MANUAL DE
COMUNICAÇÃO VISUAL

HEMEPAR

O Manual de Comunicação Visual HEMEPAR deve ser seguido e aplicado para
garantir uma padronização da identidade visual do Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Paraná (HEMEPAR).
Caso o gestor municipal tenha dúvidas sobre o contido neste manual, deve entrar em
contato com a Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Estado da Saúde
pelo email artegrafsesa@gmail.com.

Introdução

CENTRO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAPIA DO PARANÁ
Família tipográfica: Gotham Black
Para a máxima unidade e homogeneidade visual, reforçando a
imagem do Governo do Paraná, foi definida a família tipográfica
Gotham e suas variações como alfabeto-padrão de uso obrigatório
nos textos e materiais institucionais do Governo. Dessa maneira, foi
utilizada a fonte Gotham Black para a assinatura.
A assinatura das placas de identificação pode ser substituída de
acordo com a unidade, respeitando-se as proporções a seguir.

Tipografia Institucional

CENTRO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAPIA DO PARANÁ

CENTRO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAPIA DO PARANÁ

Utilização da logomarca HEMEPAR, assinatura e logomarca da Secretaria da Saúde.

Identificação de fachada
Áreas de restrição das Logomarcas

Na concepção dos projetos arquitetônicos do , devem ser consideradas as seguintes orientações:
• o conjunto  
deve ser aplicado sobre fundo branco, respeitando as proporções definidas neste manual.
• Para as unidades cuja fachada não permita a aplicação do conjunto
 
     

Identificação de fachada

Para a composição das fachadas das unidades, apenas poderão ser utilizadas as seguintes cores e suas respectivas proporções:
  (aplicação em até    externa da edificação)
Pintura com tinta acrílica fosca sobre fundo texturizado.
Referência de cor e qualidade - SUVINIL ACRILICO PREMIUM (filme 100% elástico), COR SORVETE DE MENTA OU SIMILAR.
  (aplicação em        )
Pintura com tinta acrílica fosca sobre fundo texturizado.
Referência de cor e qualidade - SUVINIL ACRILICO PREMIUM (filme 100% elástico), COR VERDE BANDEIRA OU SIMILAR.
 (aplicação em         - apenas em detalhes a serem destacados)
Pintura com tinta acrílica fosca sobre fundo texturizado.
referência de cor e qualidade - SUVINIL ACRILICO PREMIUM (filme 100% elástico), COR CANETA AZUL OU SIMILAR.
 (aplicação em        - aplicação sob o conjunto NOME+LOGOMARCA DO ESTADO )
Nesta área deve ser aplicado revestimento cerâmico na cor branco fosco.
referência de cor e qualidade - REVESTIMENTO INCEPA, linha home depot, modelo MATTE,WHITE ICE,4X4 FLAT TILE OU SIMILAR.

 
 

Identificação de fachada

Fundo: REF. BRANCO NEVE
Texto: REF. SUVINIL CANETA AZUL OU
SIMILAR
fonte: Gotham Black

Logomarca: (tamanho 61x45cm)
Vinil adesivo recortado

E HEMOTERAPIA DO PARANÁ

Placa em chapa de aço
galvanizado #18

CENTRO DE HEMATOLOGIA

E HEMOTERAPIA DO PARANÁ

CENTRO DE HEMATOLOGIA

Logomarca: (tamanho 69x53cm)

Placa em chapa de aço
galvanizado #18
Fundo: REF. BRANCO NEVE

Base em chapa de aço
galvanizado #10
SUVINIL VERDE BANDEIRA OU SIMILAR

Base em chapa de aço
galvanizado #10
SUVINIL VERDE BANDEIRA OU SIMILAR

Pavimentação
Bloco de concreto

Pavimentação
Bloco de concreto

O gestor municipal pode escolher entre a placa de fachada ou o tótem, não sendo obrigatório o uso de ambos.

Identificação de fachada
Tótem padrão

Identificação de fachada
Tótem padrão

BANHEIRO
ACESSÍVEL

BANHEIRO
ACESSÍVEL

BANHEIRO
ACESSÍVEL

Identificação interna de ambientes

O gestor
municipal pode
escolher entre os
três modelos de
porta (madeira,
acabamento em
azul claro e
acabamento em
branco fosco).
Não é necessário
usar as três
opções.

