




Em julho de 2016, as jornalistas Letícia Martins e Bianca Fiori criaram o site 
WWW.MOMENTODIABETES.COM.BR com o objetivo de levar informação confiável e útil para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas com diabetes e ajudar na prevenção de novos casos.

LETÍCIA MARTINS
Sócia-fundadora
Jornalista com 15 anos de experiência, 
sendo sete deles na área de diabetes. 
Pós-graduada em Comportamento 
Organizacional e Gestão de Pessoas e 
especialista em marketing digital. Foi 
editora da revista Vida Saudável & 
Diabetes (2012-2015) e criou em 2016 
a revista Momento Diabetes.

BIANCA FIORI
Sócia-fundadora
Jornalista e criadora do blog 
“MãeratonistaDiabética”, que 
tem como objetivo incentivar 
pessoas com diabetes a terem 
uma qualidade de vida melhor 
por meio da prática de 
esportes. Tem diabetes tipo 1 
há mais de 20 anos e usa 
bomba de infusão de insulina.

Quem Somos



Segundo dados da Federação
Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil 
é o 5º país com a maior número de 
pessoas com diabetes. São 17,8 milhões
de brasileiros com diabetes. Até 2040, a 
previsão é que este número aumentoe 
em até 40%.

Diante dos números alarmantes e da 
falta de uma publicação periódica sobre 
diabetes, em outubro de 2016 nasceu a 
revista impressa Momento Diabetes.

Atualmente, temos 24 edições
publicadas, com 64 páginas de conteúdo
cada, mais de 20 matérias e 12 receitas
deliciosas.

Quem Somos



✓ Adultos (20 a 79 anos) com diabetes no Brasil: 16.780.000

✓ Crianças e jovens (0 a 19 anos) com diabetes tipo 1 no Brasil: 95.846

✓ Prevalência nacional da doença (em adultos de 20 a 79 anos): 11,4%

✓ Mortes em 2018 relacionados ao diabetes (em adultos de 20 a 79 anos): 135.196

✓ Gasto médio anual de um brasileiro com diabetes, durante o ano, para tratar a doença: R$ 12.538,17

✓ Estimativa do número de pessoas entre 20 e 79 anos que estão com diabetes, mas ainda não foram diagnosticadas: 
7.719.000

Números sobre  DIABETES
no Brasil

Fonte: International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, 9ª Edição.



✓ 463 milhões de adultos (20 a 79 anos) no mundo todo estão com diabetes. Isso representa 9.3% da 
população global nesta faixa etária

✓ 374 milhões de adultos (20 a 79 anos) no mundo todo têm pré-diabetes. Isso representa 7.5% da 
população global nesta faixa etária

✓ 15.8% das gestações é afetada pelo diabetes gestacional. São mais de 20 milhões de nascimentos

✓ 1.1 milhão de crianças (0 a 19 anos) convivem com o diabetes tipo 1

✓ 129 mil novos casos de diabetes tipo 1 são registrados anualmente no mundo

✓ Estima-se o número de mortes diretamente relacionadas ao diabetes em 2019 em 4.2 milhões

✓ Os gastos médicos, em todo o mundo, com tratamentos para diabetes chegaram a US$ 760 bilhões

DIABETES no Mundo

Fonte: International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, 9ª Edição.



Tendência Assinantes



Público da revista
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SEXO:

Faixa etária:

1. ENTRE 51 A 60 ANOS
2. ACIMA DE 61 ANOS
3. ENTRE 41 E 50 ANOS
4. ENTRE 31 E 40 ANOS
5. ENTRE 21 E 30 ANOS
6. MENORES DE 20 ANOS

Tipo de diabetes:

1. DIABETES TIPO 2
2. DIABETES TIPO 1
3. NÃO SABE QUAL TIPO DE 

DIABETES TEM
4. NÃO POSSUI DIABETES, MAS 

TEM ALGUM PARENTE 
PRÓXIMO COM TIPO 1

ESTADO ONDE 
MORA:



✓ Conselho consultivo com 08 especialistas que são referência no Brasil na área de 
diabetes;

✓ Conteúdo jornalístico e histórias de pessoas que convivem com diabetes;

✓ Receitas saudáveis, todas feitas por mães-pâncreas ou pessoas que têm diabetes 
e informações nutricionais;

✓ Assinantes, leitores e seguidores digitais;

✓ Presença em bancas, sites, livrarias, farmácias e blogs parceiros;

✓ Cobertura dos principais eventos sobre diabetes no Brasil e em outros países.

