SOBRICE

A Radiologia Intervencionista, essa fascinante especialidade, é, nada mais, nada menos, que a união da sublime
capacidade de analisar imagens médicas, inerente ao radiologista, com a habilidosa capacidade de operar instrumentos
do cirurgião. Essa fusão permite realizar procedimentos com
mínimas incisões dotados de elevado potencial diagnóstico
e terapêutico.
Habitualmente, compomos equipes multidisciplinares,
buscando integrar os conhecimentos e oferecer aos colegas
uma vasta opção de procedimentos e, aos pacientes, tratamentos individualizados com excelentes resultados que
permitem um breve retorno ao convívio familiar, sobretudo
com a melhoria de sua qualidade de vida.
Tudo isso nós já sabemos muito bem e, com intuito de
informar e divulgar a nossa especialidade para a população
médica e não médica, estamos fazendo campanhas publicitárias nos canais de mídias sociais Facebook e Twitter, e também no Google, o maior site de buscas da internet.
Os objetivos dessa campanha são desmistificar a especialidade Radiologia Intervencionista, informando e esclarecendo – a população leiga, a comunidade médica e as
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operadoras de planos de saúde – sobre o que é, quem faz e
o papel que desempenha no diagnóstico e tratamento das
mais diversas doenças, destacando o caráter minimamente
invasivo dos procedimentos, marca registrada da nossa especialidade.
Em um mês de campanha, período de janeiro de 2016,
alcançamos aproximadamente 70 mil pessoas por semana
e aumentamos o número de usuários que curtiram a nossa
fanpage no Facebook de 636 para 2.058.
Dedicamos essa ação a você, estimado associado, e
por este motivo gostaríamos de convidá-lo a participar
conosco, utilizando as mídias digitais, para impulsionar
ainda mais as nossas publicações. Os posts sempre irão direcionar os internautas para o site da SOBRICE, fonte de
divulgação da nossa especialidade. No portal, será possível localizar o radiologista intervencionista mais próximo
na sua cidade.
Contamos com a sua estimada colaboração!
Saudações cordiais,
Diretoria da SOBRICE
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