
EDITORIAL: Ética, Deontologia Profissional e Confidencialidade
A ética, deontologia profissional e confidencialidade são princípios orientadores de um trabalho 
diferenciador e de qualidade, alvo de muitas reflexões no seio de grupos e ordens profis-
sionais. A ética é originária do grego ethikos que significa caráter, integrando atualmente os 
conceitos de certo e errado, bem e mal, pressupondo-se aqui a existência de um juízo moral. 
O termo deontologia deriva do grego deonta que significa dever, e logos que significa razão. 
A deontologia é a ética normativa aplicada às questões profissionais, e apresenta uma série 
de princípios e de regras, os quais devem ser imperativamente cumpridos. A ética sugere 
aquilo que é desejável e condena aquilo que não se deve fazer, ao passo que a deontologia 
conta com as ferramentas administrativas, de modo a garantir que a atividade profissional 
seja exercida eticamente. A confidencialidade, assume-se também como outro dos princípios 
da deontologia, sendo este o instrumento usado para assegurar, que apenas é transmitida a 
informação relevante e necessária, às pessoas certas.
Estes princípios são basilares e devem ser respeitados por cada um de nós, enquanto mem-
bros de uma organização. Temos o direito e o dever de salvaguardar, em primeiro lugar a 
nossa privacidade/propriedade, protegendo toda a informação sobre a nossa vida pessoal e 
de um conjunto de outras pessoas que se relacionam connosco, e que também tem o direito à 
sua privacidade. Em segundo lugar e com a mesma importância e notoriedade, temos o dever 
de proteger a informação dos utentes/clientes, transmitindo apenas a informação estritamente 
relevante para o bem-estar dos mesmos. Por outro lado devemos assumir um comportamento 
responsável, não procurando saber informações adicionais e desnecessárias sobre os uten-
tes/clientes. Em terceiro lugar, mas com o mesmo peso que as anteriores, temos o dever de 
salvaguardar a propriedade da Instituição. Todas as informações obtidas sobre a Instituição 
devem ser cuidadosamente zeladas e transmitidas, apenas, a quem de estrita relevância, e 
sempre para benefício do serviço. 
A regra de ouro para saber o que é relevante, é antes de “contarmos” ou “comunicarmos” 
alguma informação, fazermos a pergunta: 
“Esta informação vai agregar valor, e é estritamente relevante?” 
Se a resposta for não, então a atitude é simples: guardamos a informação!
A partilha de informação desnecessária, cria ruído comunicacional e pode afetar seriamente 
a qualidade do serviço prestado, ficando em risco a ética, a deontologia profissional e a con-
fidencialidade.
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O Processo de Admissão Administrativa é o primeiro passo da fase Pré-Analítica e con-
siste na recolha de informação necessária à Admissão, garantindo em todas as fases 
do processo a propriedade do cliente e a confidencialidade de dados. 
A implementação do sistema de Gestão de Qualidade pela ISO 9001:2015 permitiu 
focar o nosso campo de ação na melhoria continua e humanização dos serviços presta-
dos. A implementação dos Manuais de Análises Clinicas e de Microbiologia, bem como 
as Instruções/Preparações para a colheita permitiram uniformizar a informação por nós 
veiculada aos clientes. 
O feedback positivo do nosso trabalho, destacado nos relatórios de avaliação de satisfação veio dar motivação, confian-
ça e credibilidade ao nosso trabalho, despertando a necessidade da melhoria continua. 

Florence Costa e Andrea Fernandes (Rececionistas)
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LAbORATóRIO DE AnáLISES CLínICAS - O CAmInhO TRAçADO nA QuALIDADE

O 1.º semestre de 2016 foi marcante para o Laboratório de Análises Clínicas no que respeita ao desenvolvimento do 
sistema de gestão da Qualidade pelo referencial ISO 9001:2015. Foi notório o envolvimento de todos os profissionais e 
entusiasmo no incremento de valor ao sistema de gestão da Qualidade. 
Este referencial agora implementado, garante-nos premissas relevantes para assegurar a competitividade do laborató-
rio, beneficiando o mesmo em simultaneo de atender às expectativas dos utentes/clientes e compreender os requisitos 
dos colaboradores, fornecedores e sociedade. 

O Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança, à semelhança dos projetos anteriores em que se tem envolvido 
“fotografou o antes e o depois” e as diferenças encontradas já são muitas. 
As práticas de qualidade já estavam enraizadas em cada atitude e procedimento da equipa, no entanto estava a faltar 
a procedimentação e a padronização, que foi agora conseguida. 
Este alcance foi possível pelo empenho constante dos elementos do Laboratório, apoiados pelo Departamento da 
Qualidade, Ambiente e Segurança, dos setores das compras, assim como do Departamento de Recursos Humanos e 
Formação e ainda o contributo dos Departamentos de Informática e Comunicação e Marketing, sem esquecer o grande 
apoio sentido pela Gestão de Topo.

