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TODOS OS PROJETOS INSERIDOS NESTA
APRESENTAÇÃO SÃO EXCLUSIVOS ALAMTEC



Estabelecida em 2004, AlamTec tem como foco principal atuar no mercado 
médico-científico, disponibilizando projetos nacionais e internacionais à todas 
especialidades da classe médica brasileira.
Ao longo dos últimos anos, AlamTec firmou diversas parcerias exclusivas com 
sociedades médicas e importantes grupos editoriais internacionais, o que nos 
permite desenvolver projetos editoriais totalmente diferenciados e customizados, 
impressos ou digitais para o Brasil.
Isto se deve ao reconhecimento nacional e internacional da nossa qualidade e 
excelência na comunicação científica.
Nosso principal expertise são publicações customizadas, livros, guias visuais, 
infográficos, separatas, projetos digitais como apps, podcasts e guidelines 
internacionais, vídeos, além dos tradicionais projetos científicos elaborados 
por opinion leaders brasileiros ou internacionais.
Há mais de 18 anos no fornecimento de educação médica continuada à Indústria 
Farmacêutica, à instituições médicas e sociedades médicas brasileiras, 
com produtos de incontestáveis qualidade e valor científico.
Podemos assegurar que AlamTec está apta para atender as necessidades 
do mercado científico com uma ampla linha de produtos e marcas.



PARCEIROS
INTERNACIONAIS



PUBLICAÇÕES
INTERNACIONAIS Publicações com a flexibilidade no número de artigos, 

páginas, edições e tiragem, digital ou impressa, ou seja, um 
projeto totalmente customizado ao interesse do cliente 
e, além disso, sob a coordenação de um opinion leader do 
board do laboratório ou através de nossa indicação.
Artigos publicados com comentários individualizados, 
através de vídeos com acesso por QR Code.
Artigos na íntegra em português!

Europace



Human Reproduction

Journal of Hypertension

Pain Medicine



PARCEIROS
NACIONAIS



PUBLICAÇÕES 
NACIONAIS

Publicações nacionais com a flexibilidade no número 
de artigos, páginas, edições e tiragem, digital ou impressa, 
ou seja, um projeto totalmente customizado ao interesse do 
cliente, com artigos elaborados por opinion leaders, sempre 
alinhados à estratégia de marketing do cliente e aos 
produtos patrocinadores.

DOM em Foco



Saúde Masculina sem Tabu
Melhorando sua Saúde



COBERTURA DE CONGRESSOS 
E SIMPÓSIOS INTERNACIONAIS

A editora AlamTec parceira exclusiva da Medicom no Brasil, está 
trazendo as principais coberturas dos maiores eventos médicos 
Americanos e Europeus.
Serão oferecidos nas opções de Highlights do evento ou 
Coberturas de simpósios satélites direcionados pelo cliente, 
como separatas em português ou inglês, com a inclusão de 
anúncios e o comentário de um speaker brasileiro.

ESC Congress Paris



HIGHLIGHTS DE CONGRESSOS 
INTERNACIONAIS VIRTUAIS®

AlamTec possui parcerias relevantes, que permitem a cobertura 
dos principais eventos médicos virtuais Americanos e Europeus.
São oferecidos as opções de Highlights do evento ou Coberturas 
de simpósios satélites direcionados pelo cliente.
Poderá ser em formato digital (PDF interativo ou podcast), com 
acesso via e-mail marketing, isso visando a distribuição nesse 
momento de pandemia, ou com a impressão do material.

Peer Reviewed Conference Report



 GUIA DE CONSULTA
RÁPIDA - GCR®

Se propõe a disponibilizar ao especialista de forma sucinta e 
objetiva, tudo sobre uma determinada enfermidade como: 
etiologia, conduta, exames laboratoriais, manifestações, 
diagnóstico, tratamento, manejo de toxicidade, algoritmos etc.
Conhecido como a “Colinha de Bolso”, um projeto que sempre 
fará parte da consulta diária do médico.
Formato: lâminas, folder sanfona e App

Mais de 50 títulos publicados!

Avaliação do risco de morte cardiovascular, infarto 
do miocárdio e acidente vascular cerebral em 10 anos.

Acromegalia

Destaques das diretrizes 2021 
sobre prevenção cardiovascular



 PROJETOS
EXCLUSIVOS

Evidências & Práticas Clinícas®

Experiências Regionais

Evidências & 
Práticas Clínicas®

Alinha a prática clínica do especialista com evidências 
científicas importantes abordadas internacionalmente.

Inside Drug®

Diferenciais competitivos frente
a concorrência em projeto único.

Take One - Folder Paciente
Folder elaborado por um opinion leader, 
com uma linguagem clara sobre as 
principais dúvidas do paciente.



Clinical Updates®

Coletânea de artigos mais recentes, sobre um 
determinado medicamento, selecionados das 
principais publicações internacionais em formato 
comentado, íntegra ou infográfico.

Infográficos®

Projeto exclusivo, que sintetiza de
forma bem objetiva, os principais
pontos abordados em um estudo.

Guia de Prescrição e Conduta - GPC®

Perfil do medicamento alinhado as 
orientações de prescrição e conduta.

Pocket PDV
Informação científica objetiva e 

direcionada ao farmacêutico.



 PROJETOS
TRADICIONAIS

Casos Clínicos
Descrição de caso clínico, para evidenciar a conduta no 
diagnóstico e no tratamento, enfatizando os benefícios 
do medicamento utilizado.

Artigos Comentados
Seleção de artigo(s) para ser(em) comentado(s) 
por um opinion leader (geralmente indicado pelo 
laboratório ou por indicação da editora).



 GUIA DE ORIENTAÇÃO VISUAL 
AO PACIENTE - GOVP®

Se propõe a auxiliar o médico no ato da consulta, para que ele 
oriente seu paciente sobre o local da enfermidade, benefícios do 
tratamento, fatores de riscos e cuidados pertinentes.
Totalmente adaptado da forma que o cliente desejar, ou seja, 
incluindo ou excluindo imagens, alterando texto, tamanho e 
formato. Além disso, são imagens exclusivas!
Formato: lâminas, App ou Display de Mesa.

Rinite Alérgica



Pulmão e Asma

Diabetes Mellitus Tipo II

Infarto Agudo do Miocárdio 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
Síndrome Coronariana Aguda



 SOLUÇÕES
DIGITAIS Possuímos uma gama de soluções entregues digitalmente. 

Totalmente personalizadas e alinhadas as tendências de 
mercado com alta qualidade!
Aplicativos, Vídeos Científicos Nacionais e Internacionais, 
Produção Audiovisual, Podcasts, Simpósios Digitais e materiais 
científicos, entregues em diversas plataformas: vídeos 3D sobre 
enfermidades e mecanismos de ação do medicamento para 
informação à médicos e pacientes.

Brasil | V.1.0

Imunoglobulinas   |   Manejo de sangramento

Calculadora de DoseCSL Behring Brasil

Aplicativos

Plataformas de 
conteúdo digital

Vídeos

Podcast
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