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de pessoas dependem única e exclusivamente
do SUS. Cerca de 240 bilhões de reais são
destinados a saúde pública num país de mais
de 200 milhões de habitantes. Em nenhum
país do mundo existe um sistema tão grande
de atendimento da população. O Sistema único
de saúde além de extrema importância, com
certeza ele é motivo de orgulho, que muitas
vezes o brilho dele foi ocultado por má gestão
e mal uso da verba pública.

Um sistema público que aos poucos está
entrando em colapso pois a população
ao passar dos anos vem envelhecendo
e precisando de cuidados médicos cada
vez mais específicos. Assim sobrecarregando
o sistema e o tornando cada vez mais frágil.  

Há um problema tremendo de tecnologia onde
não existe uma ferramenta de gestão dos
pacientes, onde não há histórico de pronturarios
nem de tratamentos, cabendo assim aos hospitais
terem gastos exorbitantes com tratamentos
que muitas vezes demoram e não estão sendo
eficazes para os pacientes
Fonte: Dr. Dráuzio Varela - O Sistema de 2018

Solução: Criar um sistema de design onde
o usúario fosse a peça chave e o centro da
dos investimentos da verba pública, destinando
verba para um melhor atendimento e agilidade,
além de criar modelos de concientização e de
políticas e de prevenção de doenças, para não
haver sobrecarga e uma redução dos gastos. 



Para o simbolo optei por seguir a linha de usos
que as pessoas já estavam acostumadas e familiarizadas
a enxergar. Porém fiz um redesign completo do simbolo
trazendo a ideia de movimento e cores que tornem a marca
mais alegre e tragam algo positivo nas pessoas, sem deixar
de passar o sentimento de segurança e cuidado que o sistema
deve passar por estar tratando de vidas.

O simbolo
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Antes:  Redesign:  



Tipografia

Roboto Family

Roboto Black
Roboto Bold
Roboto Medium
Roboto Regular
Roboto Light

Todo tipo de textos, para pequenas e médias leituras. Pode ser

aplicada em plataformas fisicas e impressas. Sendo assim muito

eficaz para atender todo tipo de público, já que estamos falando

de 150 Milhões de brasileiros.

Roboto ThinAa



Cores  

Para as cores decidi sintetizar a partir de tons
próximos a cor anterior, já que as pessoas já estão
familiarizadas com elas. Optando por seguir uma
linhas onde ela trouxesse uma cara mais viva
e que pudesse trazer todo valor positivo e agregado
de um sistema de mais de 20 anos.
Mudando a “cara” e voltando o centro das atenções
para as pessoas que precisam do sistema.

HEX #85D3F2 | RGB 133 211 242 | CMYK 196 44 94

HEX #044BD9 | RGB 4 75 217 | CMYK 218 38 85



Uso preferencial da marca
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Obrigado pela oportunidade :)

Foi incrível fazer esse
projeto de redesign

Matheus Oliveira
www.be.net/matadoi
contato@matacrtv.com
81995419723


