanto à sua visibilidade como à sua localização.   

 

Transcreve-se a categorização feita a partir dos registos obtidos:  

• Numeração adequada / identificação dos gabinetes (10 ocorrências) 

• Localização e visibilidade da sinalética (7 ocorrências) 

• Mais sinalética / mais e melhor informação (4 ocorrências) 

• Diferenciação por cor / (1 ocorrência) 

• Sinalização mais adequada a utentes pouco assíduos (1 ocorrência) 

• Acesso aos gabinetes (1 ocorrência) 
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Uma nova proposta de sinalética 
 
Conforme o justificado anteriormente (ver Questionário utentes), também as 

últimas questões do Questionário dos Profissionais visaram apresentar um 

novo modelo de sinalética (Projeto 1) por oposição ou em alternativa ao 

existente, tendo em vista a elaboração de uma proposta final de re-design 

que respeitasse os resultados obtidos.  

 

Legibilidade e estética 
Assim, quanto à facilidade de leitura das imagens apresentadas, a maior 

parte dos profissionais (63,2%) considera a imagem 2 (a apresentada na 

Projeto 1) mais fácil de ler do que a existente na USLF (imagem 1) preferida 

por 36,8%. 

Esta apreciação torna-se ainda mais favorável quando as novas imagens 

propostas são avaliadas quanto à sua estética:  uma esmagadora maioria de 

84,2% considera  a imagem 2 mais agradável do que a imagem existente. 

 

Relacionando, agora, os dados obtidos junto de profissionais e utentes, se há 

uma relativa concordância quanto à estética das imagens (68,8% preferem a 

imagem 2) novamente se verifica uma disparidade de resultados no caso da 

legibilidade das placas, uma vez que os utilizadores reagem ao contrário dos 

profissionais, afirmando preferir a imagem 1, já existente.  

 

  

 

 
 
 

 
 

 

Imagem 1  Imagem 2 
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Questão 12 a) – Qual das imagens considera mais fácil de ler? 
 
 
 

 
 
Questão 12 b) - Qual das imagens considera mais agradável a nível estético? 
 
 

Atratividade do design 

P12a)_PROFISSIONAIS - CORREÇÃO

36.8 %

36.8 %

63.2 %

63.2 %

Imagem 1 Imagem 2
meta-chart.com

P12B_PROFISSIONAIS

15.8	%

15.8	%

84 .2	%

84 .2	%

Imagem 1 Imagem 2

meta-chart.com
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Considerando agora as questões de design, pretendeu-se determinar as 

preferências por uma das placas presentes nas fotografias -   imagens 3 e 4 

(gabinete de enfermagem e sala de vacinação).  

 

 

 

Os profissionais afirmam, em muito maior percentagem  (89,5%), ser mais 

interessante/agradável a imagem da Projeto 1 (imagem 4) do que a imagem 3 

(da sinalética em vigor). 

 

Consequentemente, a atratividade do novo design apresentado é valorizada 

quer por profissionais quer por utentes, já que, recorda-se, 77,1% preferem-

no. 

 
Questão 12.1 - Qual das imagens considera mais interessante/agradável? 

  

P12.1_PROFISSIONAIS

10.5	%

10.5	%

89.5	%

89.5	%

Imagem 3 Imagem 4

meta-chart.com

Imagem 3 Imagem 4 



94 
 

 

Facilidade de interpretação e estética 
Relembra-se, em relação às imagens seguintes, que com as mesmas se 

pretendia determinar as reações quanto à clareza e organização da 

informação nelas presente.   

 

As imagens 5 e 6 pressupõem, a partir da informação sobre os espaços 

existentes, a   orientação na USF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os profissionais inquiridos sobre que informação  consideram menos confusa 

(mais fácil de interpretar) mostram  expressivamente a sua preferência  

(84,2%) pela imagem 6, do Projeto 1, manifestando igualmente, uma 

esmagadora preferência pela imagem da proposta – 89,5% - no que respeita 

a considerá-la  mais agradável, a nível estético. 

 

De registar que estes resultados são em tudo similares aos obtidos pelos 

utentes que igualmente preferem a sinalética apresentada à já existente, quer 

em termos de facilidade de interpretação quer em termos estéticos. 

 

Imagem 5 Imagem 6 
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Questão 12.2 a) - Em qual das imagens considera que a informação é menos confusa (mais 

fácil de interpretar)? 
 

 
Questão 12.2 b) - Qual da imagens é mais agradável a nível estético? 

 
Em suma, como ambos os grupos de inquiridos – utentes e profissionais - 

foram submetidos às mesmas questões relativas à análise comparativa entre 

a sinalética da USFL e a alternativa, da do Projeto 1, que intentava a melhoria 

do sistema, a seguir se evidenciam, na Tabela 1, os resultados percentuais 

das preferências pela referida proposta.  

P12.2A_PROFISSIONAIS

15.8	%

15.8	%

84 .2	%

84 .2	%

Imagem 5 Imagem 6

meta-chart.com

P12.2B_PROFISSIONAIS
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89.5	%

89.5	%

Imagem 5 Imagem 6
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Ora, em praticamente todas as  situações apresentadas (com exceção de 

uma em que os utentes selecionam maioritariamente a sinalética em vigor) 

tanto  utentes como profissionais revelam maioritariamente uma clara 

preferência pela proposta de melhoria.   

 

De assinalar ainda que, no grupo dos profissionais, esta preferência é bem 

mais expressiva a nível quantitativo  (com oscilação percentual entre os 

63,2% e os 89,5%) do que por parte dos utentes (dos 68,6% aos 77,1%).  

Numa avaliação global de resultados, poder-se-á interpretar que os 

profissionais, enquanto conhecedores do seu contexto de trabalho, tenham 

uma perceção mais crítica e exigente sobre aspetos a melhorar no que 

respeita ao sistema de orientação / sinalética. 

 

Também o seu conhecimento de problemas do dia a dia bem como a sua 

vivência de casos concretos (tomando como exemplo o testemunho dado 

sobre a ajuda prestada aos utilizadores da USF, orientando-os oralmente, 

quando solicitados), os levará a uma tomada de posições assertiva.  