BANHEIRO
ACESSÍVEL

BANHEIRO
MASCULINO

BANHEIRO
FEMININO

Identificação interna de ambientes
Portas de madeira

BANHEIRO
ACESSÍVEL
MASCULINO

BANHEIRO
ACESSÍVEL
FEMININO

CONSULTÓRIO

BANHEIRO
ACESSÍVEL

BANHEIRO
MASCULINO

BANHEIRO
FEMININO

Identificação interna de ambientes
Portas na cor azul

BANHEIRO
ACESSÍVEL
MASCULINO

BANHEIRO
ACESSÍVEL
FEMININO

CONSULTÓRIO

BANHEIRO
ACESSÍVEL

BANHEIRO
MASCULINO

BANHEIRO
FEMININO

Identificação interna de ambientes
Portas na cor branca

BANHEIRO
ACESSÍVEL
MASCULINO

BANHEIRO
ACESSÍVEL
FEMININO

CONSULTÓRIO




BANHEIRO
ACESSÍVEL

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO



Caixilho e vistas em madeira,
com aplicação de verniz acetinado fosco.
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas de madeira




BANHEIRO
MASCULINO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO



Caixilho e vistas em madeira,
com aplicação de verniz acetinado fosco.
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas de madeira




BANHEIRO
FEMININO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO



Caixilho e vistas em madeira,
com aplicação de verniz acetinado fosco.
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas de madeira




BANHEIRO
ACESSÍVEL
MASCULINO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO



Caixilho e vistas em madeira,
com aplicação de verniz acetinado fosco.

Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE
Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas de madeira




BANHEIRO
ACESSÍVEL
FEMININO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO



Caixilho e vistas em madeira,
com aplicação de verniz acetinado fosco.
Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE
Ícone recortado em PVC BRANCO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas de madeira




Detalhe recortado em vinil VERDE

CONSULTÓRIO



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO



Caixilho e vistas em madeira,
com aplicação de verniz acetinado fosco.
Número recortado em PVC BRANCO 3mm

 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE
Número recortado em PVC BRANCO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas de madeira

BANHEIRO
ACESSÍVEL

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca Acetinado
ou similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor azul claro

BANHEIRO
MASCULINO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca Acetinado
ou similar

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE
Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor azul claro

BANHEIRO
FEMININO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca Acetinado
ou similar
Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE
Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor azul claro

BANHEIRO
ACESSÍVEL
MASCULINO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca Acetinado
ou similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor azul claro

BANHEIRO
ACESSÍVEL
FEMININO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca Acetinado
ou similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor azul claro

Detalhe recortado em vinil VERDE

CONSULTÓRIO



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Azul Água Fresca Acetinado
ou similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor azul claro

BANHEIRO
ACESSÍVEL

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Branco Neve
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Branco Neve Acetinado ou
similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor branca

BANHEIRO
MASCULINO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Branco Neve
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Branco Neve Acetinado ou
similar

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE
Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor branca

BANHEIRO
FEMININO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Branco Neve
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Branco Neve Acetinado ou
similar
Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE
Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor branca

BANHEIRO
ACESSÍVEL
MASCULINO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Branco Neve
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Branco Neve Acetinado ou
similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor branca

BANHEIRO
ACESSÍVEL
FEMININO

Detalhe recortado em vinil VERDE



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Branco Neve
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Branco Neve Acetinado ou
similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor branca

Detalhe recortado em vinil VERDE

CONSULTÓRIO



Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
Texto recortado em vinil adesivo BRANCO





Pintura cor Suvinil Branco Neve
Acetinado ou similar



Pintura cor Suvinil Branco Neve Acetinado ou
similar
 
 ão composta de:
- Fundo recortado em vinil adesivo AZUL
- Texto recortado em vinil adesivo BRANCO
- Detalhe recortado em vinil VERDE

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Ícone recortado em PVC AZUL ESCURO 3mm

Variável

Identificação interna de ambientes
Portas na cor branca

Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especificações

:
- Placas em PVC branco 3mm colados sobre
a base em MDF
- Aplicação de vinil adesivo azul e verde
conforme layout
- Aplicação dos textos e setas sobre o vinil

Base em MDF 9mm, pintado frente e verso
na cor Cinza Azul-noturno

Base em MDF 9mm
CONSULTÓRIOS

BANHEIROS

Disco em PVC 3mm com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado

ALMOXARIFADO

Perfil Metálico “U” com fixação perpendicular
a parede, pintado com Suvinil cor Verde
sorvete de menta

SANITÁRIOS
SALA DE ESPERA

Perfil metálico “U”

Obs: Os textos aplicados neste arquivo de referência são meramente ilustrativos.
As indicações deverão variar conforme avaliação feita no local a ser aplicado.