Diferenciais da MOMENTO DIABETES



Premiação- 2019

• Prêmio SBD Imprensa

A reportagem “Socorro a glicemia caiu: a queda de açúcar 
no sangue provoca sintomas como visão embaçada, 
fraqueza, tontura e desmaio”, publicada na 15ª edição da 
revista Momento Diabetes ganhou o 2º LUGAR no Prêmio 
SBD Imprensa.

A premiação aconteceu dia 18 de outubro durante o XXII 
Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes em Natal 
(RN).

Nossa editora-chefe, Letícia Martins (@leticiamartinsjo), 
fundadora da revista Momento Diabetes é a autora da 
reportagem e dedicou o prêmio a cada um dos nossos 
leitores.

Local: Natal/RN.
Data: 18 de outubro 2019

https://www.momentodiabetes.com.br/produto/edicao-15-fevereiro-e-marco-2019/
https://www.diabetes.org.br/
https://www.instagram.com/leticiamartinsjo/?hl=pt-br


Além do site e da revista impressa e digital, a Momento Diabetes é atuante nas redes sociais. Nossas 
publicações envolvem nossos leitores, que comentam, compartilham, questionam e curtem os conteúdos.

Presença Digital

17,4 mil +27 mil +1300 +4 mil +1 mil + 10 mil



Anúncios

Dados técnicos:
1. Distribuição: nacional
2. Periodicidade: bimestral
3. Lombada: canoa (com grampo)
4. Tamanho: 64 páginas + 4 capas
5. Formato: 20,2 x 26,6cm
6. Tiragem: 8 mil exemplares
7. Preço de capa: R$ 14,90

Fechamento arquivo:
1. Fechar arquivo em PDF.
2. Padrão de cor: CMYK
3. Resolução: 300 dpi
4. Sangria: 0,5cm 
5. Incluir marcas de corte
6. Enviar material para: 

bianca@momentodiabetes.com.br

Formato e preços:
I. Página dupla (40,4 x 26,6cm): R$ 14.500,00
II. Página simples (20,2x26,6cm): R$ 7.500,00

III. ½ página (20,2x13,5cm): R$ 4.875,00
IV. 1/3 página (6,5x26,6cm): R$ 2.000,00

Página dupla

Página simples ½ Página 1/3 Página

mailto:bianca@momentodiabetes.com.br


Publieditorial
Como funciona:

• Conteúdo editorial, definido em 
conjunto entre o cliente e a 
Momento Diabetes. 

• Pode ter uma ou duas páginas. 

• Pode ser produzido pela equipe 
de redação da Momento 
Diabetes. 

• Personagens e imagens podem 
ser sugeridos pelo cliente. 

• O cliente faz aprovação final de 
texto e layout da página. 

Preços:
1. Página dupla: R$ 14.700,00

2. Página simples: R$ 8.400,00

Página duplaPágina simples



Anúncios Online

Dados técnicos:
1. Distribuição: nacional
2. Periodicidade: bimestral
3. Formato: váriavel

Fechamento arquivo:
1. Fechar arquivo em JPG ou PNG.
2. Padrão de cor: RGB
3. Resolução: 72dpi
4. Enviar material para: 

bianca@momentodiabetes.com.br

Formato e preços:
1. Homepage Destaque (770 x 490 px): R$ 2.200,00

2. Homepage  Banner Full (1.365x 165 px): R$ 1.200,00
3. Homepage Banner Quadrado (450 x 450 px): R$ 500,00
4. Notícias Banner Quadrado (450 x 450 px): R$ 1.000,00

5. Loja Destaque (770 x 490 px): R$ 1.200,00
6. Loja Banner Quadrado (260 x 260 px): R$ 300,00

7. Fórum Banner Quadrado (260 x 260 px): R$ 500,00

mailto:bianca@momentodiabetes.com.br


Anúncios Online
HOMEPAGE

1. Homepage Destaque 
(770 x 490 px)

2. Homepage  Banner Full 
(1.365x 165 px)

3. Homepage Banner 
Quadrado (450 x 450 px)

Homepage Topo Homepage Miolo Homepage Rodapé



Anúncios Online
NOTÍCIAS

1. Notícias Banner Quadrado
(450 x 450 px)

Noticias



Anúncios Online
LOJA

1. Loja Destaque               
(770 x 490 px)

2. Loja Banner Quadrado 
(260 x 260 px)

Loja



Publieditorial Online
• Conteúdo editorial no Facebook 

e Instagram da MD, definido em 
conjunto entre o cliente e a 
Momento Diabetes. 