 
Tabela 1 – Proposta de sinalética – preferências de utentes e profissionais 

 

Características das imagens Utentes Profissionais 

 % % 

Legibilidade (Imagem 2) 42,9 63,2  

Estética (Imagem 2) 68,6 84,2 

Atratividade do design (Imagem 4) 77,1 89,5 

Facilidade de interpretação (Imagem 6) 71,4 84,2 

Estética (Imagem 6) 71,4 89,5 
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Capítulo 4 - Proposta de re-design  
 

4.1 Conceito 
 

A cor 
A conceção de um projeto parte sempre de uma ideia que, por um motivo 

qualquer, se torna dominante. Tal motivo poderá ser de caráter mais racional, 

ou emocional, mas depressa se torna num fator determinante nas escolhas. 

Neste caso, foi a cor e a sua influência sobre as pessoas. Tal influência 

advém de fatores muito pessoais, mas é sabido que há constantes universais 

na forma como os seres humanos reagem perante certas cores. Ora, será a 

partir do pressuposto de que as cores selecionadas terão uma influência 

positiva nos indivíduos que frequentam a USF em estudo que este projeto se 

baseia. 

 

Num contexto de utilização que se prevê constrangedor para os seus 

utilizadores, eventualmente em situação de doença ou sofrimento, a 

importância da criação de um ambiente que lhes seja amigável será um dos 

principais objetivos da designer.  

  

De referir que no espaço em que se vai desenrolar o projeto, o uso de uma 

sinalética monocromática vem reforçar a sensação de monotonia aí vivida. 

 

Assumindo que a cor é uma das prioridades, esta irá influenciar as escolhas 

feitas a nível do projeto de design, por exemplo, no caso dos suportes: a 

utilização do acrílico possibilitará em certos casos, jogar com a sua 

transparência. 

 

Associada às cores há toda uma simbologia que condiciona as emoções e os 

comportamentos dos seres humanos o que, acredita-se, deve ser um fator a 

considerar no âmbito da construção da sinalética. A relação estreita entre a 

cor e o potencial do seu efeito junto dos indivíduos, nas mais diversas 
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situações do quotidiano, é algo que diferentes profissionais que lidam com a 

cor devem valorizar. “Quem trabalha com cores, como artistas, os 

cromoterapeutas os designers gráficos, ou de produtos industriais, os 

arquitetos de interiores, os conselheiros de moda, precisam saber de que 

forma as cores afetam as pessoas. Embora cada um trabalhe com as suas 

cores individualmente, os efeitos devem ser universais.” (Heller 2012) 

 

4.1.1 Simbologia das cores utilizadas 
 

Como tal, a proposta de re-design inspira-se na cor e na sua simbologia, 

procurando-se a adequação de cada cor a uma área funcional, tendo em 

conta alguns princípios gerais e ainda algumas das características das cores 

selecionadas para o projeto a partir das perspetivas de vários autores. 

 

Azul  

Segundo Heller, o azul é a cor de todas as características boas e de todos os 

sentimentos bons sob o domínio da compreensão mútua. O azul é a cor da 

simpatia, da harmonia, da amizade, da confiança. É uma cor saudável e 

calma. Quando se associa sentimentos a cores pensa-se num contexto mais 

amplo, daí o azul ser comummente relacionado com o céu – é a cor do 

divino, a cor que pertence a todos e que deve permanecer para sempre 

(Heller 2012). 

 

Amarelo 
O amarelo é a cor do otimismo, da iluminação, do entendimento. Apesar de 

algumas conotações negativas, esta cor transmite alegria, energia, boa-

disposição. É uma cor que costuma ser mais apreciada pelas pessoas mais 

velhas, por ser bastante luminosa (Heller 2012). 

 
Verde 

O verde surge como a cor simbólica da natureza. É a cor da primavera, que 

significa crescimento, esperança. É uma cor que transmite tranquilidade, 
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segurança, prosperidade. Em edifícios, o acesso livre é sobretudo 

manifestado através de cartazes verdes, assim como as saídas de 

emergência são iluminadas por esta mesma cor. De uma forma geral, os 

caminhos de emergência aparecem em fundo verde com setas brancas  

(Heller 2012). 

 
Laranja 
O laranja manteve-se como uma cor exótica uma vez que a sua denominação 

proveio de uma fruta considerada exótica na época medieval. É também a cor 

da sociabilidade e do lazer. A nível de ambiente torna-se agradável pois é a 

combinação de luz e calor. Sendo muito menos sufocante que o vermelho, 

mas sendo uma cor que clareia e que aquece, acaba por proporcionar alegria 

ao corpo e mente (Heller 2012).  

 

Várias são as teorias/interpretações sobre as cores. A título ilustrativo, veja-

se  o quadro de Aparici e Garcia-Matilla (1989) sobre a simbologia das cores, 

quadro este que elaboram a partir de perspetivas de diversos autores. Como 

exemplo, considere-se o amarelo. Em traços gerais, dos autores 

comparados, Faver Bivien considera que o amarelo expressa 

magnanimidade e inconstância, pode associar-se à mente, significa 

precaução e distância. “O amarelo irradia calor, imaginação, certa frivolidade. 

É a mais feliz de todas as cores.” Para Max Lüscher a referida cor 

“proporciona um gozo espontâneo provocando uma resposta ativa (...) cor do 

alarme na natureza como na indústria. A rigorosa energia brilhante provoca 

reações fortes.” Já para Abraham Moles, o amarelo “é uma cor tónica e 

luminosa” (Aparici e García-Matilla 1989). 
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4.1.2 Uma organização cromática do espaço  
 

 

 
 

Devido à monotonia cromática das placas de sinalética existentes na unidade 

de saúde em estudo e tendo sido observada a má organização da 

informação,  surge, então, a ideia de criar um sistema de cores que dividisse 

e identificasse mais facilmente  as diversas áreas da unidade, agrupando 

todos os gabinetes e salas da instalação na respetiva área de serviços, 

sendo elas as seguintes: 

- área médica (amarelo); 

- área de enfermagem (azul); 

- área comum (cor de laranja); 

- área do secretariado clínico (bordeaux); 

- área restrita (cinzenta). 