Sinalização direcional
Perpendicular à parede



      
Vinil adesivo recortado BRANCO
Fonte: Gotham Black - Tamanho 90

Disco em PVC 3mm
com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado

Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especificações

:
- Placas em PVC branco 3mm colados sobre
a base em MDF
- Aplicação de vinil adesivo azul e verde
conforme layout
- Aplicação dos textos e setas sobre o vinil

Disco em PVC 3mm com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado
Perfil Metálico “U” com fixação perpendicular
a parede, pintado com Suvinil cor Verde
sorvete de menta

DML
COPA
CONSULTÓRIOS
ADMINISTRAÇÃO

SANITÁRIOS
SALA DE ESPERA

Perfil metálico “U”
SALA DE
INALAÇÃO

Obs: Os textos aplicados neste arquivo de referência são meramente ilustrativos.
As indicações deverão variar conforme avaliação feita no local a ser aplicado.

Sinalização direcional
Perpendicular à parede



Base em MDF 9mm, pintado frente e verso
na cor Cinza Azul-noturno

Base em MDF 9mm

208

      
Vinil adesivo recortado BRANCO
Fonte: Gotham Black - Tamanho 90

Disco em PVC 3mm
com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado

Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especificações

:
- Placas em PVC branco 3mm colados sobre
a base em MDF
- Aplicação de vinil adesivo azul e verde
conforme layout
- Aplicação dos textos e setas sobre o vinil

Disco em PVC 3mm
com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado

Base em MDF 9mm

      
Vinil adesivo recortado BRANCO
Fonte: Gotham Black - Tamanho 90

Perfil Metálico “U” com fixação perpendicular
a parede, pintado com Suvinil cor Verde
sorvete de menta

SALA DE CURATIVO
ESPAÇO EM SAÚDE

Perfil metálico “U”
FARMÁCIA

Obs: Os textos aplicados neste arquivo de referência são meramente ilustrativos.
As indicações deverão variar conforme avaliação feita no local a ser aplicado.

Sinalização direcional
Perpendicular à parede



Disco em PVC 3mm com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado



Base em MDF 9mm, pintado frente e verso
na cor Cinza Azul-noturno

GUARDA DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especificações

Disco em PVC 3mm
com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado


:
- Placas em PVC branco 3mm colados sobre
a base em MDF
- Aplicação de vinil adesivo azul e verde
conforme layout
- Aplicação dos textos e setas sobre o vinil

Base em MDF 9mm
CONSULTÓRIOS

BANHEIROS


      
Vinil adesivo recortado BRANCO
Fonte: Gotham Black - Tamanho 90

ALMOXARIFADO

Disco em PVC 3mm com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado

SANITÁRIOS
SALA DE ESPERA


Base em MDF 9mm, pintado frente e verso
na cor Cinza Azul-noturno



Obs: Os textos aplicados neste arquivo de referência são meramente ilustrativos.
As indicações deverão variar conforme avaliação feita no local a ser aplicado.

Sinalização direcional
Aplicado na parede



Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especificações

Disco em PVC 3mm
com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado



Base em MDF 9mm, pintado frente e verso
na cor Cinza Azul-noturno

DML
COPA
CONSULTÓRIOS
ADMINISTRAÇÃO


      
Vinil adesivo recortado BRANCO
Fonte: Gotham Black - Tamanho 90

Base em MDF 9mm

208

:
- Placas em PVC branco 3mm colados sobre
a base em MDF
- Aplicação de vinil adesivo azul e verde
conforme layout
- Aplicação dos textos e setas sobre o vinil

SANITÁRIOS
SALA DE ESPERA
SALA DE
INALAÇÃO


Disco em PVC 3mm com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado


Obs: Os textos aplicados neste arquivo de referência são meramente ilustrativos.
As indicações deverão variar conforme avaliação feita no local a ser aplicado.

Sinalização direcional
Aplicado na parede



Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especificações

Disco em PVC 3mm
com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado


:
- Placas em PVC branco 3mm colados sobre
a base em MDF
- Aplicação de vinil adesivo azul e verde
conforme layout
- Aplicação dos textos e setas sobre o vinil

GUARDA DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
SALA DE CURATIVO





      
Vinil adesivo recortado BRANCO
Fonte: Gotham Black - Tamanho 90

Base em MDF 9mm

ESPAÇO EM SAÚDE

Base em MDF 9mm, pintado frente e verso
na cor Cinza Azul-noturno

Perfil metálico “U”
FARMÁCIA


Disco em PVC 3mm com aplicação de texto
em vinil adesivo recortado


Obs: Os textos aplicados neste arquivo de referência são meramente ilustrativos.
As indicações deverão variar conforme avaliação feita no local a ser aplicado.

Sinalização direcional
Aplicado na parede




:
- Placas em PVC branco 3mm
- Aplicação de vinil adesivo azul e verde
conforme layout
- Aplicação dos textos e símbolos sobre o
vinil
   ímbolos
Vinil adesivo recortado BRANCO
Fonte: Gotham Black - Tamanho 90

Placas restritivas
Na parede ou na porta

ACESSO
RESTRITO

Internas

Internas

Internas

Selo “eu doo sangue”