Este projeto tem sido para nós, enquanto departamento da qualidade um desafio constante!
Odete Cunha (Responsável Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança)

A colheita de produtos biológicos é um processo da fase pré-
-analítica de extremo impacto no processo analítico. 
Durante este processo estabelece-se o contacto direto com o 
cliente e privilegia-se um atendimento personalizado, de modo a 
fidelizar todos aqueles que recorrem aos nossos serviços.
Durante a implementação do sistema de gestão da qualidade 
pela ISO 9001:2015, todo este processo esteve sujeito a cuidada 
avaliação e implementação de alguns procedimentos, destacan-
do as instruções de preparação para a colheita e os manuais de análises clínicas e microbiologia. 
Também passamos a utilizar algumas aplicações do sistema informático do laboratório (registo de produtos biológicos 
pendentes; repetição de colheitas) permitindo melhorar a fluidez e organização de todo este processo. 

Para além do envolvimento individual e coletivo, a implementação de novos procedimentos/instruções de trabalho 
permitiram reforçar a confiança e credibilidade do nosso trabalho, despertando o desejo de melhoria continua. A maior 
motivação resulta do feedback positivo por parte dos clientes. É para eles que todos nós trabalhamos. 

Ana Almeida e Paula Silva (Técnicas de Análises Clínicas)

A implementação do sistema de gestão da qualidade pelo 
referencial ISO 9001:2015 tem-se revelado benéfica na 
garantia da qualidade de produtos ou serviços fornecidos 
por entidades externas. 
Foram elaborados procedimentos nas áreas de gestão de 
stocks, de armazenamento, e de fornecimento de produ-
tos e serviços, de forma a serem alcançados os objetivos 
propostos:
- Garantir que são asseguradas as medidas necessárias 
para a correta receção de produtos;
- Assegurar que os fornecedores de produtos e serviços possuem as qualificações necessárias para a concretização 
dos mesmos;
- Assegurar que os processos, produtos e serviços de fornecedores externos estão conformes com os requisitos;
- Garantir que os fornecedores externos possuem toda a informação relevante para o fornecimento dos produtos/ ser-
viços;
- Assegurar a correta segregação e armazenamento dos produtos rececionados;
- Assegurar que é estabelecida a comunicação interdepartamental interna necessária à concretização de atividades 
relevantes.
Todas estas atividades visam garantir o artigo/produto certo, na quantidade adequada, com as características corretas 
tendo em conta a melhor relação benefício/custo para o serviço e para a Instituição.

A implementação do sistema de gestão da qualidade neste Laboratório constitui um livro aberto que se iniciou e se vai 
escrevendo ao longo do tempo, esperando sempre uma permanente revisão e atualização de conteúdo, servindo de 
orientação no sentido da melhoria contínua.

Fernanda Barbosa, Teresa Rodrigues e Helena Coutinho (Responsáveis no Circuito de Compras)

Já não é novidade no Laboratório de Análises Clínicas o rigor com a higienização dos espa-
ços e dos materiais, estando já enraizada a prática da limpeza e desinfeção. 
O rigor dos planos de higiene implementados, não deixam margem para dúvidas. 
Também na área dos resíduos a preocupação com o correto circuito dos mesmos sempre 
foi uma constante, estando atualmente o circuito melhor definido, sendo agora também mais 
fáceis e mais claros os procedimentos. 
Com a implementação da qualidade foram melhoradas e refinadas algumas práticas já exis-
tentes, com o objetivo único de garantir um serviço de máxima qualidade.
Sinto-me muito satisfeita por poder fazer parte deste projeto!

Hermínia Neves (Colaboradora Serviço Limpeza)

Testemunho dos colaboradores do Laboratório de Análises Clínicas



FORmAçãO nOS PRInCíPIOS DO EQUASS ASSURANCE

Inserida no ciclo de melhoria contínua, foi planeada formação nos princípios do referencial Equass Assurance, e asse-
gurada a mesma, às equipas de trabalho. Esta formação foi mais um dos momentos altos, com espaço de relevo para 
brainstorming pelos vários elementos da equipa, que se mostraram proativos e dinâmicos. Foi feita nova reflexão sobre 
cada um dos princípios, num processo que já conta com quase 4 anos de maturidade na história da Instituição. 
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Fig. 1 - Equipa de colaboradores do Centro Social em Macieira