• Pode ser story ou post. 

• Pode ser produzido pela equipe
de redação da MD. 

• Personagens e imagens podem
ser sugeridos pelo cliente. 

• O cliente faz aprovação final de 
texto e imagem. 

• Todos são impulsionados pelo 
Faceads

Formato e preços:
1. Storie Face & Insta: R$ 400,00

2. PostFace & Insta: R$ 250,00

Story
Post Face

Post Insta



Publieditorial Online

Post Pesquisa

Post Imagem

Post Vídeo

16,7 mil  fãs



Público Facebook 16,7 mil  fãs



Publieditorial Online +25 mil seguidores



Público Instagram +25 mil seguidores



LIVES Online - Redes Sociais

• LIVE de 60 minutos nas redes 
sociais da MD.

• O tema e assunto deve ser 
definido em conjunto entre o 
cliente e a Momento Diabetes. 

• Cliente pode sugerir
participantes das LIVES a MD. 

• As LIVES podem ocorrer no 
Facebook, Instagram ou
Youtube.

Formato e preços:
1. LIVES 60 minutos: R$ 1.750,00



E-mail marketing
e redes sociais

Dados técnicos:
1. Distribuição: nacional
2. Base de e-mail: +10 mil
3. Base WhatsApp e Telegram: +3.500
4. Formato: largura 21 cm x altura livre
5. Preço: R$ 3.000,00

Fechamento arquivo:
1. Fechar arquivo imagem em PDF.
2. Padrão de cor: RGB
3. Resolução: 72dpi
4. Ou código html
5. Enviar material para: 

bianca@momentodiabetes.com.br

mailto:bianca@momentodiabetes.com.br


E-Mail Marketing - Taxa de Resposta



Eventos Webinarjam - Jornada da Educação em Diabetes

• Eventos de, no mínimo, 3 horas 
de duração online e ao vivo 
realizado pela plataforma
Webinarjam.

• O patrocinador terá a 
oportunidade de palestrar
durante 10 minutos no evento. 

• O patrocinador pode determinar
1 pergunta na enquete realizada
pré-evento e 2 durante o 
evento.

• O patrocinador terá direito a 
publicar uma oferta ou
programa de educação de sua
empresa. Formato e preços:

1. EVENTO no WEBINARJAM 3h : R$ 3.500,00 por evento



Jornada da Educação em Diabetes

Benefícios do Patrocinador:

Audiência formada por pessoas com diabetes, parentes e profissionais de saúde, 
através de um evento online ao vivo realizado pela ferramenta Webinarjam durante 
mais de 3 horas.

O patrocinador terá os seguintes benefícios:

• Logomarca no hotsite do evento, na página de inscrição e confirmação de 
inscrição do evento;

• Logomarca em 6 e-mails automáticos enviado pré e pós eventos;

• 10 minutos para apresentar seu produto ou serviço no evento;

• Inserção de 1 pergunta na pesquisa espontânea do formulário de inscrição;

• Inserção de até 2 enquete durante a realização do evento;

• Inserção de 1 oferta exclusiva durante a realização do evento;

• Acesso aos resultados da pesquisa e enquete do evento;

• Acesso a 100% do mailing dos inscritos (nome completo, e-mail e telefone)

https://www.momentodiabetes.com.br/jornada-diabetes/


Empresas Parceiras
Empresas que patrocinam ou já patrocinaram a revista Momento Diabetes:

ANALITIC

NUTRICARE



Projeção 5 Anos- Social Media



Projeção 5 Anos- Leads



Se você acredita que informação de qualidade pode mudar a vida de pessoas com 
doenças crônicas, como o diabetes, então esta causa também é sua.

Junte-se a Nós!

Bianca Fiori
Diretora de Novos Negócios

bianca@momentodiabetes.com.br
(11) 99306-8585

Letícia Martins
Diretora de Redação

leticia@momentodiabetes.com.br
(11) 98815-1735FAÇA PARTE 

DESSA MISSÃO!
Entre em contato:


