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“A investigação é um pilar 
fundamental de evolução na 
medicina dentária”
Entrevista ao Dr. Francisco Gil, presidente da 
comissão organizadora do XXXIV Congresso 
da SPEMD

•  Ortodontia plástica: conceito e diferentes 
sistemas

Dr. Dinis Pereira, Dra. Margarida Fernandes, 
Dra. Filipa Gaudêncio, Dr. Paulo Fernandes 
Retto e Dra. Ana Sintra Delgado

•  A técnica das coronoplastias

  Dr. Pedro Castel-Branco

•  Reabilitação de maxilar superior edêntulo com 
‘overdenture’ implanto-suportada com conexão 
passiva de uma barra com pilares de baixo perfil

  Dr. Marco Montanari, Luca Bartoletti e Raniero Miccoli

•  Reabilitação oral numa perspectiva 
conservadora

Dr. Edson Sá Ávila, Dra. Mila Corrêa Trindade, 
Dr. Hiram Fischer Trindade, Dr. Marc Obrecht 
e Dra. Margarida Figueirôa

12Pág.

Medicina dentária e prótese em estreita 
ligação no VII Congresso da SPED
O Porto recebeu o VII Congres-
so da Sociedade Portuguesa de 
Estética Dentária (SPED), que 
este ano se centrou em promo-
ver uma maior interacção entre 
médicos dentistas e técnicos  
de prótese, mensagem notória 
no próprio programa do even-
to, com o segundo dia inteira-
mente dedicado ao ceramista 
francês Michel Magne.

Academy of Digital Dentistry estreia-se 
mundialmente em Cascais
O Hotel Miragem, em Cascais, 
acolheu a primeira edição da 
Academy of Digital Dentistry, ini-
ciativa inédita de formação pre-
sente em 11 países da autoria dos 
técnicos de prótese Lino Adolf e 
Mohammad Al-Zubi, que se es-
treou num workshop de três dias 
organizado pela Galident, parceira 
do projecto em Portugal.
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Unidades de Saúde 

Mês de agosto marcado 
por fulgor legislativo
Durante o mês de agosto foram implementadas alterações à legislação 
vigente que afectam directamente o licenciamento e a actividade das 
clínicas dentárias. Neste artigo poderá consultar, de forma cronológica, 
as principais portarias, estatutos, directivas e leis instituídas.

34Pág.

OMD quer estender cheques-dentista 
a doentes diabéticos
Mais de 173 mil utentes usufruíram este ano do cheque-dentista e a 

OMD pretende que este número seja alargado aos doentes diabéticos, um inves-
timento que considera ser importante uma vez que, defende o bastonário, não é 
possível controlar a diabetes sem contemplar a saúde oral.

38Pág.

42Pág.

08Pág.

14 a 18Pág. 20 a 22Pág. 24 e 25Pág. 26 a 32Pág.
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PRINT DIGITAL ONLINE

Tirada promedo (APCT)

5.100 

Auditado

Subscripciones Digital
2.518 

(promedio 1Q 2015 - Datos Calameo)

page-views 106.251*
users 5.608* 

(* Abril 2015 Analytics)

Periodicidad: Mensual
(11 ediciones al año, edición doble Julio/Agosto)

Formato: 270 x 320 mm

Leaderboard: 950 x 90 pixels 
mRec: 300 x 250 pixels 
Button: 160 x 90 pixels
Visite: www.jornaldentistry.pt/advertise

Publisher: Hermínia Guimarães (+351) 910 786 424 - herminia.guimaraes@jornaldentistry.pt

Webmaster: João Bernardes - webmaster@media-next.net

El periódico O JornalDentistry es Editado por MediaNext
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• Única publicación mensual auditada por la APCT