Fig. 2 - Equipa de colaboradores da Casa da Criança

PREPARAçãO PARA A REnOvAçãO DA CERTIFICAçãO nA InFânCIA

Os centros de infância, estiveram durante este semestre empenhados no desenvolvimento do sistema de gestão da 
qualidade, onde a melhoria contínua foi uma forma de estar. De braços dados com a promoção do bem estar e da 
qualidade de vida de todos quantos usufruem destes serviços (crianças e utentes em apoio domiciliário), as equipas 
investiram em mais um ciclo de melhoria contínua, participando nas revisões do sistema, na monitorização contínua 
aos planos de atividades, aos projetos pedagógicos e aos projetos educativos, concretizando com sucesso os objetivos 
propostos no início do ano letivo.
As auditorias internas realizadas durante 4 dias em Fevereiro, serviram uma vez mais para calibrar o estado de imple-
mentação dos sistemas, tendo sido consideradas por todos os intervenientes um intenso exame físico e de conhecimen-
tos. Nesta auditoria foram avaliados todos os 100 indicadores do referencial, sendo ouvidas as partes interessadas, que 
muito satisfizeram as opiniões da auditora, pois as palavras gentilmente cedidas por todos quanto estiveram presentes, 
refletiram a qualidade dos serviços prestados e os ganhos sentidos pelos beneficiários desses serviços.
Está assim, mais um passo dado no caminho da revalidação do sistema de gestão da qualidade pelo referencial Equass 
Assurance, que à semelhança de Portugal no Euro 2016, já está nas meias-finais, com data marcada para a final nos 
dias 20 e 21 de Julho.

O Processo de validação biopatológica integrado na fase pós-
-analítica, exige um controlo da verosimilhança e da coerência do 
conjunto de resultados analíticos efetuados para o utente, tendo 
em conta o seu estado patofisiológico/clínico, os tratamentos de 
que foi alvo, e os resultados anteriores. 

A implementação do sistema de Gestão da Qualidade pela ISO 
9001:2015 permitiu a procedimentação de todos os processos associados à fase Pós-Analítica e sistematização de 
todos os trabalhos a ele inerentes, aumentando a eficácia desta fase. 

Agradeço a todos os colaboradores do Laboratório desde a Auxiliar dos Serviços Gerais, Rececionistas, Técnicas de 
Análises Clinicas e em especial ao meu colega Dr. Ricardo Silva, Farmacêutico, que sem a sua ajuda e empenho, este 
processo de implementação do sistema de qualidade não teria sido possível. 

Lurdes Couto (Diretora Técnica)

A fase analítica é, possivelmente, o pro-
cesso chave de todas as fases labora-
toriais. 
Este processo aplica-se a todas as ati-
vidades diretamente relacionadas com a 
concretização analítica, cujos principais 
objetivos consistem em definir as ativi-
dades que integram esta fase, que são 
elas:
- assegurar o correto circuito e tratamen-
to analítico das amostras biológicas;
- assegurar o correto acondicionamento e identificação das amostras para envio ao laboratório subcontratado;
- assegurar a correta conservação das amostras durante toda a fase analítica e obtenção de resultados analíticas fide-
dignos que reflitam o  estado patofisiológico.

A qualidade dos resultados analíticos é mensurável através do Controlo de Qualidade Interno e da participação em 
Avaliações Externas da Qualidade (AEQ). A implementação do sistema da gestão da qualidade pela ISO 9001:2015 
possibilitou a extensão dos programas de AEQ a outras valências da patologia clínica. Atualmente, participamos men-
salmente nos seguintes programas: Hematologia, Imunoensaio, Hemoglobina Glicada, Química Clínica, Coagulação 
Alergologia, Autoimumunidade, Serologia, Blood Typing e Microbiologia. 
Evidenciar o que bem fazemos, seguindo procedimentos criteriosamente elaborados, é outra das melhorias resultantes 
da implementação do sistema da qualidade. Todos os registos efetuados permitem assegurar a rastreabilidade de todos 
os processos, salvaguardando sempre a propriedade do clíente.
A formação contínua de todos os colaboradores, quer através de ações de formação internas, quer através de ações 
de formação externas (casas comerciais e outras entidades externas) é mais uma melhoria alcançada através da im-
plementação do sistema da qualidade.

Ana Almeida, Paula Silva, Ricardo Silva, Lurdes Couto e Teresa Rodrigues (Equipa Técnica do Laboratório)
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COnSuLTA AOS COLAbORADORES Em mATÉRIA DE hIgIEnE E SEguRAnçA

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde já conta com um total de 681 colaboradores e 154 prestadores de servi-
ços. Como já vem sendo hábito, e de forma a melhorar a sua segurança, os colaboradores são anualmente consultados 
em matéria de Higiene e Segurança no Trabalho, tendo sido este ano concretizada a consulta a 69% dos Centros e 
Serviços da Instituição.
É da opinião geral dos colaboradores inquiridos que as condições de Higiene e Segurança no Trabalho tem evoluído, 
sendo também a opinião destes que é importante continuar a reforçar a formação nas áreas da higiene e segurança 
no trabalho de forma a potenciar e desenvolver a atitude preventiva e assertiva na realização das tarefas profissionais.
A equipa de Higiene e Segurança no Trabalho está satisfeita com os resultados, e compromete-se a continuar a agir 
proactivamente no sentido de avaliar as condições de trabalho e promover junto dos órgãos dirigentes as melhorias que 
se entendam necessárias para salvaguardar a saúde e bem-estar dos colaboradores.

