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Positividade,
pertencimento
e confiança.

O SUS proporciona o acesso universal ao sistema 

público de saúde, sem discriminação. O desafio do 

redesign foi trazer emoção para a identidade visual, o 

objetivo é fazer com que o úsuario tenha orgulho de 

utilizar o sistema. Para isso o logo dever transmetir 

positividade, pertencimento e confiança.  



Paleta de Cores
Para escolha das cores nos baseamos nas cores atuais do SUS. 

Atualmente o SUS utiliza azul como sua cor principal, para o novo 

design trouxemos um azul mais claro, para transmitir a positividade. 

O azul também é uma cor que transmite confiança, queremos que 

com os tons mais escuros o úsuario sinta que é um serviço que ele 

pode confiar sempre e assim sinta-se orgulhoso de poder utiliza-lo.



O SUS considera as pessoas como um todo, 

atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, 

é importante a integração. O SUS também sabe 

que as pessoas não são iguais e, por isso, têm 

necessidades distintas. Todos e todas devem olhar 

para o logo e sentir que o serviço é para eles.

o NOVO logo
e a sensação 
de pertencer



+ moderna + saúde + positiva + universal



Redesign do símbolo,
mandendo a ideia de 
“dobra” do original

Utilização de duas cores se 
conectando, com a idéia de somos 

distintos mas todos podemos 
utilizar o SUS.

Inversão da posição 
do simbolo, para 

trazer essa nova era 
de positividade, de 

sermos + 

Cantos arredondados 
para ser mais 

amigável e positivo



sistema
único
de saúde



sistema
único
de saúde



Uma tipografia
para todos. 

Nunito Sans

A tipografia de apoio pode ser considerada 

democrática. Simples e sem serifa, é uma 

tipografia que harmoniza com o logo e transmite 

uma proximidade por não ser algo extremamente 

diferente, ela é conhecidade de todos. 
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Aplicações da 
nova Identidade.









Obrigada!


