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Introdução

Neste manual encontram-se informações sobre 
a construção da identidade visual e normas de 
utilização da marca do Programa de Incentivo ao 
Controle de Qualidade, pertencente à Sociedade 
Brasileira de Patologia. 

Com o intuito de preservar a identidade da marca 
PICQ-SBP, estão descritas as etapas da construção 
da identidade visual, como o logotipo, cores uti-
lizadas e usos indevidos e aplicações. 
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REGRAS DE USO DA MARCA PICQ

Após receber o Certificado de Proficiência, o assinante 
terá seu nome publicados no website do PICQ-SBP, na 
subseção Instituições Proficientes no PICQ. 

Para ter o direito de usar o SELO em marca d’agua ou 
em opaco nos seus laudos e como lacre na embalagem 
de seus laudos, bem como em publicidade, o assinante 
precisa:

• Certificado de proficiência com data de validade 
vigente;

• Inscrição em novo ciclo do PICQ;

• Anuidade em dia da SBP;

Ressalta-se que o SELO não é o mesmo que o logotipo 
do PICQ, tendo ambos direitos reservados. O logotipo 
(marca) do PICQ-SBP será de uso único e exclusivo da 
Sociedade Brasileira de Patologia. Em hipótese alguma 
a Instituição acreditada poderá usar a marca do PICQ 
isolada, sem autorização por escrito, alterar a imagem 
ou acrescentar imagem não autorizada às letras da 
marca ou do logotipo.

Caso o assinante não cumpra com uma ou mais das 
exigências acima, seu nome será excluído da seção de 
proficientes do site do PICQ e estará expressamente 
proibida de continuar usando o SELO nas folhas de lau-
do, nos lacres, em seu website ou em qualquer outro 
meio de divulgação que a Instituição faça uso para pub-
licar seu nome, mediante punição prevista em lei - Lei 
no 9.279/1996 e legislação definida para sua aplicação, 
que pode ser encontrada no website do Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INPI).

Especificamente,  o assinante tem  DIREITO  ao  uso  
da marca, dos logotipos e símbolos do PICQ-SBP da 
seguinte forma:

1 - Certificado de Proficiência: pode ser publicado na 
íntegra,  como  imagem  no  website  exclusivo  da  
Instituição acreditada, ser afixado nas dependências 
da instituição e de suas filiais que sejam centros de 
processamento de exames e emissão de laudos, du-
rante o período de validade do mesmo. 

2 - Uso do Selo do PICQ: em marca d’água ou em opaco 
em seus laudos, como lacre de embalagens de lau-
dos ou de kits de materiais, que venha a distribuir a 
seus clientes e parceiros, bem como em documentos 
de divulgação da Instituição, durante o período de 
validade da proficiência, obedecendo o Manual de 
Uso da Marca PICQ-SBP,  que  a  instituição  recebe  
junto  com  o  certificado.

Especificamente, são DEVERES do assinante em relação 
ao uso da marca, dos logotipos e símbolos do PICQ-SBP 
como a  seguir:

1 - Zelar pelo uso adequado, de acordo com as especifi-
cações do Manual de Uso da Marca PICQ-SBP; 

2 - Acatar quaisquer alterações que venham a se faz-
er necessárias nas marcas, logotipos e símbolos do 
PICQ- SBP pela Comissão do PICQ-SBP;
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USO ABUSIVO

O nome e a marca PICQ-SBP ou somente PICQ  são pro-
priedades da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) e 
estão registrados no INPI (Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial). Seu uso e divulgação são de responsa-
bilidade total do assinante proficiente, que assume to-
dos os ônus e se sujeita às penalidades impostas, caso 
se configure comportamento infrator.

São considerados usos abusivos da marca PICQ:

1 - Uso em desacordo com as regras de inclusão para 
uso do SELO do PICQ, a saber

• Certificado de proficiência com data de vali-
dade vigente;

• Inscrição em novo ciclo do PICQ;

• Anuidade em dia da SBP;

2 - Publicidade que seja depreciativa, abusiva, falsa ou 
extensiva a unidades ou áreas de atuação que não 
sejam acreditadas;

3 - Uso durante o período de perda da Proficiência por 
qualquer motivo, bem como continuação do uso da 
marca após desistência da participação do PICQ-
SBP;

4 - Outras situações que caracterizem uma contrapo-
sição ou um descumprimento das regras estabele-
cidas para a Proficiência ou este Manual ou nos doc-
umentos emitidos pelo PICQ-SBP que fazem parte 
do seu regulamento.

Após avaliação pela Comissão do PICQ das violações 
do assinante em relação ao uso da marca, logotipos e 
símbolos do PICQ-SBP, poderão ser aplicadas as penal-
idades previstas, para casos de uso abusivo da marca, 
como:

1. Advertência, para adequação;

2. Suspensão da Proficiência.

IMPORTANTE: toda e qualquer publicação referente ao 
PICQ ou SBP que, por qualquer mídia, venha a ferir a 
imagem destas instituições; uso indevido e ou não au-
torizado de imagens com direitos reservados e logoti-
pos, poderão implicar, ainda, em processo civil contra 
os autores. 

Ao requerer sua participação e, efetivamente, participar 
do PICQ-SBP o assinante aceita os termos deste manual 
e as regras do Programa de Incentivo ao Controle da 
Qualidade – PICQ-SBP.
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FORMATOS DE APLICAÇÃO

O selo do PICQ tem formato único, assim como apresentado abaixo, em orientação 
vertical, nas páginas seguintes apresentaremos a as formas adequadas de sua utilização.
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CONTROLE DE FUNDO E BORDA

Não aplique em locais que o fundo 
tem a mesma cor da borda do selo.

O mesmo se aplica para fundos com 
fotos, independente se são fotos claras 

ou escuras.

Ao aplicar expanda uma borda ou 
recorte com largura a partir de duas 

letras “A” do selo, como exemplo acima.

Preferencialmente, o selo tem sua 
melhor aplicação em fundos brancos.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PATOLOGIA

P R O F I C I E N T E

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PATOLOGIA

P R O F I C I E N T E

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PATOLOGIA

P R O F I C I E N T E

Bordas retas também são permitidas. 

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PATOLOGIA

P R O F I C I E N T E

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PATOLOGIA

P R O F I C I E N T E

Para um bom reconhecimento e identificação do selo é necessário atentar-se ao 
background, abaixo estão em sequência o formato de aplicação em determinados 
locais e a descrição. 
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REDUÇÃO MÍNIMA

Para o ambiente digital ou impresso o selo tem um tamanho reservado, 
o uso correto não compromete sua leitura e reconhecimento. Abaixo as 
medidas mínimas para utilização em cada ambiente. 

22 mm

35 mm

92 px

100 px

AMBIENTE
IMPRESSO

AMBIENTE
DIGITAL
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ÁREA DE PROTEÇÃO

Área de respiro deverá sempre
seguir como referência a letra 

“P” do logotipo

OUTRO
SELO OU

LOGOTIPO

OUTRO
SELO OU

LOGOTIPO

EXEMPLO

A área de proteção serve para para que o selo 
não perca a visibilidade e seja reconhecido 
sem interferências. 
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APLICAÇÕES NÃO PERMITIDAS
Não realizar estas edições, pois 
poderão descaracterizar o selo.

Nunca utilizar o selo cortado 
ou colado dobrado, por 
mais que ele comunique 

que seja do PICQ.

Uso de somente o 
QR Code

Editar o 
código

Utilização 
em fomato
inclinado
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