Fig. 5 - PRM edifício 3 intervencionado

COnTROLO DE PRAgAS – PROCEDImEnTO DE ROTInA há DuAS DÉCADAS nA InSTITuIçãO

A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde tem assegurado um plano de prevenção bimestral para controlo de pra-
gas: desinsetização e desratização. Este serviço está assegurado na Instituição há mais de duas décadas, tendo sido re-
forçado há cerca de uma década, aquando a implementação de planos HACCP nas áreas de manipulação de alimentos.
Estão desenhados mapas de colocação de iscos em todos os locais da Instituição, estando esses postos de iscos devi-
damente rastreados e identificados.
As pragas que atualmente são controladas são os roedores, entre eles ratos/ratazanas; os insetos voadores, que são eles 
as moscas, os mosquitos, as traças, os insetos rastejantes, tais como a barata germânica, as formigas, o peixinho prata 
e em algumas situações até a pulga.
Existem alguns períodos do ano, favorecidos pelas alterações bruscas das condições meteorológicas, que nos surpre-
endem com o surgimento “anormal” de pragas. Temos tentado ser rápidos na intervenção, contudo nem sempre nos 
apercebemos a tempo… 
Contámos com a sua colaboração, na identificação de eventuais “focos” de pragas na Instituição.

A participação da família e da comunidade nas escolas, assume um 
papel importante na contribuição para o sucesso das crianças, tanto 
na escola como na vida. Enquanto parceiros, todos contribuem com 
os seus pontos fortes, competências, perspetivas e conhecimentos 
para o progresso do processo educativo, e todos devem ser bem 
acolhidos, integrados e as suas contribuições respeitadas. A cer-
tificação da Casa da Criança pelo Referencial Equass Assurance,  
levou a que todos os colaboradores e em especial a equipa técnica 
do Centro,  sentissem uma enorme evolução na forma dinâmica como se trabalha com a Comunidade e se ensinam as 
crianças a sentirem-se parte integrante da mesma.  Esta certificação fornece-nos ferramentas para monitorizar o traba-
lho realizado, com clareza e rigor, aumentando dessa forma os mecanismos para proporcionar a qualidade de vida às 
crianças do Centro, melhorando ainda a relação entre os colaboradores e as próprias crianças.  A melhoria contínua é 
já uma forma de estar, sendo os projetos de inovação uma das ferramentas com maior impacto nesta melhoria. Os pro-
jetos desenvolvidos tem contribuído para aumentar a criatividade nas metodologias de trabalho. Atualmente está criado 
o supermercado “A brincar também se aprende a comprar”, que irá funcionar no seu pleno como um espaço lúdico e 
educativo, na qual as crianças poderão ter o papel principal, interpretando e desenvolvendo diferentes profissões (pei-
xeira, talhante, operador de caixa) e atividades. Este projeto contribuirá para apoiar as estratégias educativas usadas 
nas áreas de conhecimento do Mundo, formação pessoal e social, matemática, linguagem e expressão e a preservação 
do meio ambiente. Por tudo isto e muito mais, a Certificação na Casa da Criança pelo Referencial Equass Assurance 
tem agregado valor a cada ano letivo que passa.

Nuno Carvalho (Diretor Casa da Criança)

A dar resposta a 236 crianças em Pré-escolar,CATL e Casas de Acolhimento

No decorrer destes dois anos de imple-
mentação do referencial Equass  Assu-
rance foi notória a evolução no Centro 
Social em Macieira, sendo de destacar 
a melhoria das infra estruturas como por 
exemplo o campo de jogos, gabinetes 
técnicos e salas de atividades, e o desenvolvimento de projetos de inovação “Horta Pedagógica” e “Ludoteca”. Crian-
ças, utentes de SAD, famílias, colaboradores, bem como, outros significativos para a vida do Centro, são atualmente 
naturalmente envolvidos e convidados a participar ativamente com sugestões para a melhoria dos serviços. O elo de 
comunicação está agora mais explorado e dinamizado, tendo sido levado no seu extremo à capacitação das famílias, 
através da  realização de ações parentais. Também são visíveis as melhorias na agilização da documentação, existindo 
procedimentos mais eficazes e homogéneos, estando nesta fase, os pais e colaboradores familiarizados com os mes-
mos, utilizando-os e consultando-os diariamente de forma útil, simples e fácil. A relação de confiança entre todas as 
partes tem saído fortalecida e os benefícios para as crianças e utentes tem sido uma constante.
Além do potencial deste referencial, só com a existência de um grupo coeso e com espirito de trabalho em equipa, foi 
possível alcançar os objetivos traçados que dão corpo à Visão da Instituição.

Paula Carvalho (Diretora Centro Social em Macieira)

A dar resposta a 187 utentes (crianças em Pré-escolar e CATL e idosos em Serviço de Apoio Domiciliário)
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Fig. 3 - Equipa de colaboradores do Centro Social em Macieira - Festa de Final de Ano Letivo

Fig. 4 - Equipa de colaboradores e crianças da
Casa da Criança nas Marchas de S. João

Testemunho - Centro Social em macieira

Testemunho - Casa da Criança

mAnuTEnçãO DAS REDES DE gáS

A segurança das pessoas e bens é prioritária na Instituição, tendo sido para o efeito 
desencadeada mais uma intervenção global relevante nesta matéria. Foi desenvolvido 
um plano de ação com uma equipa técnica especializada, para fazer uma avaliação 
geral ao estado de saúde de todas as redes de gás butano e propano que abastecem a 
Instituição. Já foram intervencionados cerca de 30% dos serviços avaliados, prevendo-se 
a finalização desta intervenção no regresso das férias.

Esta Casa é nossa, vamos Juntos Cuidar Dela!
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AvALIAçãO DO RuíDO OCuPACIOnAL - LAbORATóRIO DE AnáLISES CLínICAS

No âmbito das medidas desenvolvidas nos programas de Higiene e Segurança no Trabalho, foi este semestre dada a 
prioridade à medição do ruído ocupacional no laboratório de análises clínicas. 
Foram detetadas aquando a medição, algumas fontes difusoras de pequenos ruídos, uma destas, alvo imediato de 
manutenção.
As avaliações de ruído foram realizadas em todos os postos de trabalho, tendo sido obtidos valores abaixo dos 65 dB 
em todos os postos. Estes resultados vieram tranquilizar os profissionais do laboratório, que manifestaram na consulta 
aos colaboradores, o ruído como um fator de desconforto. 

De salientar que a legislação prevê que os profissionais possam estar em locais salutares com um valor medido para o 
ruído, até 87 dB.

Fig. 6 - Receção
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AçÕES DE vALORIZAçãO E mAnuTEnçãO nAS COZInhAS

Este foi mais um semestre marcado por ações de valorização e manutenção preventiva nas cozinhas. Foram várias as 
cozinhas beneficiadas, quer através das limpezas por profissionais técnicos especializados na higienização das condutas 
das hotes extratoras, assim como na manutenção corretiva e preventiva aos equipamentos.
Também foram desenvolvidas ações de valorização, como a substituição de máquinas de lavar loiça e respetivas linhas 
de lavagem, mais ergonómicas, saindo este semestre beneficiadas as cozinhas e os colaboradores do Centro de Apoio 
e Reabilitação para Pessoas com Deficiência e o Centro Social em Macieira.
Também o Lar de Terceira Idade continuou na ordem prioritária de intervenção, estando já a ser construída uma cozinha 
totalmente adaptada às características deste serviço e às necessidades dos colaboradores. Esta cozinha, já está em 
execução, tendo ficado marcado este semestre pela escolha e decisão de todos os equipamentos, que num futuro próxi-
mo farão as delícias da equipa de profissionais da cozinha do Lar de Terceira Idade.

Decreto – Lei n.º 182/2006 de 6 de Setembro

“… A exposição ao ruído pode causar diversas perturbações da audição. A exposição de curta 
duração e pressão sonora extremamente elevada pode causar lesões auditivas imediatas. A 
exposição a níveis sonoros elevados pode provocar zumbidos constantes nos ouvidos, também 
designados por acufenos, que podem ser o principal sinal de que a audição está a ser afetada.”
Artigo 8.º “ o empregador assegura que a exposição dos trabalhadores ao ruído durante o tra-
balho seja reduzida ao nível mais baixo possível, e, em qualquer caso, não superior aos valores 
limites de exposição (87dB)….”

bALAnçO DO DESEmPEnhO DOS FORnECEDORES DE PRODuTOS ALImEnTARES

As matérias-primas com que são realizadas as nossas refeições tem critérios de qualidade, claramente definidos, e para 
os quais são treinados os colaboradores, para assim o garantirem, cada um dentro da sua função, no processo que é o 
desenvolvimento de uma refeição. 
Todos os fornecedores de géneros alimentares são continuamente monitorizados durante o ano e no primeiro semestre 
do ano seguinte é feita uma avaliação à sua performance. Este ano foram verificados momentos altos e baixos, tendo 
sido os baixos, imediatamente resolvidos com os fornecedores, que se mostraram sempre atentos, e com vontade de dar 
uma resposta com a máxima qualidade possível. Foram avaliados 26 fornecedores, e detetadas 176 não conformidades, 
relacionadas com aspetos como incumprimento de temperatura, produto não conforme com o solicitado, e entregas fora 
dos horários pré-definidos.
Avaliado o desempenho, percebemos, que muito embora ainda no caminho da melhoria contínua, estamos no caminho 
certo, com os parceiros certos. 
Vamos continuar atentos, para garantir que temos o produto com a qualidade certa, no momento certo, para a refeição 
certa, e que no fim, muito mais importante que tudo isto, promovemos saúde e bem estar a todos aqueles que nos dão o 
prazer de lhe poder confecionar uma boa refeição!