 

 Dentro da área médica existem os gabinetes médicos, assim como um 

gabinete específico destinado à saúde infantil. A área de enfermagem 

engloba uma sala de tratamentos, uma sala de vacinação e vários gabinetes 

de enfermagem. No que diz respeito à área comum foram considerados os 

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR LAGOA

divisão de áreas por cores

 área médica  área enfermagem  áreas comuns
 área secretariado

clínico

- gabinetes 
  médicos

- sala saúde 
  Infantil

- gabinetes enfermagem
 
- sala tratamentos

- sala vacinação

- entrada
 
- sala de espera

- corredores

- wc

 área restrita
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espaços como a entrada, salas de espera, corredores e WC. No secretariado 

clínico é onde é realizado o atendimento ao público, assim como o trabalho 

burocrático. Por fim, na área restrita, apenas podem circular profissionais, 

não sendo, portanto, uma zona aberta aos utentes. 

 

A utilização de cores, para além de facilitar a leitura e divisão dos diferentes 

espaços pode transmitir ao ambiente maior vivacidade. É de reforçar, que os 

utentes que frequentam  o local encontram-se, muitas vezes, debilitados 

física e/ou psicologicamente, pelo que a inclusão da cor os pode ajudar a 

alterar positivamente o seu estado anímico. 

 

Para além das cores utilizadas na figura acima: amarelo, azul, laranja, 

cinzento, e bordeaux, de notar que, para além das cores patentes no 

esquema anterior, ainda foi utilizada a cor verde, na placa indicadora da 

saída, por ser universalmente a cor adotada nessa situação. 

  

O bordeaux (para área secretariado clínico) não é utilizado no sistema de 

sinalética, mas serve para identificar uma área funcional que teria de ser 

distinguida das restantes. Quanto ao cinzento, (para área restrita) será 

utilizado numa situação pontual para evitar que os utentes penetrem numa 

área reservada aos profissionais, e que na sinalética existente não está 

assinalada.  
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4.2 Evolução do projeto 
 
Placas aéreas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 – Placas aéreas: vários estudos 
 

Numa primeira fase, os números dos gabinetes tinham menor destaque 

enquanto que o tamanho das setas era ligeiramente maior (1). As letras 

minúsculas foram a primeira escolha mas por questões de legibilidade optou-

se, de seguida, pelas maiúsculas. As cores também foram alteradas, na 

tentativa de transmitir mais suavidade, sendo que o amarelo mais escuro em 

3 e 4 cria maior contraste com as letras brancas do que em 1 e 2. 
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Figura 37 – Placas aéreas: vários estudos 
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Em algumas situações, o que ocorre é que a quantidade de informação do 

verso da placa é mínima em relação ao lado da frente. Ora, tendo  frente e 

verso, obrigatoriamente, a mesma medida, foram efetuados vários estudos 

da organização da informação nestes casos. Em 5A e 5B a solução passaria 

por deixar uma margem branca no espaço que sobra e trabalhar sobre o 

centro da placa. No entanto, em termos visuais seria um grande contraste de 

umas placas para as outras. Já em 6, no caso da Saída e da Vacinação, 

optar-se-ia pelo uso do retângulo com a dimensão que se utiliza normalmente 

e posteriormente a linha branca de separação, seguida do retângulo maior 

até ao final da placa. Porém, uma vez que cada cor utilizada corresponde a 

uma área da unidade de saúde, e, tendo somente um retângulo vazio a 

preencher o espaço restante, esta opção acabaria por quebrar um pouco o 

conceito em questão, dando-se  preferência, portanto, aos modelos 7A e 7B, 

onde a linha branca de separação é retirada e onde o retângulo da última 

informação acaba por preencher todo o espaço em falta. 
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Figura 38 - Placas aéreas: vários estudos 
 

As três placas agora consideradas foram construídas em alternativa à placa 4 

anteriormente apresentada. Apesar desta última ter sido o modelo utilizado 

no questionário - pergunta 12.2 b) - e muito bem aceite quer por parte dos 

utentes (71,4% deu preferência a esta solução em relação à atual, existente 

na unidade de saúde) quer por parte dos profissionais (89,5%) , após uma 

maior reflexão partilha-se da opinião de que deveria existir um pouco mais de 

contraste/dinamismo entre o texto, e/ou números e/ou setas. Primeiramente 

foi selecionado, na numeração, um tipo de letra diferente do das palavras, 



106 
 

como se observa em 8, depois retomou-se a mesma fonte (por uma questão 

de coerência e mais equilíbrio a nível visual, assim como maior legibilidade 

em relação a 8) mas utilizou-se o “bold” e aumentou-se, moderadamente, o 

tamanho dos números. Em 10, foi ainda realizada a experiência  de colocar 

um círculo branco em volta da seta e deixar a seta da cor do fundo. Mesmo 

tornando-se esta numa opção bastante legítima, partilha-se da opinião de 

que as setas com os círculos dão um aspeto mais pesado à placa, causando 

ruído, dado que as setas sozinhas compreendem-se perfeitamente.  

 

Horários dos gabinetes médicos 

 

 
Figura 39 – horários dos gabinetes: vários estudos  
 
A imagem  mostra várias hipóteses estudadas para o horário a colocar 

debaixo da identificação do gabinete médico. Na primeira e última opção a 

informação “Gabinete Médico 2” seria colocada diretamente na folha A4, 

dentro da bolsa de acrílico (placa de identificação de gabinete). 

 

    
Figura 40 - Simulação em 3D de detalhe e do conjunto da bolsa acrílica 
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O suporte – bolsa acrílica, permite que a folha A4 seja fixada e 

simultaneamente seja possível a sua substituição rápida e sem custo 

significativo, pois a impressão é feita no papel e não no suporte.  

Como um projeto integra uma componente técnica que está na base do 

fabrico do produto, a investigadora achou útil proceder à simulação em 3D 

recorrendo ao software Solidworks (ver Anexo “Desenho Técnico”). Deste 

modo, na sequência de uma reflexão mais detalhada sobre o objeto, 

recorreu-se a um estudo das medidas das placas de sinalética existentes e 

do espaço envolvente da USFL, para que os artefactos de design tivessem 

as dimensões adequadas às necessidades dos utilizadores, mas também ao 

contexto arquitetónico. 

