
Nenhum outro meio o liga à comunidade 
da Medicina Dentária como nós

O JornalDentistry apresenta o melhor conteúdo técnico 

e científico na área da Medicina Dentária, refletindo as 

melhores práticas profissionais e o nível tecnológico mais 

avançado, sempre direcionado para médicos dentistas, 

higienistas e técnicos de prótese dentária.

O reconhecimento de O JornalDentistry é baseado na sua 

qualidade editorial, orientada por isenção e rigor e pelo 

seu compromisso com todos os profissionais da Medicina 

Dentária.

O JornalDentistry é reconhecido como uma das principais

fontes de informação sobre o setor para os profissionais 

que nele exercem a sua atividade.

CRIANDO PARCERIAS NA MEDICINA DENTÁRIA

print | digital | online
media kit
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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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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”

Pr
é
m

io
 O

rtodontia
 2

0
15

Prof. Dr. João Caramês 
e Prof. Dr. Eugénio Pereira.
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Circulação média total: 7.750

Impressão média auditada: 5.100

Digital média: 2.650 (dados Calameo)

Webpage views: 107.233 (out.2014 Analytics)

Website user: 4.926 (out.2014 Analytics)

•  Page views - 107.233 •  Users - 4,926

Nenhum outro meio oferece aos 
profissionais da Medicina Dentária 
acesso a informação atualizada e 

às tendências do setor

www.jornaldentistry.pt
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Para profissionais - O JornalDentistry é distribuído exclusivamente por circulação con-
trolada, auditada pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem, APCT

www. jornaldentistry.pt - Mensal. Setembro 2014 Ano 1 nº 10 €7 (Cont.)www. jornaldentistry.pt - Mensal. Setembro 2014 Ano 1 nº 10 €7 (Cont.)

“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

Tiragem média (Controlada APCT)

5.100

Leitores por edição
2.650 

(média 3Q 2014 - Dados Calameo)

page-views 107.233*
users 4.926* 

(* Set 2014 Analytics)

Periodicidade: Mensal
(11 vezes por ano, edição dupla Jul/Ago)

Formato: 270 x 320 mm

Periodicidade: Mensal
(11 vezes por ano, edição dupla Jul/Ago)

Formato: 1560 x 1890 pixels Resolução: 150 dpi

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

•  A única publicação mensal auditada pela APCT

•  Qualidade Editorial reconhecida pelos leitores

•  Informação rigorosa, independente e frequentemente 

atualizada

•  Cobertura dos principais eventos nacionais e internacionais

•  A melhor resposta publicitária

•  Visual de alto impacto com formato expandido  

(cerca de 30% maior que A4)

• Webpage com atualizações diárias

•  Base de dados  de assinantes online atualizada 

•  Várias newsletters editoriais por semana

•  Assinaturas com circulação controlada

•  Edição Digital mensal 

•  Facebook  (5.917 seguidores a 19 de Dezembro de 2014)

VANTAGENS DE O JORNALDENTISTRY
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jornaldentistry.pt
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O JornalDentistry usa um

formato expandido

(270x320mm) para maior

impacto da sua publicidade (A)

Cerca de 1,5 (B) e 2,7 (C e D) vezes 

maior que a concorrência.
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OPORTUNIDADES ONLINE

OPORTUNIDADES NO JORNAL

A nossa rede online oferece-lhe uma profusão 

de recursos para educar, influenciar e interagir 

com a nossa comunidade. Desde programas 

tradicionais de banners a spotlights personali-

zados, categorias de conteúdos patrocinados e 

programas de email marketing – dispomos de tudo o que precisa 

para criar um programa integrado de sucesso.

O PODER DO ONLINE

A nossa network disponibiliza notícias, perspetivas, divulgação 

de formação, eventos nacionais e internacionais, lançamentos de 

produtos e novidades  tecnológicas e tendências relevantes para a 

Medicina Dentária.

BANNERS & SPONSORSHIP

SPONSORED SPOTLIGHTS

Os nossos spotlights personalizados podem apresentar um mix dos 

nossos conteúdos jornalísticos com conteúdos do fabricante, vídeos 

do youtube e newsfeed, assim como updates de redes sociais do 

facebook, twitter, etc.

Estão disponíveis vários níveis de patrocínios.

Estão disponíveis várias localizações, incluindo anúncios de pági-

na inteira ou parcial, inserções, business reply cards, capas falsas,

sequenced units, cantos de capa e muito mais

O JORNAL DENTISTRY, EDIÇÃO IMPRESSA

O nosso jornal mensal é entregue a 7.750 leitores nas vertentes 

print e digital.

PROGRAMAS DE MARKETING PERSONALIZADOS

A nossa equipa especializada de jornalistas, editores e desig-

ners está à sua disposição para lhe oferecer uma vasta gama de 

serviços para o ajudar com as suas necessidades em marketing 

personalizado.