Fig. 10, 11, 12 e 13 - Futuras instalações da cozinha, receção e armazenamento de mercadorias do Lar de 3ª Idade 

Fig. 7 - Sala de Lavagem e Desinfeção

Fig. 8 - Sala Principal Fig. 9 - Sala de Microbiologia



PRAgAS
COnhEçA-AS E PROTEJA-SE DELAS
As pragas mais comuns são os ratos e as ratazanas, as aves (pombas e gaivotas), os percevejos das camas, baratas, 
peixinho prata, térmitas, pulgas, moscas e mosquitos. Nesta dica da News, vamos falar de três tipos de pragas: ratos, 
baratas e peixinho prata.

Ratos

Os ratos representam uma séria ameaça para a saúde pública, pois são transmisso-
res de doenças, através dos seus excrementos nos alimentos, como a Salmonelose, 
a Leptospirose e a Hantavirose. Possuem também uma proteína na urina capaz de 
desencadear ataques de asma e outras reações alérgicas. Têm a capacidade de se 
reproduzirem rapidamente, e causar danos significativos nas habitações, podendo 
mesmo ser os causadores de incêndios, ao roerem cabos elétricos.

Como encontrar sinais de infestação de ratos

Os ratos deixam pistas, que facilmente nos indicam a sua presença:
Excrementos - produzem entre 50 a 80 numa noite, pequenos e escuros (aproximadamente 3 a 8 mm de comprimento), 
espalhados aleatoriamente. Estão normalmente junto de paredes, armários ou lavatórios;
vestígios de sujidade (manchas) - causados pela pele dos ratos roçarem nas superfícies;
Odor característico - Os ratos deixam um rasto que liberta um odor semelhante a amoníaco;
ninhos - os ratos constroem preferencialmente os ninhos com pedaços de materiais rasgados, jornais e tecidos;
Pegadas - ambientes empoeirados, como sotãos e porões, podem ter à vista marcas de pegadas e das caudas.

Como afastar ratos

As medidas preventivas que podem ser tomadas são:
- Proteger os alimentos e manter limpas as superfícies;
- Eliminar todas as possíveis entradas para os ratos (ranhuras das portas e demais buracos, como por exemplo abertu-
ras de ventilação, que possam servir de porta de entrada entre o exterior e o interior);
- Manter a vegetação exterior cuidada, aparando a relva e os ramos das árvores.
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BaRatas

As baratas são conhecidas pela propagação de doenças como a salmonelo-
se, disenteria e gastroenterite. Outras doenças estão associadas a esta praga, 
que são eczema e asma na infância, que estão essencialmente relacionadas 
com o contacto/ ingestão de dejetos de baratas. 
A sua capacidade de se reproduzir rapidamente e sua resiliência são um pro-
blema quando estas pragas se instalam.
As baratas são geralmente atraídas por alimentos disponíveis. Elas comem 
qualquer coisa, desde alimentos, papel, embalagens, plásticos, tecidos e ma-
térias animais (por exemplo fezes de coelhos e hamsters).  As Baratas costumam esconder-se durante o dia e tornam-se 
mais ativas à noite. 

Como afastar baratas

A forma mais eficaz de prevenir o surgimento de baratas é negar-lhes o acesso à comida, água e abrigo, que são os 
principais fatores que as atraem para o interior das habitações. 
Existem algumas medidas preventivas que podem ser tomadas, como:
- Manter espaços limpos isentos de restos de alimentos; 
- Remover alimentos e bebidas das caixas de areia de animais domésticos, antes de anoitecer;
- Manter as pilhas de papéis fora de casa, pois as baratas gostam de espaços escondidos, libertando uma feromona nas 
suas fezes que avisa as outras de que encontrou um abrigo seguro;
- Assegurar a manutenção preventiva das prateleiras de madeira, pintando-as ou aplicando verniz, para as manter 
seladas.

Os ratos têm esqueletos flexíveis. 
Podem passar por locais com a

largura de um lápis! Feromonas - Substâncias químicas libertadas, capazes de provocar respostas do tipo 
fisiológico ou comportamental (sinais de alarme, agregação de seres da mesma espécie e atra-
tivos sexuais) em seres da mesma espécie, num determinado raio de ação.