 

 Figura 41 - Horários: vários estudos 
 

Foram efetuadas ligeiras alterações de um horário para o outro. O nome do 

médico foi colocado em tamanho maior, visto que, no Projeto 1 alguns 

utentes e profissionais tiveram dificuldades de leitura em comparação com a 

placa atual existente na unidade de saúde. Como inicialmente havia uma 
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duplicação do nome do médico, optou-se por retirar a identificação do mesmo 

da parte superior da placa e aumentou-se a dimensão dos carateres do 

referido nome. Uma vez retirada a identificação do médico da parte superior 

da placa, na versão final, este nome que agora só figura uma vez apresenta 

maior destaque. 

 

Neste processo evolutivo, também a identificação  das unidades de saúde 

(ULS Matosinhos e USF Lagoa) foi colocada na parte inferior da folha A4 e 

com carateres de dimensão reduzida, na medida em que só é necessária a 

sua inclusão por ser obrigatória, mas não acrescenta informação útil em 

relação à mensagem a veicular – o horário da médica. Na mesma folha, foi 

ainda acrescentado um retângulo que se destina aos “Avisos” pois, segundo 

a coordenadora da USFL, é algo que não se pode dispensar. 

 

Figura 42 – Fotomontagem horários – estudo comparativo  
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4.3 Projeto final 
 
O projeto final agora apresentado é resultante de aferições feitas no 

designado Projeto 1, concebidas a partir das opiniões recolhidas junto de 

utentes e profissionais aos quais foi posto à consideração. É também 

resultante da vontade de evolução - necessariamente presente na construção 

de um processo que se vai desenhando a partir de aplicações já 

concretizadas. Trata-se, então, de um re-design em que se pretendeu 

introduzir melhorias. 

 

4.3.1 O design das placas  

4.3.1.1 Placas aéreas 
 

Placa 1 - Frente 

 
Figura 43 - Placa 1 - Frente 
 
Nesta proposta, as diversas áreas da unidade de saúde encontram-se 

divididas por cores. A área médica está representada a amarelo, a de 

enfermagem a azul (em três diferentes tonalidades, pois cada item – 

TRATAMENTOS

VACINAÇÃO

WC

1 - 4
5 - 14

GABINETES
MÉDICOS

GABINETES
ENFERMAGEM

PLACA 1
FRENTE

OPÇÃO 1

1
2 - 6
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“Gabinete de Enfermagem”, “Vacinação” e “Tratamentos” - tem uma função 

diferente. O WC, tratando-se de uma área comum, está representado a 

laranja. 

 

Em comparação com a placa atual da unidade de saúde (ver Figura 24) este 

modelo serve-se apenas de um retângulo para a designação de cada item, 

juntamente com as várias direções que podem ser tomadas para tal 

(exemplo: Gabinetes Médicos do 1 ao 4 deve virar-se à esquerda, enquanto 

que do 5 ao 14 deve ir-se em  frente), a fim de evitar repetições - na placa 

que existe na unidade observa-se “Gab. Médicos 4/5/6/7/8/9” com a seta 

indicadora para a frente num retângulo e, logo de seguida, aparece outro 

retângulo com “Gab. Médicos 1/2/3” com a seta indicadora para a direita. 

Esta opção serve-se apenas de um retângulo onde aparecem as diferentes 

direções a tomar relativas aos Gabinetes Médicos, bem como  aos Gabinetes 

de Enfermagem. 

 

A palavra “Enfermagem” foi suprimida dado que o seu significado real é 

“Gabinetes de Enfermagem” e foi utilizada a mesma lógica de utilizar 

somente um retângulo para cada item. 

 

A numeração dos “Tratamentos" foi também retirada pois só existe uma sala 

de tratamentos. 

 

A designação relativa à vacinação foi colocada individualmente e  a placa 

relativa à  “Saúde da Mulher” deixou de existir. Quanto à  referência à “Saúde 

Infantil e Juvenil” será designada como um gabinete médico normal, com a 

respetiva numeração, pois é isso que é na realidade, visando esta opção  

criar menos confusão e informação excessiva na placa, uma vez  que tal se 

pode evitar. Por último, relativamente ao “WC” optou-se por retirar a  

informação verbal existente - “Homens - Deficientes” e "Mulheres - 

Fraldário”e substituir pelos pictogramas,  uma vez que estes são 
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reconhecidos universalmente e acabam por ocupar menos espaço a nível 

visual. 

 

 
Figura 44 – Fotomontagem placa aérea  
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Placa 1 verso 
 

 
Figura 45 – Placa 1 verso 
 
No verso desta primeira placa, e comparando novamente com a existente na 

unidade, efetuaram-se diversas mudanças.  Suprimiu-se a designação 

“Receção”, uma vez que nas placas colocadas  anteriormente a esta,  essa 

informação nunca aparecia e substituiu-se a referida informação por “Saída”. 

De realçar que este item é de extrema importância e comummente adotado 

em várias instituições públicas e privadas pelo que se estranhou o facto de 

não constar da sinalética existente. Procedeu-se à alteração da localização 

da placa para um local mais estratégico, isto é, para mais perto da esquina 

da sala de tratamentos.  Quanto às  restantes  informações incluídas na 

mesma placa,  relativas aos Gabinetes Médicos e de Enfermagem, optou-se 

por  retirá-las, constando, apenas,  as designações  “Sala de Tratamentos” (e 

a “Saída”). 

 

 
 

 
 
 

PLACA 
1VERSO

OPÇÃO 1
TRATAMENTOS

SAÍDA
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Placa 2 – Frente e verso 

 

 
Figura 46 - Placa 2 – Frente e verso 
 
 
 
Placa 3 - Frente e verso

 
Figura 47 – Placa 3 - Frente e verso 
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Placa 4 - Frente e verso

 
Figura 48 - Placa 4 - Frente e verso   
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4.3.1.2 Placa de identificação - Gabinete Médico 
 

 

 
Figura 49 – Fotomontagem Placa de identificação - Gabinete Médico 
 

Atendendo à análise dos resultados do questionário relativos à placa de 

identificação de gabinete médico (com o horário anexado),  e uma vez que 

alguns utentes acharam que a que lhes foi apresentada não seria mais 

legível que a placa existente, foram efetuadas algumas mudanças na 

proposta de re-design. A principal alteração consistiu em dar um maior 

destaque ao nome do médico, por força da alteração da dimensão dos 

carateres para um tamanho superior.  
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4.3.1.3 Placas de identificação   

Figura 50 – Fotomontagem Placas de identificação 
 

Face aos problemas descritos anteriormente, nesta proposta todos os 

gabinetes de enfermagem apresentam o layout acima representado – 

designação em cima, seguida de uma barra com a cor identificativa da área a 

que pertence e, caso aplicável, com a numeração na parte inferior. Quanto à 

“Sala de Tratamentos” e “Sala de Vacinação” é seguido o mesmo layout, 
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porém, não se observa numeração uma vez que, atualmente, na USFL, só 

existe uma sala de cada. Encontra-se, portanto, em concordância com as 

informações da placa aérea.  
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Figura 51- Fotomontagem Placas de identificação WC 
 

No caso das placas de identificação das casas de banho, optou-se pela 

junção dos pictogramas do quarto de banho feminino com o fraldário numa só 

placa, seguindo a mesma lógica para o WC masculino / deficientes, visto que 

nas duas situações funcionam no mesmo local. O layout mantém-se e foram 

colocados os pictogramas na parte inferior da barra laranja.  
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Figura 52 – Fotomontagem Placa de identificação área restrita  
 

Esta placa foi feita a fim de ser colocada junto das portas de áreas que se 

restringem a profissionais da USF. Atualmente, não existe nenhum tipo de 

identificação para estas situações, o que leva os utentes, por vezes, a 

entrarem em locais vedados ao público 

 

4.3.1.4 Placas de confirmação  
 

Quanto à estrutura arquitetónica da presente unidade de saúde, diga-se, 

sucintamente, que esta é constituída por um corredor principal e três 

corredores secundários (dentro dos quais se encontram todos os gabinetes – 

médicos e de enfermagem). Na porta de acesso aos corredores secundários, 

o ângulo de visão para o interior dos mesmos na sua totalidade é reduzido, 

daí a pertinência desta escolha. 

 

Sugerem-se então os seguintes modelos a colocar junto da entrada de cada 

corredor secundário: 
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Placa de confirmação 1 
 

 
Figura 53 - Placa de confirmação 1 
 
Optou-se pelo uso das iniciais na designação dos gabinetes - “GM” 

corresponde a “Gabinetes Médicos”, e “GE”, naturalmente a “Gabinete(s) de 

Enfermagem”. As cores utilizadas mantêm a lógica já referida anteriormente 

ao longo da proposta de re-design. O modelo provém do layout das placas 

aéreas, no entanto, a proporção dos carateres e dos números foi aumentada, 

(as setas apenas ligeiramente) a fim de se tornar mais legível. 

 

 

 

  

1 - 4GM
GE 1

placa
confirmação 1
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Figura 54 – Placas de confirmação 2, 3 e 4 
 

Acima, apresentam-se os modelos das placas de confirmação 2, 3 e 4. A 

placa 3 deve ser colocada na parede do lado direito da sala de vacinação, 

enquanto que a 4 do lado esquerdo da mesma. 

5 - 9GM
GE 2

10 - 11GM
GE 4 - 6

12 - 14GM
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Figura 55 - Fotomontagem de placa de confirmação na USF Lagoa  
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4.3.1.5 Placa – o mapa da USFL 

Figura 56 – O mapa da USFL 
 
Dada a inexistência de um mapa no local e alguns resultados dos 

questionários que apontavam para a utilidade do mesmo, achou-se 

conveniente a conceção do mapa, de acordo com uma planta do edifício 

previamente solicitada à Direção da USF.  

 

No mapa acima, as cores relativas às áreas da unidade de saúde coincidem 

com as das placas; no entanto, como dentro de cada área funcional existem 

diversas variantes, estas são representadas através de diferentes gradações 

da mesma cor.  
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Figura 57 – Fotomontagem Mapa da USFL (no suporte a ser utilizado - acrílico) 
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4.3.2 Cor e luz 
 

Na proposta de re-design, a cor assume-se como um fator central. As 

escolhas para cada área da unidade inspiram-se no impacto que estas 

podem ter junto dos recetores, a nível emocional. Igualmente a opção por 

determinada tonalidade teve a ver com a legibilidade das mesmas no 

contexto concreto. Por exemplo, optou-se por utilizar a tonalidade do amarelo 

torrado (em vez do amarelo mais claro) como cor de fundo nas placas por 

esta ser mais legível, quer em contraste com o branco utilizado nas letras da 

mesma, quer em contraste com a cor das paredes. A escolha do amarelo 

para a área médica também teve a influência da convenção desta cor estar 

normalmente associada à área da Medicina. 

 
De acordo com a observação efetuada pela investigadora, regista-se um 

baixo índice de iluminação nos corredores secundários, o que afeta 

negativamente a legibilidade das placas aí colocadas. Nesse sentido, propõe-

se uma iluminação ambiente mais eficiente desta zona. Na sala de espera, 

aconselha-se um tipo de iluminação mais caloroso, de forma a parecer 

acolhedor, uma vez que o existente é o de luz branca, o que transmite uma 

sensação de maior frieza.   
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4.3.4 Tipografia  
 

A tipografia utilizada para a proposta do sistema de sinalética é a “Avenir” – 

Medium. Foi Desenhada por Adrian Frutiger, em 1988, e classifica-se como 

um tipo não serifado. É uma fonte inspirada na “Futura” e na “Erbar”, que 

surgiram em 1930. Não sendo uma tipografia totalmente geométrica, uma vez 

que os seus traços verticais são mais largos que os horizontais, o seu 

resultado traduz-se em elasticidade, legibilidade e harmonia. Funciona muito 

bem quer em títulos, quer em corpo de texto.  