• Calidad de contenidos reconocida

• Información libre, exacta y actualizada

• Fuentes de información en varios países de UE

• Conexiones internacionales únicas

• Gran cobertura de temas nacionales

• Saturación de publicidad adecuada

• La mejor respuesta de publicidad

• Formato gráfico con alto impacto

• Publicación escrita y en formato online

• Base de datos de suscriptores actualizada online

• Actualización diaria online

• Newsletters editoriales online todas las semanas

• Edición Digital

• Facebook

LA INFORMACIÓN ESSENCIAL PARA 
PROFESIONALES DENTALES
• O JornalDentistry presenta el mejor contenido científico y 

técnico en el campo de la odontología, reflejando lo que es 

practicado al nivel tecnológico más avanzado, siempre di-

rigido a los médicos dentistas y técnicos dentales, asistentes 

dentales y higienistas orales.

• El extendido prestigio de O JornalDentistry 

se basa en la calidad editorial, respectando los 

principios de imparcialidad y exactitud y por su 

compromiso con los profesionales de esta área.

• El O JornalDentistry es una de las principales 

fuentes de información en el campo de la odon-

tología. 

PARA PROFESIONALES
• La difusión de O JornalDentistry se hace en exclusivo por 

suscripción controlada  a todos los profesionales dentales.

• La circulación del O JornalDentistry está garantizada  

por la Asociacion Portuguesa para el Control de 

Tirada.
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• Novas membranas de regeneração 
fixas aos implantes dentários
Dra. Raquel Zita Gomes, Dra. Isabel Guerra, 
Dr. João Correia de Morais, Dr. Ricardo Silva 
Tavares e Dra. Marta Almeida

• Técnica CSW: estabilidade e recidiva do 
tratamento ortodôntico em relação ao controlo 
das funções. A propósito de um caso clínico.

Dr. Pablo Echarri e Dr. Martín Pedernera

• Reabilitação estética e funcional 
na mandíbula com recurso a barra 
implanto-suportada

Dr. Carlo Borromeo

• Regeneração Periodontal com Emdogain® 
+ Bio-Oss® + Creos.Xeno.Protect™

Dra. Célia AlvesCl
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18 e 19Pág. 20 a 24Pág. 30 a 36Pág.26 a 28Pág.

Na sessão de abertura do XXIII Congresso da OMD, o bastonário, Dr. Orlando 
Monteiro da Silva, revelou os resultados do primeiro Barómetro Nacional da 
Saúde Oral, realizado pela consultora QSP e que englobou 1102 entrevistas. A 
edição deste ano ficou ainda marcada pela elevada qualidade das apresenta-
ções científicas e pelo debate em torno da publicidade em saúde 12Pág.

Sorriso do Bem 2014
A ONG Turma do Bem realizou de 6 a 9 de 

novembro, em São Bento do Sapucaí, no 

interior de São Paulo, o Sorriso do Bem 2014, 

evento que reuniu 400 médicos dentistas 

voluntários de 12 países. As médicas 

dentistas portuguesas Luciana Picon Mendes, 

Madalena Coelho Penha, e Patrícia Amorim 

foram distinguidas como Embaixadoras 

da ONG, título reservado aos melhores 50 

coordenadores da rede. Os Coordenadores 

Portugueses para o próximo ano tem como 

prioridade “reforçar as relações entre todos 

os elementos que compõem a rede” e aumento do número de médicos 

dentistas voluntários. “Para além de reabilitar sorrisos é nossa missão mudar 

a perceção da sociedade sobre a questão da saúde oral e mobilizar a classe de 

médicos dentistas relativamente ao impacto socioambiental da sua atividade”.

Prémio Ortodontia 2015
O Prémio Ortodontia 2015, criado por O 

JornalDentistry e pelo Grupo EspaçoFISIO, 

destina-se a médicos dentistas ou médicos 

estomatologistas que pretendam divulgar 

e ver reconhecido o seu trabalho clínico. Os casos submetidos serão avaliados 

por um júri isento, que atribuirá três prémios. Os 10 primeiros classificados 

terão ainda direito à publicação integral do seu caso n’O JornalDentistry. 

Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para 

premio.ortodontia@jornaldentistry.pt. O prazo de entrega é até 31 de julho de 

2015. Mais informações em www.jornaldentistry.pt/premiortodontia

Medicina Dentária da UC distinguida no 
Congresso da OMD
O Prof. Dr. Eugénio Pereira venceu o prémio 

“Melhor Apresentação” em formato de 

vídeo, no XXIII Congresso da OMD. O vídeo, 

intitulado “Reabilitação de maxila atrófica, 

aumento de volume horizontal, com blocos 

ósseos onlay alogenos frescos- congelados, 

caso clínico”, integra o estudo de investigação 

sobre a reabilitação de maxilas atróficas (com 

insuficiente volume ósseo para instalação de 

implantes dentários), desenvolvido por uma 

equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), do 

Banco de Tecidos Músculo-esqueléticos do Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra (CHUC) e da Faculdade e Centro de Pesquisas Odontológicas, São 

Leupoldo Mandic, em Campinas, Brasil. Além do Prof. Dr. Eugénio Pereira, 

foram intervenientes neste caso clínico Dr. Ricardo Dias, Dr. Fernando Judas, Dr. 

Fernando Alberto Guerra e Prof. Dr. Alexander D´Alvia Salvoni.

“Portugal tem de trabalhar 
mais no acesso dos cidadãos 
aos cuidados de saúde oral”
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Prof. Dr. João Caramês 
e Prof. Dr. Eugénio Pereira.
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VENTAJAS DE O JORNALDENTISTRY

GOOGLE ANALYTICS REPORT

• Page views - 106.410 • Users - 5,608

250250
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jornaldentistry.pt
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El O JornalDentistry utiliza un for-

mato ampliado (270x320mm) para 

un mayor impacto de su publicidad 

(A)

Cerca de 1.5 X (B) 2.7 X (C y D) más 

grande que la competencia.

A
B

C

D

8200 suscriptores de newsletters
www.jornaldentidtry.pt ou www.ojd.pt

Síguenos en facebook www.facebook.com/jornaldentistry

Circulación promedio auditado: 5.100

Digital promedio: 2.518 (dados Calameo)

Webpage views: 106.410 (Abril 2015 Analytics)

Website user: 5.608 (Abril 2015 Analytics)

Facebook seguidores: 7.051 (Abril 2015 Analytics) 



ESPECIFICACIONES OFFSET

AD RATES PRINT 2015

portada

al sangre: 270 x 250 mm*

verso portada

al sangre: 270 x 320 mm*

int. de portada

al sangre: 270 x 320 mm*

contraportada

al sangre: 270 x 320 mm*

1/2 página

al sangre horizontal: 
270 x 160 mm*

al sangre vertical: 
110 x 320 mm*

2/5 página

al sangre horizontal: 
270 x 106 mm*

1/3 página

Programa de frecuencia
 (nº ediciones/año) 1 2 4 6 8 11

Portada Falsa 2 500 € 2 375 € 2 255 € 2 140 € 2 030 € 1 930 €

Doble página 2 500 € 2 375 € 2 255 € 2 140 € 2 030 € 1 930 €

Contraportada 2 300 € 2 185 € 2 075 € 1 970 € 1 870 € 1 780 €

Verso portada 2 000 € 1 900 € 1 805 € 1 715 € 1 630 € 1 550 €

Banner de portada 1 100 € 1 045 € 990 € 940 € 890 € 845 €

Página 1 800 € 1 710 € 1 625 € 1 540 € 1 460 € 1 390 €

1/2 doble página 1 800 € 1 710 € 1 625 € 1 540 € 1 460 € 1 390 €

3/5 página 1 100 € 1 045 € 990 € 940 € 890 € 845 €

1/2 página 1080 € 1026 € 972 € 918 € 864 € 810 €

1/3 página 800 € 760 € 720 € 680 € 650 € 620 €

1/4 página 790 € 751 € 711 € 672 € 632 € 617 €

- Ubicación obligatoria suma 20% a la lista de precios. 