CUSTOM PRINT PROGRAMS 

• Case studies

• Content MKT

YOUTUBE E VÍDEOS PERSONALIZADOS

Quer seja um evento, um lançamento 

de produto, a explicação de um novo 

conceito ou a análise dos mais recentes 

produtos tecnológicos, a nossa equipa 

de conteúdos audiovisuais pode criar uma vasta gama de recursos 

de vídeo para o ajudar a cumprir os seus objetivos em marketing:

- YouTube channel sponsorships

- Video sponsorships

- Webinars

- Podcasts

EMAIL MARKETING

Alcance e influencie a nossa 

audiência através de uma 

série de programas baseados 

em email. Patrocine uma das 

nossas newsletters editoriais 

ou deixe-nos criar uma per-

sonalizada só para si. Envios 

personalizados de emails em 

massa e aluguer de listas segmentadas 

estão também disponíveis.

www.jornaldentistry.pt
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Unidades de Saúde 

Mês de agosto marcado 
por fulgor legislativo
Durante o mês de agosto foram implementadas alterações à legislação 
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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”. 
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• 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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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”

Pr
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15

Prof. Dr. João Caramês 
e Prof. Dr. Eugénio Pereira.
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Reduzimos o peróxido de hidrogénio a 6%, mas acrescentámos benefícios ao 
branqueamento dentário!

Philips ZOOM WhiteSpeed, foi desenhada para permitir a utilização da nova fórmula 
de 6% de peróxido de hidrogénio. É compatível com a nova directiva europeia, garante 
sensibilidade reduzida e resultados visíveis em apenas uma visita ao consultório. Trata-se 
da combinação da tecnologia de iluminação avançada da Philips, com uma intensidade 
superior, resultados comprovados, configurações ajustáveis de intensidade e ainda da 
fórmula ACP para reduzir a sensibilidade dentária e melhorar a força e o brilho
do esmalte.

Pergunte-nos hoje por Philips Zoom WhiteSpeed.
+351 963288589, 214175017 ou info@sds.pt

SDS. Lda
Rua Central Park, 6, 1ºB | 2795-242 Linda-a-Velha, Portugal
T +351 21 417 5017 | T +351 96 328 8589  | info@sds.pt | www.sds.pt
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Nova tecnologia e nova fórmula de branqueamento dentário
em consultório, compatível com as novas exigências legais da UE.
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CONTEÚDOS CUSTOMIZADOS PARA O SEU WEBSITE

A nossa equipa pode criar uma variedade de conteúdos que poderá 

utilizar no seu site, incluindo podcasts, webinars, etc., além do feed 

automático de notícias de O JornalDentistry.

WEBZINES PERSONALIZADOS

Acrescente interatividade topo de gama à sua revista, customizada

enquanto aproveita o poder da Web pelo seu alcance global e faci-

lidade de integração com outras iniciativas de marketing.

EMAIL COM AS SUAS NEWSLETTERS

Programas de comunicação semanal ou mensal. Mantenha os 

seus clientes e prospects a par das suas soluções, e forneça uma 

experiência rica em conteúdos no seu website. Remetida à sua 

lista de contactos, desenvolvida por nós, ou uma combinação 

de ambos.

VÍDEOS PERSONALIZADOS

A equipa de produção de O JornalDentistry irá disponibilizar servi-

ços chave-na-mão para a produção e promoção de diferentes tipos 

de vídeos customizados. Vídeos “product spotlight” incluem uma 

apresentação geral da sua empresa e incluirão as suas informações 

de marca e contactos.

O vídeo será apresentado no nosso canal do Youtube e promovido 

em toda a nossa network. Podemos também criar outros tipos de 

vídeo, incluindo vídeos de marca.

CAPAS FALSAS CUSTOMIZADAS

As nossas equipas de produção e 

design podem criar uma unidade 

promocional de alta visibilidade 

na nossa revista impressa.

CENTROS DE RECURSOS E COMPANY SPOTLIGHTS

Tanto na versão impressa como online, podemos alinhar a sua mar-

ca e soluções com cobertura específica.

Pense “Out of the box”

www.jornaldentistry.pt

Mensal. Junho 2014 Ano 1 nº 8 €7 (Cont.)

Reduzimos o peróxido de hidrogénio a 6%, mas acrescentámos benefícios ao 
branqueamento dentário!

Philips ZOOM WhiteSpeed, foi desenhada para permitir a utilização da nova fórmula 
de 6% de peróxido de hidrogénio. É compatível com a nova directiva europeia, garante 
sensibilidade reduzida e resultados visíveis em apenas uma visita ao consultório. Trata-se 
da combinação da tecnologia de iluminação avançada da Philips, com uma intensidade 
superior, resultados comprovados, configurações ajustáveis de intensidade e ainda da 
fórmula ACP para reduzir a sensibilidade dentária e melhorar a força e o brilho
do esmalte.