 

 

 
Figura 58 - Avenir Medium. (Disponível em: http://www.identifont.com/samples2/adobe/Avenir.gif) 
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4.3.5 Suportes e localizações 
 

O material selecionado para os suportes concebidos para este projeto é o 

acrílico. Este termoplástico de elevada leveza, alta resistência e grande 

durabilidade, possui a agradável característica de ser transparente. O texto 

será impresso em vinil adesivo. 

 

Na proposta de re-design da sinalética da USFL existem sobretudo dois tipos 

de sinais: os direcionais, que se encontrarão suspensos no teto, e os de 

identificação de cada local que devem ser colocados nas paredes junto dos 

locais determinados.  

 

No caso dos sinais aéreos, estes deverão estar a uma altura mínima de 2 

metros do solo, suspensos do teto, através de sistema de fixação adequado. 

Já as placas a inserir na parede, por norma, devem ser colocadas ao nível 

médio do olhar, ou seja, 1,50 metros desde o centro do suporte até ao chão, 

obedecendo aos critérios que já foram referenciados no Capítulo 1, em 

“Suportes e Localizações”. 

 

 

 
Figura 59 - Detalhe do mapa para identificação de localização placas aéreas. 
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Capítulo 5 - Conclusões e perspetivas futuras 
 

Em jeito de balanço e procedendo a algumas reflexões finais, que  visam 

retomar o ciclo inicial que um processo de investigação ativo pressupõe, é 

oportuno  relembrar os objetivos formulados anteriormente, avaliando se 

estes últimos  terão sido alcançados. 

 

Relativamente ao primeiro objetivo, entende-se que foi de grande utilidade o 

estudo de sistemas de sinalética, os seus princípios teóricos, a sua aplicação 

em espaços públicos, nomeadamente  na área da saúde. A pesquisa sobre o 

estado da arte da sinalética, o seu design, bem como de áreas interligadas 

(wayfinding, design de informação) foi complementada com o estudo empírico 

levado a cabo, que beneficiou de exemplos práticos dela retirados. Como 

sabido, selecionou-se uma Unidade de Saúde Familiar do Sistema de Saúde 

português, concretamente a  de Lagoa - Matosinhos e, através da 

metodologia do estudo de caso, procedeu-se ao estudo em profundidade da 

realidade sobre a temática da sinalética neste contexto específico da 

sociedade. 

 

Feito o diagnóstico sobre a realidade existente  - a sinalética em vigor na 

referida USF – através da observação, de processos de recolha de registos 

fotográficos  e da inquirição aos utilizadores (utentes e profissionais) deste 

espaço público, foi possível perceber a existência de problemas e, deste 

modo,  tal como formulado no primeiro objetivo,  contribuir para  otimizar 

sistemas de sinalética. 

 

O contributo dado pela investigadora/designer no âmbito do processo de 

otimização consistiu em produzir soluções de melhoria, através da proposta 

de re-design da sinalética existente. Esse processo foi contínuo e não se 

limitou à fase anterior à aplicação dos questionários. Também na fase 

posterior, tendo em conta algumas perceções transmitidas pelos inquiridos e 
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outros contributos que a investigadora colheu da literatura ,   houve 

introdução de alterações relativamente às versões anteriores.   

 

Julga-se ter alcançado o segundo objetivo - contribuir para tornar a sinalética 

o mais universal possível – na medida em que na proposta concebida houve 

um aproveitamento de uma base existente, com o uso de signos não verbais 

como setas e pictogramas, de descodificação fácil e universalmente aceites 

pelos recetores das mensagens icónicas.  Para além disso, houve a 

preocupação de tornar o sistema mais claro, coerente,  atrativo e organizado, 

nomeadamente através do recurso à cor,  associado às diversas áreas 

funcionais, sendo reforçado, assim, uma universalidade já instituída 

procurando contribuir para as diferentes identidades aos espaços de 

medicina. Veja-se, por exemplo, a utilização do verde para assinalar a zona 

da saída.  

 

Quanto ao terceiro objetivo - tomar conhecimento de necessidades 

especiais– tal ocorreu no momento do levantamento dos dados, através da 

inquirição, quando utentes e profissionais da USF foram convidados a 

responder a uma questão  específica relativa à boa ou má adequação do  

sistema de orientação da USF para  utentes daltónicos e  invisuais. Outros 

grupos como os idosos, geralmente com mais dificuldades de visão, ou  os 

analfabetos que só conseguem descodificar mensagens não verbais, bem 

como os não falantes de português também têm necessidades especiais.  

 

Ora, os resultados das opiniões dos inquiridos sobre esta questão mostram 

claramente que a sinalética existente não é adequada a estes casos 

específicos. Também essa é a opinião da investigadora que, através da 

observação,  concluiu que se a sinalética existente apresenta pontos 

negativos anteriormente identificados, para a generalidade dos sujeitos que 

frequentam a USF,  para este grupo de utilizadores, as dificuldades serão em 

maior número, sendo necessário atentar em soluções que abranjam 

satisfatoriamente todas os indivíduos. Destaque-se a opção tomada,  pelo 



130 
 

aumento da dimensão dos carateres utilizados ao longo do projeto, sempre 

que possível, não esquecendo as pessoas com dificuldades de visão.     

 

No que toca ao quarto objetivo - contribuir para o aumento da qualidade de 

unidades de saúde – a investigadora é de opinião que, com a sua intervenção 

de redesenho do sistema de sinalética, aproveitando e eliminando certos 

aspetos, e assim criando de raíz os objetos de design propostos, tal se 

poderá vir a traduzir, futuramente,  em benefícios para a instituição, a nível 

organizacional, seja na perspetiva de uma melhoria da imagem corporativa, 

seja na perspetiva de uma maior eficácia funcional, já que a sinalética se 

articula com o todo da organização e auxilia numa boa fluência dos serviços 

administrativos e/ou médicos prestados . A corroborar esta convicção de que 

uma melhoria desejável e desejada terá sido atingida, está o  feedback obtido 

nos já mencionados questionários em que a amostra dos sujeitos inquiridos 

prefere maioritariamente as propostas de  re-design da sinalética 

comparativamente às existentes, por serem consideradas melhores. 

