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O manual da marca “Orto Preventi-
va Prof. Omar Gabriel S. Filho” tem 
a função de orientar na padronização 
da identidade visual da empresa, ou 
seja, para a utilização das assinaturas 
visuais e/ou para a criação de novos 
materiais é indispensável que todos 
as pessoas envolvidas com a criação 
e produção conheçam esse manual e 
suas normas. Toda e qualquer altera-
ção nas assinaturas visuais, nas apli-
cações da marca e nas cores que não 
esteja autorizada neste manual é ter-
minantemente PROIBIDO. 

Atenção: O não seguimento das 
orientações e normas deste manual 
poderá prejudicar a imagem da em-
presa. Ao não seguir as orientações 
aqui contidas, automaticamente o 
criador deste manual e da identidade 
visual estará isento da responsabilida-
de de erros.
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O Curso

Com 30 anos de existência o 
curso de Ortodontia Preventiva 
e Interceptiva Prof. Omar Ga-
briel da Silva Filho é considera-
do tradicional no Brasil, sendo 
indicado tanto para a iniciação 
dos dentistas na ortodontia, 
quanto para o aperfeiçoamen-
to e atualização da prática or-
todôntica para os ortodontistas. 
Com renomados professores 
seguindo a filosofia do “Prof. 
Omar Gabriel”, o curso é base 
para inúmeros estudos e  pes-
quisas que são publicadas em 
revistas nacionais e internacio-
nais sobre ortodontia. 

Para a criação da marca foi trabalhado três conceitos que representam de forma conceitual o curso, sendo eles:

 * Busca infinita pelo conhecimento, sendo que, esse é o grande diferencial dos professores;

 * Curso sólido, ensino baseado em pesquisas e na grande vivência clínica e didática dos professores;

 * Curso contemporâneo, mesmo com 30 anos de existência o curso se renova a cada turma, trazendo para os alunos sempre o que 
há de mais atual na área ortodôntica.  

O Símbolo do curso foi inspirado no símbolo do infinito (número 8 na horizontal) 
para representar a busca sem fim dos professores pelo conhecimento. Este, repre-
senta também as iniciais (O, I, P) das especialidades do curso (ortodontia preventiva 
e interceptiva). O quadrado envolvendo o símbolo representa a solidez no conhe-
cimento, organização e domínio das técnicas ortodônticas. O símbolo no todo, foi 
criado buscando a simetria, já que esse é um dos objetivos da ortodontia. As cores 
utilizadas (azul, ouro e prata) foram escolhidas para representar a contemporanei-
dade do curso e também para remeter a uma jóia, representando o quão valioso é 
o conhecimento.

O Logotipo utiliza como base uma 
tipologia bastonada normal e uma bold, 
assim, o nome Orto Preventiva é desta-
cado. A palavra “Orto” teve seu espaça-
mento alterado para dar originalidade 
a marca e também para remeter ao po-
sicionamento dos dentes com o uso do 
aparelho ortodôntico. A cor amarela des-
tacando a palavra “Orto” e “Prof. Omar” 
é para  remeter a importância do criador 
do curso para com a ortodontia.

Conceito

1.1 Introdução | Conceito

1.1
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Assinatura visual principal
Assinatura: 
Versão 1 (vertical) - Ass. com 
EFEITO p/ FUNDOS CLAROS - 
Principal

Aplicação: 
Sobre fundos claros que permi-
tam um contraste com a marca 
e que não prejudique a legibi-
lidade.

Utilização: 
Utilizar essa marca preferen-
cialmente. O uso de outras va-
riações de cor da marca só é 
permitido quando não for pos-
sível a utilização colorida ou 
quando a leitura do logotipo é 
prejudicada.

Reprodução: 
Todos os tipos de materiais e 
processos de impressão/gra-
vação que permitam a repro-
dução dessa marca com alta 
qualidade. 
Ex: (offset, impressão digital e 
mídias digitais).

2.1 Assinaturas visuais | Assinatura visual principal

2.1
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Assinaturas:
 
Versão 1 (vertical)
Ass. com EFEITO p/ FUNDOS 
CLAROS - Principal

Versão 2 (horizontal) 
Ass. com EFEITO p/ FUNDOS 
CLAROS - Principal

Versão 3 (horizontal)
Ass. com EFEITO p/ FUNDOS 
CLAROS - Principal

Aplicação: 
Sobre fundos claros que permi-
tam um contraste com a marca 
e que não prejudique a legibi-
lidade. 

Reprodução: 
Todos os tipos de materiais e 
processos de impressão/gra-
vação que permitam a repro-
dução dessa marca com alta 
qualidade. 
Ex: (offset, impressão digital e 
mídias digitais).

Atenção: Todas as ver-
sões das assinaturas contidas 
neste manual estão disponíveis 
com a empresa nos formatos 
(.ai, .pdf, .jpg, .png, .eps). Não 
tente redesenhar ou fazer alte-
rações nas assinaturas, solicite 
os arquivos digitais.

Versões permitidas para a marca2.2

v. 1

v. 2

v. 3

Utilização: 
Utilizar essa marca preferen-
cialmente. O uso de outras va-
riações de cor da marca só é 
permitido quando não for pos-
sível a utilização colorida ou 
quando a leitura do logotipo é 
prejudicada.

Utilização: 
Utilizar essa marca para dar 
ênfase ao logotipo. O uso des-
ta é permitido quando a apli-
cação da marca (v.1) exceda a 
redução de 2cm de altura.

Utilização: 
Utilizar essa marca quando 
tornar-se necessário a apre-
sentação do nome completo do 
curso. Ex: (papelaria clínica).
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Grid de Construção: 
Para a consolidação da marca 
é necessário a correta aplica-
ção das assinaturas visuais. Por 
isso, solicite sempre o arqui-
vo digital para a utilização da 
marca. O grid ao lado é para 
ser utilizado como base quan-
do houver total impossibilidade 
da utilização do arquivo digital. 
Ex. de uso permitido: Pintura 
em paredes.

Reserva de 
Integridade: 
A integridade e legibilidade da 
marca deve ser preservada uti-
lizando uma área de arejamen-
to. Cada versão da assinatura 
utiliza como base uma forma 
do próprio símbolo para deli-
mitar a área mínima que deve 
ser preservada, essa área está 
dermacada pelas tarjas “azuis” 
no esquema ao lado. Nenhum 
elemento do layout ou texto 
pode invadir a área de areja-
mento.

Atenção: Utilizar sempre 
que possível um espaço maior 
que o mínimo solicitado neste 
manual. 

3.1 Proporções e Medidas | Grid de construção e reserva de Integridade

Grid de construção e reserva de integridade3.1
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3.2

3.2 Proporções e Medidas | Reduções das assinaturas visuais

Reduções das assinaturas visuais
O limite de redução imposto 
neste manual deve ser seguido 
sistematicamente para que a 
legibilidade da marca não seja 
prejudicada. 

Atenção: Para reduções 
além das especificadas neste 
manual entre em contato com 
a agência Ouzign  - Design 
Visual (www.ouzign.com.br) 
criadora da identidade visual.

v. 1

2,5cm

v. 2

3cm

v. 3

4cm
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A cor é um fator de grande im-
portância para pregnância da 
marca, por isso, deve-se seguir 
as orientações deste manual 
para não prejudicar a integri-
dade da marca.
O Diagrama ao lado apresenta 
as cores utilizadas nas assina-
turas visuais e também nos ma-
teriais gráficos. As cores estão 
apresentadas em  quatro siste-
mas (CMYK, PANTONE, RGB e 
HTML) para facilitar a aplica-
ção em várias mídias.
Para as assinaturas com efei-
to e as assinaturas reticuladas 
foram utilizadas mais algumas 
variações de cores que não 
consta no diagrama, por isso, 
solicite sempre o arquivo digital 
das assinaturas.

Atenção: Para criação de 
novos materiais que por ventu-
ra não constarem neste manual  
deve-se utilizar, de preferência, 
as cores do diagrama ao lado 
para criação do layout. Para o 
background deve-se utilizar os 
padrões citados no item 4.3. É 
permitido a utilização de varia-
ções das cores que constam no 
diagrama, desde que, o con-
traste da marca não seja pre-
judicado.

