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Disponível em todas as páginas do site 

na versão Web Desktop (acima de 1024 

pixels de largura). Sua apresentação é 

rotativa e impressão randômica, com 

no máximo 3 peças de impressão. 

Consulte planos na página 8.

Especificações Técnicas:

Evite que a peça fique piscando 

intermitentemente.

Sempre que o fundo da peça for o 

mesmo da página, coloque um fio de 

contorno.

Tamanho Inicial (px) : 720 x 90

Tamanho Expandido (px) : n/a

Sentido de Expansão : n/a

Peso (kB) : 120 kb

Extensões Aceitas : GIF / JPEG / PNG

Tag de Terceiro : Sim

O Pneumoimagem é um portal responsivo e alinhado com as novas plataformas web e 

dispositivos que existem, tais como desktops, tablets e smartphones, tanto para 

Android, como para iOS.

Seu plano de apoio ofere recursos em determinadas áreas e páginas do site, com as 

formatações apresentadas a seguir:

1. Super Banner
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Visualização no Desktop



Disponível somente na homepage do 

site, nas versão Desktop, Tablet e 

Smartphone. Sua apresentação é 

rotativa. Consulte planos  na página 8.

Especificações Técnicas:

Evite que a peça fique piscando 

intermitentemente.

Sempre que o fundo da peça for o 

mesmo da página, coloque um fio de 

contorno.

Tamanho Inicial (px) : 848 x 306

Tamanho Expandido (px) : n/a

Sentido de Expansão : n/a

Peso (kB) : 200 kb

Extensões Aceitas : GIF / JPEG / PNG

Tag de Terceiro : Sim

2. Custom Rotativo
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Visualização no Desktop

Visualização no Tablet Visualização no Smartphone



Disponível em todas páginas do site, 

nas versão Desktop, Tablet e 

Smartphone. Sua apresentação é fixa 

em todas as páginas. Consulte planos 

na página 8.

Especificações Técnicas:

Evite que a peça fique piscando 

intermitentemente.

Sempre que o fundo da peça for o 

mesmo da página, coloque um fio de 

contorno.

Tamanho Inicial (px) : 263 x 90

Tamanho Expandido (px) : n/a

Sentido de Expansão : n/a

Peso (kB) : 30 kb

Extensões Aceitas : GIF / JPEG / PNG

Tag de Terceiro : Sim
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Visualização no Desktop

Visualização no Tablet Visualização no Smartphone

3. Banner Apoio



Promoção de conteúdo editorial de 

caráter médico-científico. 

Todo material será submetido à 

moderação do editor para fins de 

qualificação. O período de publicação é 

mensal.

4. Caso Clínico
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Visualização no Desktop



Promoção de conteúdo editorial de 

caráter médico-científico. 

Todo material será submetido à 

moderação do editor para fins de 

qualificação. O período de publicação é 

mensal.

5. Banco de Notícias
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Visualização no Desktop



Promoção de conteúdo editorial de 

caráter médico-científico, disponível 

para download a partir do portal.

Todo material será submetido à 

moderação do editor para fins de 

qualificação. O período de publicação é 

mensal.

Suporte para arquivos de extensões 

PDF e PPT.

6. Central de Downloads
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Visualização no Desktop

Visualização no Desktop



Plano Ouro

Contrato anual com 20% desconto sobre o valor original, dividido em até 4 vezes, ou 

ainda, mais 10% de desconto para o pagamento à vista. O Plano Ouro inclui a 

permanência de um banner com o logo da empresa em todas as páginas e, que redirige 

o usuário para o endereço da internet que o patrocinador desejar divulgar (institucional, 

de apoio médico ou de educação médica continuada); divulgação de uma notícia pelo 

Banco de Notícias ou um artigo de interesse científico por mês pela Central de 

Downloads, com compartilhamento nas redes sociais Facebook e Twitter (uma vez cada 

material), cumulativo (total: 12 por ano, independente do mês); inserção de banners 

promocionais de eventos médicos (Custom Rotativo) na home page (2 eventos/ano - por 

15 dias cada evento); inserção de um caso clínico/ano para discussão com 

compartilhamento nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram.

Plano Prata

Contrato semestral com 10% desconto sobre o valor original, dividido em até 4 vezes ou 

ainda, mais 5% de desconto para o pagamento à vista. O Plano Prata inclui a presença do 

banner com o logo institucional e, que redirige o usuário para a página da internet que o 

patrocinador desejar divulgar (institucional, de apoio médico ou, de educação médica 

continuada); divulgação de uma notícia pelo Banco de Notícias ou um artigo de interesse 

científico por mês pela Central de Downloads, com compartilhamento nas redes sociais 

Facebook e Twitter (uma vez cada material), não cumulativo (total: um por mês).

Plano Bronze

Contrato trimestral com pagamento em parcela única. O Plano Bronze inclui a presença 

do banner com o logo institucional e, que redirige o usuário para a página da internet 

que o patrocinador desejar divulgar (institucional, de apoio médico ou, de educação 

médica continuada); divulgação de uma notícia pelo Banco de Notícias ou um artigo de 

interesse científico por mês pela Central de Downloads, com compartilhamento nas 

redes sociais Facebook e Twitter (uma vez cada material), não cumulativo (total: um por 

mês).

PLANOS PARA APOIO



Anual (12 meses) Semestral (6 meses)

20% de desconto sobre o 

valor original. Pode ser 

dividido em até 4 vezes ou 

mais 10% de desconto para o 

pagamento à vista.

10% de desconto sobre o 

valor original. Pode ser 

dividido em até 4 vezes ou 

mais 5% de desconto para o 

pagamento à vista.