Página 13

ES
PA

Ç
O

 D
O

 C
O

LA
B

O
R

A
D

O
R

Newsletter Qualidade, Ambiente e Segurança

“COLAbORADORES QuE mARCAm A QuALIDADE “

Este texto deveria começar na 1.ª pessoa, mas por razões de infortúnio, não po-
derá ser assim. Foi-me lançado o desafio de falar sobre a Animadora Cristina 
Pereira, colaboradora no Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Defi-
ciência, em Touguinha, que faleceu em abril deste ano.
Em novembro de 1995, o Centro de Touguinha, abriu as portas à Cristina, uma 
jovem de 22 anos, cheia de ideais e tanto para dar. Poucos dias depois, cumpriu 
o seu 23º aniversário! Certamente pensou ter sido ela a receber uma prenda, 
mas o trabalho que ela desenvolveu nestes 20 anos e meio de atividade, como 
animadora no Centro, foram antes uma prenda enorme para todos os que com 
ela privaram, rendidos à qualidade do seu trabalho e à dedicação exemplar.
Com o seu jeito simples, íntegro e dedicado, ajudou-nos a construir o nome do 
Centro e a conquistar a confiança dos utentes e das suas famílias. Como uma 
pessoa de valor reconhecido, soube olhar os utentes nos olhos e no coração, 
para melhor saber cuidar deles, munida de uma sensibilidade ímpar, sem distin-
ções, como se de elementos da sua família se tratassem. 
A Cristina entregou-se, todos os dias, dando-nos o melhor de si, a sua juventude, 
o seu sorriso, o seu profissionalismo, o seu abraço que transmitia tanta seguran-
ça. Como é bom sentir o abraço dos amigos quando o peso das nossas cruzes, 
dos nossos problemas e preocupações se tornam tão pesados. Esta é a verda-
deira Qualidade, a qualidade de saber ser, saber estar e saber ajudar a realizar 
sonhos e felicidade. Não há, na verdade, vida mais nobre que ser semeador de sonhos e esperança nos corações dos que 
estão ao nosso cuidado, pois otimiza o melhor de nós, todos os dias.
Foi, por isso, uma colaboradora sempre presente nos momentos que marcaram a história do Centro, constituindo uma referên-
cia na humanização na arte do cuidar, na confidencialidade, na ética e na deontologia profissional. A Cristina foi a responsável 
pela Gestão das Atividades durante muitos anos, tendo sido contudo, esta situação oficializada em 2011, aquando da imple-
mentação do referencial da qualidade no Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência. A imagem que todos 
temos dela é a imagem do compromisso construtivo com a melhoria contínua, aliada à sensibilidade e à promoção da qualidade 
de vida dos utentes. Ouso dizer que todos os utentes sentiam a Cristina como um elemento da sua família, que estava ali para 
o que fosse preciso, alegrando-se com os seus sucessos e encorajando-os nos seus fracassos. Agradecemos o dom da vida 
da Cristina, o tesouro maravilhoso da sua companhia que nos transmitia tanta segurança… das suas mãos mágicas sempre 
prontas para nos ajudar, do seu coração bonito que chorava e ria connosco… dos seus braços fortes sempre prontos para nos 
amparar… dos seus olhos fixos só em nós, pois eram só nossos e nos guardavam de qualquer perigo… do seu colo aconche-
gante que nos fazia sentir tão seguros, tão amados e tão felizes. Como é bom o colo de quem nos ama de verdade! E é assim, 
que a recordação fica!
Obrigado Cristina por nos ajudares a construir o caminho da Qualidade na Humanização do cuidado ao próximo, todos os dias! 
Obrigado, igualmente, a todos os colaboradores que, como a Cristina, nos ajudam a construir este caminho de qualidade que 
faz toda a diferença na vida dos que estão ao nosso cuidado!
Os Amigos são como as estrelas… nem sempre as vemos, mas elas estão sempre lá… e a Cristina estará sempre connosco… 
ontem, hoje e sempre!

Sérgio Pinto (Diretor CARPD)
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PEIxInhO PRATA

O Peixinho Prata é um inseto de cor azul prate-
ada, com escamas minúsculas com movimentos 
semelhantes aos de um peixe. 

Aparece nas habitações com alguma facilidade, sendo uma praga incómoda pelos seus hábitos alimentares destrutivos, 
pois pode causar danos sérios, como danificar livros, fotografias, pinturas e outros objetos de uso doméstico que conte-
nham amido ou celulose.

O Peixinho Prata sobrevive na maioria dos ambientes, mas prospera em condições de elevada humidade e, muitas 
vezes, pode ser encontrado no escuro, nas cozinhas, casas de banho, caves e sótãos. 

Como prevenir o seu aparecimento

Para prevenir o surgimento de peixinho prata deve considerar algumas boas práticas, tais como:
- Remover todas as fontes de alimento, limpando o pó das superfícies;
- Consertar canalizações com fugas;
- Utilizar um desumidificador para melhorar a ventilação e reduzir a humidade, caso o local seja propício a estas condi-
ções.

Participe! Envie o seu contributo para o e-mail qualidade.seguranca@scmvc.pt, com assunto NEWSLETTER.

Algumas espécies podem 

colocar até

20 ovos por dia!
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A SAnTA CASA DE mISERICóRDIA DE vILA DO COnDE PARTICIPA nAS I JORnADAS LuSO IbÉRICAS 
DA QuALIDADE

De destacar neste semestre o convite que foi dirigido à Instituição para integrar o painel de Oradores nas Jornadas Luso Ibéricas 
de Metrologia e Qualidade, em Valença, na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Cas-
telo (ESCE-IPVC), organizado pela Pós-graduação em Gestão da Qualidade da ESCE-IPVC, conjuntamente com a Câmara 
Municipal de Valença. Estas Jornadas realizaram-se nos dias 2 e 3 de Junho, e contaram com a presença de 26 oradores de 
várias organizações e empresas nacionais e internacionais, e mais de 100 participantes ao longo de dois dias de trabalho.
Foi abordado o impacto de ferramentas da qualidade, tais como a metodologia 6 sigma, filosofia lean e kaizen, assim como a 
dinâmica da transição da ISO 9001: 2015, por várias empresas, entre elas a SONAE MC, a Dorel Industries, a Porcelana da 

Costa Verde, entre outras.

