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A Sociedade Brasileira de Clínica Médica publica o Jornal do Clínico desde 1991. 
Hoje, com 25 anos de vida e mais de 115 edições impressas, a publicação tem 
como objetivo levar aos associados notícias institucionais de interesse geral, a fim 
de manter o clínico atualizado quanto às ações e projetos da entidade.

Durante as últimas duas décadas a publicação sofreu uma série de reformulações 
em seu layout que deram mais agilidade, leveza e modernidade na apresentação 
do seu conteúdo.
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Tabela de Investimento

FORMATO MEDIDA INVESTIMENTO

4ª Capa / Pág. Inteira 32 cm x 25 cm R$ 6.000,00

4ª Capa / Meia Pág. 16 cm x 25 cm R$ 4.000,00

3ª Capa / Meia Pág. 16 cm x 25 cm R$ 3.000,00

Pág. Interna 09 cm x 25 cm R$ 2.100,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ARQUIVO DO ANÚNCIO:
 - PDF
 - Sangria de 5mm para todos os lados
 - Margem interna de segurança de 10mm para elementos tipográficos
 - Marca de corte
 - Em quatro cores (CMYK)
 - Com, no mínimo, 300 dpi (alta resolução)
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 - Nome comercial do medicamento;
 - Nome da substância ativa de acordo com a dcb e, na sua 

falta, com a dci ou nomenclatura botânica, que deverá ter, no 
mínimo, 50% do tamanho do nome comercial; 
 - Número de registro na anvisa, contemplando, no mínimo, os 

nove dígitos; 
 - Indicações; 

 - Contraindicações;
 - Cuidados e advertências (contemplando as reações adversas e 

interações com medicamentos, alimentos e álcool); 
 - Posologia; 
 - Classificação do medicamento em relação à prescrição e à 

dispensação;
 - Data de impressão das peças publicitárias.

O ANÚNCIO DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
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Equipe Comercial

Alessandra Joia
Gerente Administrativa 
ajoia@sbcm.org.br

Vanessa Lacroce Coniaric
Coordenadora de Marketing
vanessa@sbcm.org.br

Tel: (11) 5908-8385 / Fax: (11) 5908-8381
End: Rua Botucatu, 572 - cj. 112 - São Paulo - SP / CEP: 04023-061
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