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FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
TERMOS GERAIS

O presente manual contém as de�nições básicas, que permitem uma correta 
utilização da identidade Lusíadas Dental nas fardas dos seus colaboradores, 
nomeadamente Equipa Médica e Assistentes Dentários. 
Tem como intuito apresentar características base das fardas de colaboradores, 
bem como a palete de cores utilizadas, as famílias tipográ�cas e os critérios de 
cor, materiais, formatos e acabamentos. 
Os elementos transmitidos no presente documento são de extrema 
importância e relevância, pela unicidade e coerência que caracterizam a correta 
utilização da identidade Lusíadas Dental nas fardas dos colaboradores, 
imperativa para a construção de uma imagem corporativa única e uniforme. 
Os dados técnicos e elementos grá�cos contidos neste manual são da 
responsabilidade do Grupo Lusíadas Saúde.



FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES

O fardamento cujo design se encontra a concurso destina-se à utilização diária 
por médicos dentistas e assistentes dentários de todas as unidades Lusíadas 
Lusíadas, de norte a sul do País.
Dado o contexto clínico onde serão utilizadas as referidas peças de vestuário, 
deverão representar uma garantia de segurança, proteção, conforto e higiene, 
quer para os clientes, como para o próprio médico e assistente. 
Por este facto, em termos ergonómicos, os materiais utilizados deverão ser 
leves,  confortáveis, resistentes e funcionais. 



Peça de vestuário de trabalho Composição Caracteristicas base

Bata médica - senhora Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 1 bolso no peito, 2 bolsos de chapa

Bata médico - senhor Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 1 bolso no peito, 2 bolsos de chapa

Túnica assistente dentária - senhora Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 8 Botões, 1 mola no decote por dentro, Presilha para crachá no lado direito, Cinto 
nas costas e 2 botões para ajuste, Manga curta pelo cotovelo, 2 bolsos de chapa em 
baixo

Túnica assistente dentária - senhor Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 8 Botões, 1 bolso de chapa no peito, 2 bolsos de chapa em baixo, Manga curta pelo 
cotovelo

Túnica assistente dentária – senhora (grávida) Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 8 Botões, 1 mola no decote por dentro, Presilha para crachá no lado direito, 
Elástico na cinta, na parte de trás, Manga curta pelo cotovelo, 2 bolsos de chapa em 
baixo

Calça elástico - senhora Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 Elástico na cinta dos lados, Vinco pesponteado à frente

Calça elástico - homem Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 Elástico na cinta toda à volta, Carcela com fecho e botão, Vinco pesponteado à 
frente

Calça elástico – senhora (grávida) Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2 Calça de grávida com malha nas laterais e elástico na cinta para ajuste

FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
LISTA DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E TIPOS DE TECIDO
ATUALMENTE UTILIZADAS POR ESTES PROFISSIONAIS



FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
REQUISITOS GERAIS DE QUALIDADE E CONFORTO

Tamanho da peça de vestuário: Todas as peças de vestuário desenvolvidas 
no âmbito do presente concurso devem corresponder a um determinado 
tamanho, adaptado ao utilizador – S, M, L e XL – garantindo conforto e ajuste, 
mesmo na prestação de cuidados médicos, permitindo movimentos libertos. 

Acessórios: As fardas de pro�ssionais de saúde devem conter apenas os 
acessórios indispensáveis. Botões, fechos, molas e outros acessórios utlizados 
nas peças não podem ser metálicos. Todos os acessórios, incluindo aplicações 
de velcro, devem também ser resistentes e �xados ou cosidos de forma a 
manter o seu desempenho, dentro da sua utilização previsível.  



FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES

Costuras:  

Resistência geral dos Tecidos: Os tecidos aplicados devem resistir à 
transpiração dos médicos e assistentes – ácida ou alcalina – e ser sujeitos a 
lavagens frequentes a altas temperaturas, mantendo ainda assim, na sua 
generalidade, as características originais de cor, tamanho e resistência.

Cores do vestuário de trabalho: 
Os tons das peças de vestuário devem ser validados pela Lusíadas Saúde após 
término do concurso e ajustados, se necessário. 
  