Cores padrão4.1

4.1 Cores institucionais | Cores padrão

C 0 M 10 Y 100 K 24
PANTONE 111 C
R 194 G 174 B 0
HTML #c2ae00

C 0 M 16 Y 92 K 30
PANTONE 125 C

R 179 G 150 B 14
HTML #b3960e

C 0 M 19 Y 100 K 34
PANTONE 112 C
R 168 G 136 B 0
HTML #a88800

C 100 M 100 Y 25 K 25
PANTONE 274 C
R 0 G 0 B 143
HTML #00008f

C 0 M 0 Y 0 K 80
PANTONE 425 C
R 51 G 51 B 51
HTML #333333

C 0 M 0 Y 0 K 100
PANTONE 
Hexacrhome Black C
R 0 G 0 B 0
HTML #000000

C 0 M 0 Y 51 K 9
PANTONE 459 C

R 232 G 232 B 114
HTML #e8e872

C 0 M 7 Y 100 K 14
PANTONE 103 C
R 219 G 204 B 0

HTML #dbcc00

C 100 M 0 Y 0 K 0
PANTONE Process Cyan C

R10 G30 B50
HTML #29abe2

C 100 M 40 Y 0 K 0
PANTONE 285 C
R 0 G 153 B 255
HTML #0099ff

C 0 M 0 Y 0 K 20
PANTONE 428 C
R 80 G 80 B 80
HTML #cccccc

C 0 M 0 Y 0 K 30
PANTONE 
Cool Gray 5 C
R 179 G 179 B 179
HTML #b3b3b3

C 100 M 100 Y 0 K 28
PANTONE 2755 C

R 0 G 0 B 184
HTML #0000b8

C 0 M 0 Y 0 K 40
PANTONE 877C
R 153 G 153 B153
HTML #999999
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Variantes de cor e usabilidade das assinaturas4.2

4.2 Cores institucionais | Variantes de cor e usabilidade das assinaturas

Assinaturas 
PRINCIPAIS - Coloridas

Atenção: Todas as pos-
síveis variações permitidas de 
cor e forma das assinaturas vi-
suais estão determinadas neste 
manual, ficando PROIBIDA al-
terações de qualquer nature-
za. Deve-se solicitar sempre o 
arquivo digital da assinatura, 
nunca tentar redesenhar.

Versão 1, 2 e 3
Principais - Ass. com EFEITO p/ 
FUNDOS ESCUROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR ESCURA. É 
indicado sempre que possível a uti-
lização da assinatura sobre fundo 
da cor azul (C 100 M 100 Y 25 K 
25). Ver item 4.3.

Versão 1, 2 e 3
Principais - Ass. com EFEITO p/ 
FUNDOS CLAROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR CLARA. É in-
dicado sempre que possível a utili-
zação da assinatura sobre fundo da 
cor branca ou cinza (K 10). Ver item 
4.3.

Versão 1, 2 e 3
Ass. a TRAÇO COLORIDA p/ FUN-
DOS CLAROS OU ESCUROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR CLARA OU 
ESCURA. Evite a utilização da cor 
amarela e cinza abaixo de 80% 
para o background.

v. 1

v. 2

v. 3
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Versão 1, 2 e 3
Ass. RETÍCULA 1 COR 
(AZUL) p/ FUNDOS 
CLAROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
CLARA.

Versão 1, 2 e 3
Ass. RETÍCULA 1 COR 
(AMARELO) p/ FUNDOS 
ESCUROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
ESCURA. 

Versão 1, 2 e 3
Ass. RETÍCULA 1 COR 
(PRETO) p/ FUNDOS 
CLAROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
CLARA. 

Versão 1, 2 e 3
Ass. RETÍCULA 1 COR 
(PRETO) p/ FUNDOS 
ESCUROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
ESCURA. 

v. 1

v. 2

v. 3

Variantes de cor e usabilidade das assinaturas4.2
Assinaturas Secundárias
Uso de RETÍCULA 
A utilização dessas assinaturas 
é permitido quando o processo 
de impressão/gravação utilizar 
apenas 1 cor com retÍcula ou 
para reduzir custos de impres-
são.

Atenção: Todas as pos-
síveis variações permitidas de 
cor e forma das assinaturas vi-
suais estão determinadas neste 
manual, ficando PROIBIDA al-
terações de qualquer nature-
za. Deve-se solicitar sempre o 
arquivo digital da assinatura, 
nunca tentar redesenhar.
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Assinaturas Secundárias
A TRAÇO
A utilização dessas assinaturas 
é permitido quando o processo 
de impressão/gravação utilizar 
apenas 1 cor sem retícula ou 
para reduzir custos de impres-
são.

Atenção: Todas as pos-
síveis variações permitidas de 
cor e forma das assinaturas vi-
suais estão determinadas neste 
manual, ficando PROIBIDA al-
terações de qualquer nature-
za. Deve-se solicitar sempre o 
arquivo digital da assinatura, 
nunca tentar redesenhar.