- Otras alternativas de Publicidad: Inserciones cocidos o sueltas, portadas falsas, doble portadas, despegables – precio en cada caso. 

- A los precios anteriores debe anadir el I.V.A.

Los archivos deben ser entregados en materiales Adobe PDF 1.3 

spec X1A2001 con las características  que se indican a continuación. 

O JornalDentistry acepta tanbien materiales en “abierto” en Adobe Creative 5 o 

superior si les acompaña prueva de color. 

• Impresíon: Offset - 4 colores Pre-press: CTP

• Color 54-60 lineas por cm, 135 lineas por pulgada (resolucion 2400 dpi)

• Página a sangre: 270 mm x 320 mm - Tamaño total útil

• Bleed: 280 mm x 330 mm - Tamaño fondo gráfico 

• Mancha: 260 mm x 310 mm - Tamaño contenido pertinente

doble página

al sangre: 540 x 320 mm*

www.itchannel.pt

1/2 doble página

al sangre: 540 x 160 mm*

Banner de portada

à mancha: 90 x 90 mm

*si el original es al sangre aumento de +3 mm (bleed) en cada lado 

Fotografia Dentária viaja até São Paulo
A segunda parte do intercâm-

bio entre o técnico de prótese 

Hilton Riquieri e o Dr. Diogo Vie-

gas levou até ao Brasil o médico 

dentista português, que ministrou 

um módulo de fotografia e plane-

amento digital inserido no Curso 

Intensivo de Dentes Anteriores: 

Forma e Função

FMDUL encerra clínica externa a
 31 de outubro

A clínica externa da 

Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade 

de Lisboa encerra no 

final do mês de Outubro, 

decisão tomada após um 

relatório do  Tribunal de 

Contas ter detectado irre-

gularidades administrati-

vas, nomeadamente a inexistência da unidade nos estatutos da faculdade e de 

licença por parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 

A entidade refere, no entanto, que não está “em causa a qualidade dos serviços 

prestados”, reconhecendo a sua “função social”. 

www. jornaldentistry.pt - Mensal. Outubro 2014 Ano 1 nº 11 €7 (Cont.)

• Importância dos provisórios por CAD/
CAM

Dra. Carolina Coelho, Dr. Rui Monterroso, 
Dr. António Correia Pinto

• Caso clínico: reabilitação 
protética com recurso a 
attachments em situações limite

Dr. Dennis Urban

•  Contenção física no tratamento dentário de 
crianças especiais evita a anestesia geral/
sedação - caso clínico de autismo

Dra. Tânia Lourenço

•  O papel da ortodontia na reabilitação 
oral 

Dra. Sandra Ferreira, Dr. Ertty Silva, Dr. 
Sérgio Pinho, TPD Pedro Freitas e TPD 
Alexandre SantosCl
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Antevisão

XXIII Congresso da OMD
A edição deste ano tem na multidisciplinaridade a sua 
principal mensagem, com a valorização da equipa de 
saúde oral em primeiro plano. O Prof. Doutor Ricardo 
Faria e Almeida, presidente da comissão científica, revela 
em entrevista o que esperar na Exponor, no Porto, a 6, 7 
e 8 de novembro.  
Nesta visão antecipada olhamos ainda para algumas das 
novidades e surpresas que as casas comerciais  
reservaram para a Expo-Dentária 2014 50Pág.

“Quick Tips”: nova rubrica n’O JornalDentistry

Estreamos este mês a nova secção “Quick Tips”, pequenos conselhos partilha-

dos por profissionais de áreas específicas. Nesta primeira edição, descubra como 

é que a fotografia dentária pode ajudá-lo a melhorar a sua prática clínica.

12Pág.

46Pág.

10Pág.

10Pág.