 

Intimamente relacionado com este objetivo, está o quinto e último - contribuir 

para a satisfação dos utilizadores (profissionais, utentes e visitantes) – pois, 

inevitavelmente, um aumento de qualidade nos serviços – decorrente da 

implementação de um sistema de sinalética adequado, claro, funcional, 

confiável e acolhedor  -  terá como consequência um maior bem estar, uma 

melhor integração e permanência no espaço, enfim, uma maior satisfação 

dos  prestadores dos serviços e dos “clientes” dos mesmos. Também os 

resultados dos questionários podem provar que a esmagadora preferência 

pela proposta de re-design pode significar um desejo de mudança e de atingir 

maior satisfação por parte de quem quotidianamente ou não con/vive e 

circula num espaço destinado a melhorar o estado de saúde dos utentes, 

podendo a sinalética ser um ótimo cartão de visita para transmitir sentimentos 

positivos, de tranquilidade e harmonia que se desejam para um espaço 

securizante.   
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De realçar a importância que a investigadora atribuiu à elaboração de um 

projeto, poder-se-ia dizer colaborativo, em que as pessoas, as suas 

necessidades e expectativas são tidas em consideração e no qual não há só 

a preocupação estética ou técnica na conceção dos projectos de design mas 

também e talvez, antes de tudo, são valorizadas as pessoas. A investigadora 

tentou implementar no seu trabalho o lema próprio do conceito de wayfinding 

que valoriza os indivíduos e o que eles intimamente desejam e que sabem 

expressar (melhor ou pior). Assim, proporcionando, através dos 

questionários,  uma auscultação das opiniões, anseios ,  expectativas e 

sugestões de quem circula em espaços nos quais se pretende alcançar a 

cura,  obter a anulação ou redução da dor, do sofrimento, ela optou por 

soluções estéticas e simultaneamente funcionais e apropriadas aos 

frequentadoras do espaço em causa.   

 

Este projeto de reflexão e de “co-criação” foi  dinâmico e estimulante, 

incluindo  uma interação informal não menos importante com alguns 

profissionais da saúde, nomeadamente com a médica coordenadora da 

unidade,  que forneceu algumas informações úteis e que nortearam algumas 

tomadas de decisão no processo do re-design. 

 

Reconhecem-se algumas dificuldades e limitações da investigação, das quais 

se destaca a pouca adesão dos utentes da USF ao preenchimento dos 

questionários e consequente  baixo índice de respostas,  facto que, portanto, 

não nos permite proceder a generalizações.  

 

Em contrapartida, regista-se, com agrado, a abertura e vontade de colaborar 

na investigação, por parte dos profissionais da USF, facto que se traduziu 

numa   boa taxa de respostas no que respeita ao questionário ministrado.  

Surgem,  agora, para concluir, algumas ideias que poderão vir a ser 

implementadas futuramente, contribuindo para um melhor funcionamento 

holístico da organização. Tal como o estudo de caso o pressupõe, embora 
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devam ser analisadas as realidades a observar, isoladamente, não se devem 

desligar do seu todo, portanto, para além das sugestões técnicas a nível do 

design, há a preocupação de encontrar procedimentos que contribuam para o 

bom funcionamento a nível global da instituição. 

 

Assim, por exemplo, no ato tão importante da receção do utente, em que se 

deve criar uma sensação de empatia essencial, logo à entrada da instituição, 

sugere-se  que junto ao sistema dispensador de  senhas, seja colocada 

informação, num suporte de sinalética,  a explicar o que é cada uma das 

opções do dispositivo (consulta aberta, programada, etc.). Tal sugestão 

decorre de depoimentos de médicos que referem que os utentes, por vezes, 

têm dificuldades de identificarem as várias opções adequadas às suas 

necessidades.  

 

Ainda na fase de acolhimento dos utentes através do registo da sua 

admissão junto do pessoal administrativo,   sugerem-se dois procedimentos, 

sendo um deles especialmente pensado para os utentes estrangeiros. A 

estes, seria útil a disponibilização de  folheto informativo em duas línguas, 

(português e inglês) com imagem da planta e traduções da linguagem verbal 

presente na sinalética. 

 

O outro procedimento seria que o técnico administrativo informasse os 

utentes, no ato do check-in, para qual  gabinete se devem dirigir aquando da 

chamada para serem atendidos. Ora, essa informação possibilitaria que os 

utentes, que não soubessem a respectiva localização, consultassem em 

planta a colocar nesse espaço, se orientassem convenientemente para 

acederem aos referidos gabinetes.    

 

Finalmente, sugere-se o melhoramento do logotipo da USF de Lagoa, 

tornando-o mais atrativo e devendo ser utilizado, corporativamente, na 

comunicação institucional, podendo, inclusive,  ser colocado, por exemplo, a 
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nível da sinalética no verso da primeira placa suspensa  onde só consta a 

menção da “Sala de Tratamentos” e da “Saída” . 

 

Concluindo, como qualquer bom projeto que deve ser avaliado e 

constantemente melhorado, estas são algumas de muitas propostas 

possíveis que poderão vir a ser adotadas no futuro para melhorar e aprimorar 

uma área tão importante do Design, tal como o é a  sinalética que deve 

contribuir para a qualidade de vida de todos os que dela usufruem.  

 

Deseja-se que esta investigação possa vir a servir de base para uma 

melhoria concreta do sistema de sinalética da USF Lagoa em Matosinhos,  

eliminando sentimentos negativos de desorientação e confusão  e 

potenciando nas pessoas que por lá se orientam  bem-estar e felicidade.   
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Parecer da Comissão de Ética 
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Autorização do Conselho de Administração 
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Questionários 
 
QUESTIONÁRIO AOS UTENTES: 
 
Sexo dos inquiridos: Feminino ___ Masculino ___ 
 
2 - Idade 
 
3 - Apresenta algum problema de visão? Se sim, indique qual.  
Sim ___ Qual? ______________________ 
 
Não ___ 
 
4 - Considera que as entradas do centro de saúde estão corretamente 
identificadas?  
Sim ___   Não ___    
 
5- Qual o motivo mais frequente que o traz a este centro de saúde? 
Consulta programada médica ou de enfermagem ___ 
Consulta aberta médica ou de enfermagem (não agendada) ___ 
Vacinação ___ 
Tratamentos de enfermagem ___ 
Motivos administrativos ___ 
 
6 - Já alguma vez se atrasou para uma visita/exame/consulta, porque 
não sabia como chegar ao local pretendido? 
Sim ___   Não ___  
 
7 - Quando não sabe para onde se dirigir dentro do centro de saúde o 
que faz?  
 