4.2 Cores institucionais | Variantes de cor e usabilidade das assinaturas

Variantes de cor e usabilidade das assinaturas4.2

Versão 1, 2 e 3
Ass. a TRAÇO 1 COR 
(AZUL) p/ FUNDOS 
CLAROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
CLARA.

Versão 1, 2 e 3
Ass. a TRAÇO 1 COR 
(AMARELO) p/ FUNDOS 
ESCUROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
ESCURA. 

Versão 1, 2 e 3
Ass. a TRAÇO (POSITIVA) p/ 
FUNDOS CLAROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
CLARA. 

Versão 1, 2 e 3
Ass. a TRAÇO (NEGATIVA) 
p/ FUNDOS ESCUROS

Aplicação: 
Sobre fundos de COR 
ESCURA. 

v. 1

v. 2

v. 3
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Para alicação da marca em 
novos materias (que não estive-
rem neste manual)  é recomen-
dado utilizar esses padrões de 
background (plano de fundo). 

Atenção: Todos esses 
padões foram entregues jun-
to com este manual, portanto, 
não tente recriá-los, solicite o 
arquivo digital. 

Backgrounds preferênciais4.3

4.3 Cores Institucionais | Backgrounds  preferênciais
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Aplicação:
A famíla tipográfica Futura 
é a unica que deve que deve ser 
utilizada na comunicação insti-
tucional da empresa. 

Variações:
Dentro da família Futura qual-
quer variação pode ser utiliza-
da de acordo com as necessi-
dades do layout.

5.1 Alfabeto institucional | Tipografia

Tipografia5.1

Futura Book |
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Futura Book Italic |
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Futura Medium |
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ abcdefghijlmnokpqrstuvxz 0123456789+-*/=

Futura Medium Italic |
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Futura Medium Bold |
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Futura Medium Bold Italic|
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Futura Bold |
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
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Papelaria Clínica:
 * Pedido de documentação;
 * Atestado;
 * Receituário;
 * Receita para bochecho;
 * Encaminhamento;
 * Encaminhamento exodontia;
 * Diário de expansão.

Reprodução:
Formato A5: 14,8x21cm
Papel: Offset ou Sulfite
Gramatura: 90g.
Impressão: 4x0 CMYK Offset

Novos materiais:
Para a criação de novos ma-
teriais para papelaria clínica, 
siga as mesmas especificações 
e padrão visual dos materiais 
ao lado. 

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.

Papelaria

6.1 Aplicações da marca | Papelaria

6.1
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Papelaria Clínica:

Recibo:
Formato A6: 10,5x14,8cm
Papel: Offset ou Sulfite
Gramatura: 90g.
Impressão: 1x0 Pantone 274 
C Offset
Obs: O recibo deve ser 1 via 
sulfite + 2 vias (azul e amarela) 
carbonadas (papel autocopiati-
vo).

Cartão de Paciente:
Formato A6: 10,5x14,8cm
Papel: Sulfite
Gramatura: Acima de 240g.
Impressão: 1x1 Pantone 274 
C Offset
Obs: Vinco + dobra no centro 
do cartão (vertical).

Laboratório Prótese:
Formato A7: 7,4x10,5
Papel: Offset Sulfite
Gramatura: 90g.
Impressão: 1x0 Pantone 274 
C Offset

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.

6.1 Aplicações da marca | Papelaria

Papelaria6.1
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Papelaria 
empresarial:

Envelope Ofício:
Formato: 11,3x23cm
Papel: Couchê ou Sulfite
Gramatura: 120g.
Impressão: 4x0 CMYK Offset

Envelope A4:
Formato: 24x34cm
Papel: Couchê ou Sulfite
Gramatura: Acima de 120g.
Impressão: 4x0 CMYK Offset

Cartão de Visita:
Formato: 5,08x8,8cm
Papel: Couchê
Gramatura: 300g.
Impressão: 4x4 CMYK Offset
Acabamento: Laminação 
BOPP + verniz localizado
Obs: O verniz deve ser aplica-
do exatamente nos locais indi-
cados na arte (modelo) de cor 
preta abaixo dos cartões.

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.