Banner de Apoio em todas as 

páginas.

Banner de Apoio em todas as 

páginas.

Banner de Apoio em todas as 

páginas.

Divulgação de uma notícia por 

mês, na ausência da 

divulgação de artigo no 

mesmo mês. Não cumulativo.

Divulgação de uma notícia por 

mês, na ausência da 

divulgação de artigo no 

mesmo mês. Não cumulativo.

Divulgação de uma notícia por 

mês, na ausência da 

divulgação de artigo no 

mesmo mês. Cumulativo.

Divulgação de um artigo por 

mês, na ausência da 

divulgação de notícia no 

mesmo mês. Não cumulativo.

Divulgação de um artigo por 

mês, na ausência da 

divulgação de notícia no 

mesmo mês. Não cumulativo.

Divulgação de um artigo por 

mês, na ausência da 

divulgação de notícia no 

mesmo mês. Cumulativo.

Compartilhamento da notícia 

ou artigo nas redes sociais 

Facebook e Twitter (uma vez 

cada material, 12 por ano).

Compartilhamento da notícia 

ou artigo nas redes sociais 

Facebook e Twitter (uma vez 

cada material).

Compartilhamento da notícia 

ou artigo nas redes sociais 

Facebook e Twitter (uma vez 

cada material).

Inserção de banners 

promocionais de eventos 

médicos (2 eventos/ano - por 

15 dias cada evento).

Inserção de um caso 

clínico/ano para discussão 

com compartilhamento nas 

redes sociais Facebook, 

Twitter e Instagram.

Plano Ouro

Duração

Forma de

Pagamento

Banners

Banco

de Notícias

Central de

Downloads

Redes Sociais

Banner

Custom Rotativo

Caso Clínico

Plano Prata Plano Bronze

Trimestral (3 meses)

Parcela única.

PLANOS PARA APOIO

obs.: consulte valores no endereço: http://www.pneumoimagem.com.br/anuncios-de-apoio



Inserção de banner promocional (Custom Rotativo - para todas versões do portal) de 

eventos além de qualquer  um dos planos contratados (Ouro, Prata ou Bronze). 15 dias 

de permanência por evento.

Inserção de Super Banner em todas as páginas (somente na versão web), por 30 dias de 

permanência. Descontos de 20% para Plano Ouro; 10% de desconto para Plano Prata; 

5% de desconto para Plano Bronze.

Divulgação de notícia pelo Banco de Notícias (para todas as versões do portal) com 

compartilhamento nas redes sociais Facebook e Twitter (uma vez cada notícia). A notícia 

ficará relacionada entre as 12 de destaque na homepage do portal, dentro do mês de 

publicação e em caráter permanente em nosso Banco de Notícias. Atividade já inclusa 

nos planos Ouro, Prata e Bronze.

Divulgação de artigo científico de interesse pela Central de Downloads (para todas as 

versões do portal) com compartilhamento nas redes sociais Facebook e Twitter (uma 

vez cada artigo). Os artigos ficam em caráter permanente em nossa Central de 

Downloads. Atividade já inclusa nos planos Ouro, Prata e Bronze.

Inserção de um caso clínico do mês (para todas as versões do site) com 

compartilhamento nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter (uma vez cada caso), 

além do plano contratado. O caso clínico ficará em destaque na homepage por um mês 

e em caráter permanente em nosso banco de Casos Clínicos.

Planos para apoio de banners ou atividades exclusivas

obs.: consulte valores no endereço: http://www.pneumoimagem.com.br/anuncios-de-apoio



Imagens e Notícias em Pneumologia

Considerações Importantes

Conteúdo

O conteúdo dos anúncios será submetido à aprovação da diretoria do Portal 

Pneumoimagem, visando evitar eventuais incompatibilidades comerciais com o seu 

posicionamento institucional.

Preparação e envio dos arquivos

Arquivos com peso máximo em kb e extensões em GIF ou JPG ou PNG

(varia de acordo com o peça).

Perfil - Portal Pneumoimagem

O Portal Pneumoimagem é voltado exclusivamente para a classe médica e se constitui em um 

portal gratuito de atualização científica na área da Pneumologia. É um canal de rápida 

comunicação com os pneumologistas para informar sobre as notícias, novidades, atualizações 

científicas e promoções dentro da Pneumologia. O Pneumoimagem auxilia os médicos quanto ao 

diagnóstico diferencial entre as doenças respiratórias, fornece atualização científica diária e 

material gratuito para a ilustração de apresentações e textos. Contamos com um Banco de 

Notícias sobre as informações mais atuais dentro da Pneumologia, um Arquivo de Casos Clínicos e 

uma Central de Downloads, onde o usuário pode baixar artigos, textos e aulas nos formatos PDF e 

PPT. O Pneumoimagem está há 7 anos na internet ininterruptamente e, já se tornou uma 

ferramenta importante e de referência dentro da Pneumologia.

Nossos registros contam com 1650 usuários cadastrados. Nossa média atual de páginas vistas 

nos últimos meses é cerca de 1300 dia (fonte: Google Analytics - Set. 2017). Links com o Facebook, 

Twitter e Instagram compartilham as informações diariamente para nossos mais de 10.000 

seguidores da área médica nessas três redes sociais. Nosso portal é um canal para estar próximo 

não só dos pneumologistas, mas também de todos as demais médicos que lidam com a área 

respiratória, como clínicos gerais, alergistas, pediatras, otorrinos, infectologistas, cirurgiões, 

médicos residentes e pós-graduandos, pois seu conteúdo não é de interesse exclusivo dos 

pneumologistas.


