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A REVISTA FARMACÊUTICA KAIROS é uma publicação mensal que está há 25 anos no 
mercado. Com credibilidade e experiência, tornou-se referência informativa para o setor 
em todo o país trazendo leituras interessantes e consulta de preços de medicamentos.

O EDITORIAL da Kairos traz artigos de 
profissionais especializados, reportagens 
especias, entrevistas exclusivas, informações 
sobre saúde, lançamentos de produtos, 
notícias sobre a indústria farmacêutica, 
tendências para os pontos de venda, 
atendimento, marketing, legislação e muito 
mais.

No SUPLEMENTO DE PREÇOS com 
atualização mensal, apresenta-se a lista 
nacional de medicamentos e seus preços 
para consulta, facilitando o dia a dia dos 
farmacêuticos.



SEXO IDADE

ESCOLARIDADE

PERFIL DO LEITOR

DISTRIBUIÇÃO 

GEOGRÁFICA

59%  homens

41%  mulheres 

10%  pós-graduação

25%  superior completo

12% 

48%  2º grau completo

 5%  2º grau incompleto

42%  18 a 35 anos

58%  36 a 55 anos

 4%  norte

17%  nordeste

58%  sudeste

 8%  centro-oeste

13%  sul

superior 

incompleto



ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO

A Revista Kairos alcança mensalmente 
120 mil profissionais de farmácia em 
pontos de vendas de todo o Brasil e 
também 3 mil executivos da indústria, 
distribuidoras e entidades que 
representam o setor farmacêutico. 

FORMATO     PROPORÇÃO

Cabeçalho     20,5 x 8,5 cm

Página Simples    20,5 x 27,5 cm

Página Dupla    41 x 27,5 cm 

1ª Capa (editorial e suplemento)  20,5 x 27,5 cm 

2ª Capa (editorial e suplemento)  20,5 x 27,5 cm 

3ª Capa (editorial e suplemento)  20,5 x 27,5 cm 

4ª Capa (editorial e suplemento)  20,5 x 27,5 cm 

Encarte / Cinta / Marcador   Sob consulta

Banner (web)    Sob consulta



SUPLEMENTOS
ESPECIAIS

Atendemos ao seu pedido

Desenvolvemos Suplementos 
Especiais dedicados a temas 
específicos direcionados à 
necessidade do cliente em 
promover seus produtos. São 
as mais variadas temáticas: 
sazonais (primavera, verão, 
outono e inverno), diabetes, 
doenças do coração, 
comparativos de preços e 
tantas outras de acordo com a 
solicitação realizada.

Publicação dirigida aos médicos, farmacêuticos, 

odontólogos e outros profi ssionais de saúde

Revista de ciência e tecnologia para a farmácia do século XXI

Suplemento Especial

Obesidade e Diabetes



LISTAGEM DE PREÇOS

Praticidade e agilidade na consulta de preços!

Além de impressa, a LISTAGEM DE PREÇOS 

DE MEDICAMENTOS está disponível em 

versão eletrônica e GRATUITAMENTE na 

internet.



KA 326 – Janeiro 

ESPECIAL DIA DO FARMACÊUTICO
• Amor à profissão
• Dr. Paulo Queiroz, ele é o homem 
da farmácia

KA 327 – Fevereiro

ESPECIAL MIPS
• Hipersensibilidade dental e periodontite
• Dermatite por fralda, um transtorno comum na 
pele dos bebês
• Pediculose, um problema recorrente

KA 328 – Março 

ESPECIAL SAÚDE FEMININA
• Infecções vaginais
• História da anticoncepção
• Dismenorreia e TPM

KA 329 – Abril 

ESPECIAL NUTRIÇÃO E OBESIDADE
 • Obesidade
• Os alimentos e o organismo
• Transtornos da conduta alimentar

KA 330 – Maio 

ESPECIAL DOENÇAS CRÔNICAS
• Diabetes
• Síndrome do intestino irritável
• Fibromialgia

KA 331 – Junho

ESPECIAL INVERNO
• A asma bronquial, características e tratamento
• O resfriado comum
• Doenças estacionais dos brônquios

KA 332 – Julho

ESPECIAL DOENÇAS ARTICULARES
• Osteoporose
• Dor e inflamação articulares, manejo terapêutico e 
exercícios de prevenção.
• Quando a dor se instala na coluna vertebral

KA 333 – Agosto 

ESPECIAL CORAÇÃO
• Colesterol elevado
• Hipertensão arterial
• Saúde cardíaca

KA 334 – Setembro

ESPECIAL ALERGIAS
• Asma, prevenção e tratamento
• A tosse
• Conjuntivite

KA 335 – Outubro 

ESPECIAL TRANSTORNOS DIGESTIVOS
• Acidez estomacal
• Estresse, gastrite e úlcera
• Dispepsia

KA 336 – Novembro

ESPECIAL SAÚDE DO HOMEM
• Disfunção erétil
• Patologia prostática
• Doenças Sexualmente Transmissíveis

KA 337 – Dezembro 

ESPECIAL VERÃO
• O verão, o esporte e as micoses
• Dermatoses inflamatórias, um problema 
frequente da pele
• O sol e a pele
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