6.1 Aplicações da marca | Papelaria

Papelaria6.1
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Papelaria 
empresarial:

CD/DVD
Formato: 12x12cm
Papel: Adesivo ou direto no 
CD/DVD
Impressão: 4x0 CMYK Offset

Encarte CD:
Formato: 12x12cm
Papel: Couchê
Gramatura: Acima de 180g.
Impressão: 4x0 CMYK Offset 
ou digital

Placas consultórios:
Formato A5: 14,8x21cm
Papel: Couchê
Acabamento: Laminação 
BOPP
Gramatura: 240g ou maior.
Impressão: 4x0 CMYK Digital

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.

6.1 Aplicações da marca | Papelaria

6.1 Papelaria
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Papelaria 
empresarial:

Papel timbrado
retrato:
Formato A4: 21x29,7cm
Papel: Offset ou Sulfite
Gramatura: Acima de 90g.
Impressão: 4x0 CMYK Offset

Papel timbrado
paisagem:
Formato A4: 21x29,7cm
Papel: Offset ou Sulfite
Gramatura: Acima de 90g.
Impressão: 4x0 CMYK Offset

Pasta com bolsa:
Formato: 31x45cm
Papel: Couchê
Acabamento: Laminação 
BOPP
Gramatura: 300g.
Impressão: 4x0 CMYK Offset

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.

6.1 Aplicações da marca | Papelaria

Papelaria6.1



19Manual de Identidade Corporativa | Curso Orto Preventiva Prof. Omar Gabriel S. Filho

Jaleco:

Gravação: Bordado colorido
Assinatura: Versão 1 - Ass. 
a TRAÇO COLORIDA p/ FUN-
DOS CLAROS OU ESCUROS
Obs: A assinatura deve ser 
aplicada no bolso esquerdo e 
na manga direita, para jalecos 
masc. e fem. Na manga direita 
pode ser aplicado o logotipo 
da “PROFIS”, “Pós-Orto” ou 
assinatura de clínica particular.

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.

Uniformes

6.2 Aplicações da marca | Uniformes

6.2

Dr. Omar Gabriel da S. Filho

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO 
SOCIAL DO FISSURADO 
LÁBIO-PALATAL

Dr. Omar Gabriel da S. Filho

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO 
SOCIAL DO FISSURADO 
LÁBIO-PALATAL
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Camisetas:

Gravação: Serigrafia
Assinatura: Versão 1 - Ass. 
a TRAÇO COLORIDA p/ FUN-
DOS CLAROS OU ESCUROS
Obs: As camisetas do curso po-
dem ser nas cores (azul, bran-
co, preto e amarela). O layout 
das camisetas devem seguir os 
modelos ao lado. 

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.

6.2 Aplicações da marca |  Uniformes

Uniformes6.2

www.ortopreventiva.com.br

www.ortopreventiva.com.br
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Brindes 
recomendados:
 * Caneca;
 * Caneta;
 * Chaveiro;
 * Pen-drive. 

Para criação de novos brindes 
utilizar sempre que possível 
a assinatura Versão 1 - Ass. a 
TRAÇO COLORIDA p/ FUN-
DOS CLAROS OU ESCUROS. 
Na impossibilidade da impres-
são/gravação colorida utilizar 
as assinaturas a traço.

Atenção: Todos as aplica-
ções de marca que que cons-
tam neste manual, tem o arqui-
vo pronto para impressão em 
PDF/X-1a. Os arquivos para 
impressão e os artigos originais 
foram entregues no mesmo 
DVD que este manual.
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Este manual e toda a identidade visual 
da empresa foi criado pelo designer 
Eliton Martins proprietário da agên-
cia de design Ouzign - Design Visual. 
Para fornecimento dos arquivos origi-
nais digitais, entre em contato com a 
empresa pelo site www.ortopreven-
tiva.com.br ou email atendimento@
ortopreventiva.com.br.



Sala de aula / Secretaria: 
   Profis Cursos
   Rua Manoel Pereira Rola, 5-82
   Vila Nova Cidade Universitária
   Bauru/SP - CEP: 17012-190
   Fone: 14 3227-1217
   E-mail: cursos@profis.com.br

Secretaria Orto Preventiva:

   Fone: 14 3227-1694
   E-mail e Msn: atendimento@ortopreventiva.com.br
   Site: www.ortopreventiva.com.br

Clínica: 
   Profis Clínica
   Rua Sílvio Marchione, 3-19
   Vila Nova Cidade Universitária
   Bauru/SP - CEP: 17012-230
   Fone: 14 3223-6691