 
 
 
8 - Em relação à sinalética existente no centro de saúde, considera que: 
a) Consegue ler facilmente o que está escrito?  
Sim___   Não___    
 
b) Considera que existe falta de sinalética?  
Sim___   Não___    
 
c) Considera que a sinalética está colocada nos locais corretos?  
Sim___   Não___    
 
9 - Considera necessário para este centro de saúde um mapa/folheto 
informativo para ajudá-lo a orientar-se? 
Sim ___   Não ___ 
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10 - Como avalia no geral o sistema de orientação deste centro de 
saúde?  
Muito fraco ___   Fraco ___   Razoável ___   Bom ___   Muito bom ___ 
 
11 - Na sua opinião, o que poderia ser melhorado neste centro de saúde 
a nível da sinalética?  
 
 
 
12 – Qual das imagens considera: 
 
a)  Mais fácil de ler?  Imagem 1 ___ Imagem 2 ___ 
 
b) Mais agradável a nível estético? Imagem 1 ___ Imagem 2 ___ 
 
 

  
  

Imagem 1  Imagem 2 
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12.1 – Qual das imagens considera mais interessante/agradável? 
Imagem 3 ___ Imagem 4 ___ 
 

 
 
 
12.2 – Qual das imagens considera que: 
 a) A informação é menos confusa? (mais fácil de interpretar)   
Imagem 5 ___ Imagem 6 ___ 
 
b) É mais agradável a nível estético? 
Imagem 5 ___ Imagem 6 ___ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Adaptado de Malta 2013)  

Imagem 3 Imagem 4 

Imagem 5 Imagem 6 
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QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS: 
 
Sexo dos inquiridos:  Feminino ___  Masculino ___ 
 
2- Idade 
 
3 – Qual a sua função neste centro de saúde? 
 
 
4 - Considera que o sistema de orientação atual do centro de saúde 
satisfaz as necessidades dos utentes?  
Sim ___   Não ___   Mais ou menos ___ 
 
5 - Considera que o sistema de orientação está adequado a: 
a) Utentes daltónicos:  
Sim ___   Não ___ 
 
b) Utentes idosos:  
Sim ___   Não ___ 
 
c) Utentes analfabetos: 
Sim ___   Não ___ 
 
d) Utentes invisuais: 
Sim ___   Não ___ 
  
e) Utentes que não falam português:  
Sim ___   Não ___ 
 
6 - Quais as zonas que considera mais problemáticas a nível da 
sinalética neste centro de saúde?  
 
 
 
7 - Já alguma vez um utente lhe pediu informações sobre a direção a 
tomar?  
Sim ___   Não ___ 
 
8 - Em relação à sinalética existente no centro de saúde, considera que: 
a) A sinalética se encontra adaptada a utilizadores com problemas de 
visão?  
Sim ___   Não ___ 
 
b) Considera que existe falta de sinalética? 
Sim ___   Não ___ 
  
c) Considera que a sinalética está aplicada nos locais corretos?  
Sim ___   Não ___ 
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9 - Considera necessário para este centro de saúde um mapa/folheto 
informativo?  
Sim ___   Não ___ 
 
10- No geral como avalia o sistema de orientação deste centro de 
saúde?  
Muito fraco ___   Fraco ___   Razoável ___   Bom ___   Muito bom ___ 
 
11 - Na sua opinião o que poderia ser melhorado neste centro de saúde 
a nível da sinalética?  
 
 
 
12 – Qual das imagens considera: 
a)  Mais fácil de ler?  Imagem 1 ___ Imagem 2 ___ 
 
b) Mais agradável a nível estético? Imagem 1 ___ Imagem 2 ___ 
 
 

  
  

Imagem 1  Imagem 2 
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12.1 – Qual das imagens considera mais interessante/agradável? 
Imagem 3 ___ Imagem 4 ___ 
 

 
 
 
12.2 – Qual das imagens considera que: 
 a) A informação é menos confusa? (mais fácil de interpretar)   
Imagem 5 ___ Imagem 6 ___ 
 
b) É mais agradável a nível estético? 
Imagem 5 ___ Imagem 6 ___ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Adaptado de Malta 2013) 

Imagem 3 Imagem 4 

Imagem 5 Imagem 6 
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Consentimento informado 

 
 
Gostaríamos que respondesse a um questionário anónimo e confidencial que  
pretende avaliar o seu grau de satisfação com a sinalética da Unidade de 
Saúde Familiar Lagoa e se  insere num estudo que tem como principais 
objectivos: 
- Estudar e otimizar sistemas de sinalética normalmente existentes em 
grandes espaços públicos, em particular em unidades de saúde; 
- Contribuir para tornar a sinalética em unidades de saúde o mais universal 
possível; 
- Adequar a sinalética às necessidades especiais  
- Contribuir para a satisfação dos utilizadores (profissionais, pacientes e 
visitantes) da unidade de saúde. 
 
A sua participação é livre e voluntária e a não participação não acarreta  
qualquer consequência. 
 
O Questionário foi desenvolvido no âmbito de uma tese de Mestrado de 
Design Industrial e de Produto da Universidade do Porto da aluna Sofia Braga 
Bertoquini. 
 
 
Declaro que li e entendi os termos em que participo neste questionário. 
 
O participante 
Nome: 
 
Assinatura 
 
 
O investigador 
Nome: 
 
Assinatura 
 
 
Senhora da Hora, ..../..../2017 
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Desenho Técnico 1 
  

Placa aérea 1
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Desenho Técnico 2 
  

Placa aérea 2
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Desenho Técnico 3 
  

Bolsa Acrílica
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Desenho Técnico 4 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Placa identificação
Salas e Gabinetes
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