C49 M41 Y41 K5
R135 G135 B135
#878787

C9 M6 Y6 K0
R228 G229 B230
#E4E5E6

C73 M23 Y80 K7
R0 G130 B81
#008251

C20 M0 Y80 K0
R212 G224 B92
#D4E05C

Pantone 288C
C100 M85 Y35 K17
R0 G44 B116
#002C74

C72 M34 Y0 K0
R15 G149 B241
#0F95F1

C20 M0 Y80 K0
R109 G207 B246
#6DCFF6

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#FFFFFF

Pantone 361C
C73 M0 Y100 K0
R61 G174 B43
#3DAE2B

Pantone 285C 
C90 M50 Y0 K0
R0 G112 B206
#0070CE

R0 G38 B181
#0026B5

FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES | PALETE DE CORES



45º

C100 M85 Y35 K17
R0 G44 B116
#002C74

C90 M50 Y0 K0
R0 G112 B206
#0070CE

C73 M23 Y80 K7
R0 G130 B81
#008251

C20 M0 Y80 K0
R212 G224 B92
#D4E05C

FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES | GRADIENTES



FARDAMENTO LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES

Aplicação do logotipo: O logotipo a utilizar no fardamento dos pro�ssionais 
de saúde deve ser bordado nos locais indicados e na cor indicada, conforme as 
imagens seguintes, com uma dimensão mínima de 8 cm, podendo existir um 
ajustamento de pormenor em dimensões. 

Versão Vertical Versão Horizontal



Cores GeraisFARDAMENTO ATUAL LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES

Peça de vestuário de trabalho
Bata médica - senhora

Composição
Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2

Características Base
1 bolso no peito, 2 bolsos de chapa



Peça de vestuário de trabalho
Bata médica - senhor

Composição
Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2

Características Base
1 bolso no peito, 2 bolsos de chapa

FARDAMENTO ATUAL LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES



Peça de vestuário de trabalho
Farda assistente dentária - senhora

Composição
Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2

Características Base
Túnica: 8 Botões, 1 mola no decote por dentro, Presilha 
para crachá no lado direito, Cinto nas costas e 2 botões 
para ajuste, Manga curta pelo cotovelo, 2 bolsos de chapa 
em baixo
Calças: Elástico na cinta dos lados, Vinco pesponteado à 
frente

FARDAMENTO ATUAL LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES



Peça de vestuário de trabalho
Túnica assistente dentária - senhor

Composição
Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2

Características Base
Túnica: 8 Botões, 1 bolso de chapa no peito, 2 bolsos de 
chapa em baixo, Manga curta pelo cotovelo
Calças: Elástico na cinta toda à volta, Carcela com fecho e 
botão, Vinco pesponteado à frente

FARDAMENTO ATUAL LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES



Cores Gerais

Peça de vestuário de trabalho
Túnica assistente dentária – senhora 
(grávida)

Composição
Sarja 65/35 PES/CO 190 gr/m2

Características Base
Túnica: 8 Botões, 1 mola no decote por dentro, Presilha 
para crachá no lado direito, Elástico na cinta, na parte de 
trás, Manga curta pelo cotovelo, 2 bolsos de chapa em 
baixo
Calças: Calça de grávida com malha nas laterais e elástico 
na cinta para ajuste

FARDAMENTO ATUAL LUSÍADAS DENTAL
APLICABILIDADES



Os modelos anteriormente apresentadas re�etem as aplicabilidades do fardamento Lusíadas 
utilizado na especialidade de Medicina Dentária do Grupo até ao dia de hoje.
 
Para dar resposta à aposta do Grupo Lusíadas Saúde nesta nova marca, cujo foco passa por 
potenciar os cuidados de saúde oral de todos os que nos procuram, o concurso de fardamento 
Lusíadas Dental visa criar um novo modelo, simples, utilitário, único, mas que evoque sentimento de 
paixão e criatividade, bem como inovação, cuidado e humanização, estes que são também pilares 
fundamentais do Grupo.
 
Assim, pretende-se que, tanto para médicos como para assistentes dentários, sejam tidos 
em conta fatos de calça e túnica.

BRIEFING