Pergunte-nos hoje por Philips Zoom WhiteSpeed.
+351 963288589, 214175017 ou info@sds.pt

SDS. Lda
Rua Central Park, 6, 1ºB | 2795-242 Linda-a-Velha, Portugal
T +351 21 417 5017 | T +351 96 328 8589  | info@sds.pt | www.sds.pt

NOVA 
FÓRMULA 
UE

Nova tecnologia e nova fórmula de branqueamento dentário
em consultório, compatível com as novas exigências legais da UE.
 

Junho 
2014
Mensal nº8

Book OJDentistry N8.indd   1 16/06/14   13:16

SERVIÇOS DE MEDIA PERSONALIZADOS
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ESPECIFICAÇÕES OFFSET

AD RATES PRINT 2015

capa falsa

ao corte: 270 x 250 mm*

verso de capa

ao corte: 270 x 320 mm*

página interior

ao corte: 270 x 320 mm*

contracapa

ao corte: 270 x 320 mm*

1/2 página

ao corte horizontal: 
270 x 160 mm*

ao corte vertical: 
110 x 320 mm*

2/5 página

ao corte horizontal: 
270 x 106 mm*

1/3 página

Programa de frequência
 (nº edições/ano) 1 2 4 6 8 11

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

Página dupla 2 500 € 2 375 € 2 255 € 2 140 € 2 030 € 1 930 €

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

Versos de capa 2 000 € 1 900 € 1 805 € 1 715 € 1 630 € 1 550 €

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

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

1/2 página dupla 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 €

- Localização obrigatória acresce 20% aos preços de tabela 

- Outras alternativas de Publicidade: Encartes cosidos ou soltos, capas falsas, capas duplas, badanas– valor caso a caso. 

- A estes valores acresce I.V.A. à taxa legal, com exceção de faturação intracomunitária.

O JornalDentistry aceita apenas materiais Adobe PDF 1.3 spec X1A2001 com as 

caraterísticas abaixo descritas.

•  O JornalDentistry pode também receber materiais em “aberto” provenientes de 

Adobe Creative 5 ou superior desde que acompanhados por prova de cor.

•  Impressão: Offset - 4 cores Pre-press: CTP

•  Cor 54-60 linhas por cm, 135 linhas por polegada (resolução 2400 dpi)

•  Página ao corte: 270 mm x 320 mm - Dimensão total útil

•  Bleed: 280 mm x 330 mm - Dimensão dos fundos gráficos

• Mancha: 260 mm x 310 mm - Dimensão do conteúdo relevante

página dupla

ao corte: 540 x 320 mm*

www.itchannel.pt

1/2 página dupla

ao corte: 540 x 160 mm*

Banner de capa

à mancha: 90 x 90 mm

*em caso de original ao corte aumentar +3 mm (bleed) a 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”. 
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• 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

ín
ic

a

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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Também em formato digital 
para PC e Tablets

www.jornaldentistry.pt

Circulação Total: 7.750

Print: 5.100 (auditado por APCT)

Digital: 2.650 (3Q 2014 - Calameo)

Preços para inserções no formato digital sob consulta

2015 PRINT AD RATES
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a mancha vertical: 
190 x 290 mm*
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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 €

a) 15% para Filtros Demográficos; b) +10% para Publicidade Rich Media; c) Ficheiros maiores sobre pedido;  d) mRec2 apenas na Home-page e sub home-pages

** Contacte o departamento de publicidade

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%

O WEBSITE DE O JornalDentistry usa DoubleClick For Publishers: 

O sistema DoubleClick For Publishers (DFP) ofe-

rece uma série de inovações desenhadas para 

quebrar barreiras e acelerar os seus negócios 

no meio digital.

Campanhas programadas por custo por con-

tacto são a forma mais eficiente e justa de 

distribuir a sua campanha, paga pelo número 

de vezes que esta é visualizada e de forma 

ajustada ao seu orçamento.

Com a ferramenta DoubleClick pode controlar o 

progresso das suas campanhas, com números 

fiáveis, auditados, e pedir a segmentação que 

desejar.

CPM - CUSTO POR MIL IMPRESSÕES:

Pode definir, de acordo com o seu orçamento, 

o número de impressões (vezes que o seu ban-

ner é visto) num determinado período de tem-

po ou espaço geográfico e pagar exatamente 

pelo valor contratado.

SERVIÇO DE ALTO-DESEMPENHO:

É o primeiro servidor de publicidade inteli-

gente do mundo: pensa por si e conduz a sua 

campanha da melhor maneira, antecipando 

o tráfego previsto e potenciais mudanças na 

entrega.

OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO:

A tecnologia de otimização do DFP usa algorit-

mos do Google que aprendem a combinar os 

anúncios para os utilizadores mais propensos a 

responder, dando um impulso significativo às 

campanhas.

AD SERVING MAIS INTELIGENTE:

A entrega dos banners é feita por modelos de 

previsão que ajudam o servidor de anúncios a 

antecipar os padrões de tráfego e a melhorar o 

futuro do cronograma de entrega e priorização 

das campanhas complexas.
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Audiência

page-views: 107.233*

users: 4.926 (*Set 2014 Analytics)

Newsletter subscribers: 8.200 
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