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Olá, sente-se confortavelmente.

Pegue seu café e vamos falar um 
pouco sobre o nosso sistema único

de saúde. 



 BREVE 
 CONTEXTO

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina
que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Já em 1990, 
Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o 
funcionamento do sistema e instituiu os preceitos que seguem até hoje.

O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes a garantir 
assistência integral e completamente gratuita. Só em 2014 foram realizados 
mais de 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais e 1,4 bilhão de consultas 
médicas através do SUS no país.

Em seus 32 anos de existência, o SUS conquistou uma série de avanços para 
a saúde do brasileiro. Reconhecido internacionalmente, o Programa Nacional 
de Imunização (PNI), responsável por 98% do mercado de vacinas do país, é um 
dos destaques. O Brasil garante à população acesso gratuito a todas as vacinas 
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), disponibilizando 17 
vacinas para combater mais de 20 doenças, em diversas faixas etárias, na rede 
pública de todo o país. Há ainda outras 10 vacinas especiais para grupos em 
condições clínicas específicas, como portadores de HIV. Também é no SUS que 
ocorre o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo.

de sua importância



OBJETIVOS
DO PROJETO

Trazer identificação, sensação de pertencimento e unicidade.

Identidade Visual mais sólida e moderna que transpareça
mudanças claras no posicionamento do sistema.

Construir sentimento de positividade.



 O QUE O 
 SUS É 

UNIVERSAL IGUALITÁRIO DEMOCRÁTICO*

*Este não é um principio encontrado no manual do SUS, mas um redesign
é acompanhado de novo posionamento de marca e nada mais universal
e igualitário do que o estímulo de forças governamentais para a 
participação popular.



SÍMBOLO



Em busca de símbolos nacionais fora encontrada figura geométrica
que fundamenta tal construção.

Analisando o brasão do Distrito Federal (imagem 1.1) observamos um 
losango ao centro ( e as setas demonstram as outras direções e/ou 
regiões), assim como a bandeira do Brasil (imagem 1.2), sua significação 
de acordo com a heráldica é a feminilidade, podendo simbolizar a 
maternidade. Sua etimologia parte do grego  "pόµβος" (rhombos), sendo 
isto “ voltas e voltas”, “ aquele que envolve”.

 BASEAMENTO 
 TEÓRICO

para construção de símbolo



ELEMENTOS
DE CONTRUÇÃO

+ +

losango:
envolver
proteger
materno

pessoa
humanização

ombros (o que
sustenta)

saúde
cuidado



GUIAS DE
CONSTRUÇÃO

ombro; pessoalosango cruz



Apesar do tradicional verde e amarelo, fora adotado uma 
tonalidade azulada da cor verde, o que faz englobar mais
uma de nossas nacionais cores base. Porém esta escolha
tem por objetivo a exata fuga do cenário conservador.
De acordo com o livro “ Psicologia das Cores”, de Eva Heller
e Maria Lúcia Lopes da Silva, a cor verde simboliza esperança
e ainda sua combinação com outras cores podem lhe dar um 
papel ainda mais complexo.
Já o amarelo nos traz otimismo e jovialidade. 

FUNDAMENTAÇÃO
DE CORES

A esperança O otimismoO refrescante,
novo



Os degradês suaves foram rumados através de outras
identidades visuais do governo federal, como a de 2011
e 2015 (imagens 1.1), afastando - se de contornos
tridimensionais oitentistas utilizados nos governos Temer
e Bolsonaro (imagens 2.1 e 2.2). 

FUNDAMENTAÇÃO
DE CORES

imagem 1.1
imagem 2.2

fontes: http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-da-marca-do-gf-jan-2015.pdf
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/01/17/no-logo-do-brasil-da-nova-era-o-progresso-vem-da-direita-a-esquerda.htm

imagem 2.1
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Resgatando fonte institucional do governo federal de
2014, a família tipográfica Gotham, foi escolhida, pela
sua legibilidade, sendo portanto uma solução para
transmissão de universalidade.
Acrescenta confiança e clareza. 

TIPOGRAFIA

Gothan Book Italic

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVXWYX

abcdefghijklmnopqrs
tuvxwyz

Gothan Black

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVXWYX

abcdefghijklmnopqrs
tuvxwyz

Gothan Regular

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVXWYX

abcdefghijklmnopqrs
tuvxwyzSUS

Arredondamento de arestas para sensação de fonte mais amigável e acessível.



RESULTADO



Sistema Único de Saúde 



VERSÕES

Sistema Único de Saúde Sistema Único de Saúde 

Sistema Único de Saúde Sistema Único de Saúde 

Sistema Único de Saúde Sistema Único de Saúde 



O padrão foi desenvolvido na junção de 
elementos do logo que formam algo
parecido à representação de um DNA,
o que reforça a fundamentação do 
representar o que está dentro de nós,
o DNA brasileiro. 



APLICAÇÕES











*Recomenda-se o uso da parte do “ombro” do logo
para interagir com profissionais da saúde, simbolica-
mente são o suporte do sistema.



*O que esse outdoor quer dizer? Veja um adendo a seguir.



Como tornar o cumprimento de metas
municipais mais efetivas?

O comando da definição de metas vem diretamente do 
Ministério da Saúde, que transfere o recurso e decide em 
quais fins esse dinheiro será investido. Entretanto, tal es-
tratégia apresenta alguns problemas.

O primeiro deles acontece porque as metas – como o 
número de novas UPAs a serem construídas em uma dada 
região – são determinadas com base na quantidade de pes-
soas. Contudo, esse valor populacional é dado pelo IBGE e 
não reflete a realidade.

Essa falha acontece por razões como o constante dinamis-
mo dos cidadãos, que se mudam de um bairro para o outro 
de forma mais rápida do que o censo demográfico conseg-
ue acompanhar. Além disso, é difícil prever o número de 
gestantes que uma cidade terá em um ano. O mesmo acon-
tece com a quantidade de idosos e de pessoas com 
doenças crônicas – aquelas que se desenvolvem em um 
curto período de tempo.

Por conta desse cenário é possível compreender a im-
portância de os municípios realizarem os próprios censos e 
cadastramentos. Afinal, a gestão dos recursos enviados ao 
município pode ser melhor se os governantes tiverem uma 
melhor noção do número de pessoas que se encaixam em 
diversas categorias.

Estimular a participação popular, bem como a criação de 
um portal didático que demonstre a importância das 
pesquisas, das cobranças, da garantia e conhecimento de 
direitos, é fundamental para construção de um novo SUS.



Tendo em vista o caso
da prefeitura do Rio de 
Janeiro, que em maio
distribuiu máscaras de 
papelão, que são com_
provadamente ineficazes,
fogem do padrão estabe_
lecido pela OMS além de 
extremamente desconfortá_
veis, o momento atual seria
uma oportunidade de gerar
renda e manter a segurança
da população com a padro_
nização dos materiais e a 
confecção através das mãos
de mulheres (foram citadas 
apenas mulheres por programa 
já realizado pela CUFA dedicado
a este público) em situação
vulnerável.  



 OBRIGADA PELA OPORTUNIDADE 
E APRENDIZADOS DIÁRIOS.

@bia.d.borges
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