16 a 22Pág. 24 a 26Pág. 32 a 36Pág.28 a 30Pág.

“A manobra de Heimlich é uma das 
mais úteis para médicos dentistas”

Rui Vieira é enfermeiro do INEM 

e instrutor de Suporte Básico de 

Vida (SBV) do Conselho Português 

de Ressuscitação. Em conversa 

com O JornalDentistry esclarece a 

importância da formação em SBV 

para todos as pessoas e grupos 

profissionais.
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También en formato digital 
para PC y Tablets

www.jornaldentistry.pt

Circulación Total: 7.618 

Print: 5.100 (auditado por APCT)

Digital: 2.518 (1Q 2015 - Calameo)

Previa consulta para precios en el formato digital

2015 PRINT AD RATES

3/5 página

a mancha vertical: 
190 x 290 mm*



Ad Type
Leaderboard
Banner
mRec1
mRec2d) 
Button 
Button 
Newsletter

Location
Top

Footer
Right
Right
Left
Left
Top

Ad Unit
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Pixel Size
 950w x 90h
 950w x 90h
300w x 250h
300w x 250h
160w x 250h
160w x 250h
 728w x 90h

Full Sizea)

90k
50k
90k
90k
30k
30k
35K

Rich Mediab)

Yes
No
Yes
Yes
No
No
No

CPMc)

100 €
50 €
90 €
80 €
30 €
30 €
130 €

** Contacte el departamento de publicidad

Customizado 100% Full size 650w 100K No **

Impressions
Website
Web + @News
Print + Web+@

>10K
-5%
-10%
-25%

10K - 25K
-10%
-15%
-30%

25K -50K
-15%
-20%
-35%

50K - 100K
-20%
-25%
-40%

100K - 250K
-25%
-30%
-45%

> 250K
-30%
-35%
-50%

El sitio web de O JornalDentistry utiliza DoubleClick Publishers: 

El sistema DoubleClick For Publishers (DFP) of-

rece una serie de innovaciones diseñadas para 

romper las barreras y acelerar sus negocios en 

el medio digital.

Campañas de publicidad planeadas por coste 

por contacto son la manera más eficiente y 

más justa de hacer su campaña, pagada por 

el número de veces que se ha consultado y 

ajustada a su presupuesto.

Con la herramienta  DoubleClick puede seguir 

el progreso de sus campañas, con cifras confi-

ables, auditadas y pedir la segmentación que 

usted quiere.

CPM - COSTE POR MIL IMPRESIONES:

Puede estabelecer, según su presupuesto, el 

número de impresiones (veces que su anuncio 

es visto) en un período determinado de tiem-

po o espacio geográfico y pagar exactamente 

el valor contratado. 

SERVICIO DE ALTO RENDIMIENTO:

Es el primer servidor  de publicidad inteligente 

en el mundo: pensa por si mismo y maneja 

su campaña de la mejor manera, anticipando 

el tráfico esperado y posibles cambios en la 

entrega.

OPTIMIZACIÓN DEL  RENDIMENTO:

La tecnología de optimización de DFP usa 

algoritmos de Google que aprenden a com-

binar los anuncios para los usuários com 

más probabilidades de responder,  dando 

un importante impulso a las campañas. 

AD SERVING MAS INTELIGENTE:

La entrega de banners es hecha por modelos 

predictivos que ayudan el servidor de anuncios  

a anticipar los estándares  de tráfico y mejorar 

el futuro de la línea de tiempo de entrega y 

priorización de las campañas complejas. 

Audiencia:

page-views: 106.410*

users: 5.608 (*Abr. 2015 Analytics)

Newsletter subscribers: 8.200 

(Abr. 2015)

A estas cifras se suma el IVA la tasa legal, con la excepción de facturación intracomunitaria..

2015 ONLINE AD RATES

AD RATES BANNERS 2015

NEWSLETTERS COMERCIALES

PROGRAMA DE DESCUENTOS COMERCIALES 