A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde fez-
-se representar pelo Departamento de Qualidade, 
Ambiente e Segurança, com o tema: Impacto do 
Referencial Equass Assurance na Qualidade dos 
Serviços, tendo sido esta a única apresentação, 
que à semelhança do modelo EFQM, European 
Foundation for Quality Management (Instituição 
Internacional que também esteve presente neste 
evento), abordou um modelo de Qualidade Total. 

De destacar ainda que a maioria dos oradores representaram organizações de produção e fornecimento de bens, tendo sido a 
Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde, a única Instituição de cariz social, a fazer-se representar neste evento.

Este modelo de Qualidade e os benefícios do mesmo surpreenderam os participantes e demais oradores, pela adaptabilidade 
às necessidades dos serviços e pela superação das expectativas dos utentes/ clientes. Também a dimensão da implementação 
na Instituição, o histórico de monitorização desses benefícios nos utentes, assim como o tipo de indicadores totalmente men-
suráveis, tarefa difícil em serviços sociais, transpareceram o impacto inovador e de sucesso deste referencial nesta Instituição. 
Foi para nós, enquanto elementos do Departamento da Qualidade, gratificante poder mostrar o trabalho de Qualidade desen-
volvido na Instituição, que já se diferencia das demais neste setor.
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A Instituição tem um código de ética, documentado,
aprovado e em vigor desde 2011?

Este código está afixado em todos os placards da Instituição, que comunicam informações transversais. 
Poderá consultar este código, assim como a Política de Ética nos placards de comunicação dos vários Centros/Serviços 
da Instituição. 

CóDIgO DE ÉTICA:

- Respeito absoluto e zelo singular pela dignidade das pessoas, reportando aos Órgãos Dirigentes indí-
cios ou situações de abuso, maus tratos ou negligência; 
- Promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento a todas as pessoas que procuram os nossos 
serviços, com vista a satisfazer as suas necessidades e expectativas legítimas; 
- Vivência dos valores cristãos, concretizados nas Obras de Misericórdia, que convidam a transformar o 
estranho num irmão a amar: “Vai e faz também tu o mesmo” (Lc 10, 37); 
- Respeito pela confidencialidade e privacidade da pessoa e de todos os elementos que lhe digam res-
peito; 
- Comprometimento pela melhoria contínua dos serviços, trabalho em equipa, solidário, sério e dinâmico, 
que promova a cidadania, a inclusão e participação; 
- Cultivo do sentido de pertença, arreigado a uma causa nobre, através de uma conduta justa, que não 
tem por objetivo o lucro material ou benefício com a exploração de fragilidades de situações ou pessoas; 
- Promoção de um “ser”, um “fazer” e um “estar” solidário, que de forma incondicional acolhe, cuida e 
ama, os que recorrem aos nossos serviços, respondendo às suas necessidades com a dádiva de si 
próprio; 
- Apelo ao mais profundo do ser humano, à sua beleza interior, bondade, honestidade, integridade e 
altruísmo; 
- Preservação ambiental e respeito pela vida, através do cultivo de boas práticas. 
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ATIvIDADES PREvISTAS DECORRER nO 2.º SEmESTRE DE 2016

- Formação em Segurança no Trabalho
- Relatório anual de acidentes de trabalho
- Tratamento estatístico dos inquéritos da área social e de saúde (continuação)
- Auditoria interna ao Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência
- Auditoria Externa aos Centros de Infância
- Primeira Auditoria Interna, realizada por entidade externa, ao laboratório de Análises Clínicas
- Continuação da avaliação de riscos nos postos de trabalho
- Medição do Ruído Ocupacional na Infância
- Elaboração do Plano de Atividades para 2017
- Revisão dos Sistemas de Gestão da Qualidade

EnvOLvImEnTO E PARTICIPAçãO

Para Si, que é colaborador na Instituição, não se esqueça...Participe!
 - Participe com sugestões para o próximo Plano Anual de Atividades
 - Participe, utilizando a caixa de sugestões, reclamações e elogios
 - Participe nas ações de formação que vão sendo disponibilizadas
 - Participe, através da adesão ao preenchimento dos inquéritos

E acima de tudo envolva-se, procure as informações sobre a Instituição e sobre o funcionamento do seu serviço. 
Se tiver dúvidas sobre alguma informação, não se esqueça: TEm O DIREITO E O DEvER DE SER ESCLARECIDO!


