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Objetivo:

Promover a Radiologia e a profissão de Técnico de Radiologia
para toda a comunidade, incluindo outros profissionais de
saúde e o público em geral.

Introdução:

Vários estudos realizados em Portugal e em outros países
mostram pouco conhecimento da população e de outros
profissionais da saúde acerca da Radiologia, do Técnico de
Radiologia e dos riscos da radiação.

Os resultados sugerem a necessidade de melhorar a
comunicação sobre estas questões em toda a comunidade.

Assim, a Associação NUCLIRAD iniciou em 2018 o programa
"Radiologia para Todos", com a criação e promoção de diversos
conteúdos direcionados ao ensino de todas as faixas etárias,
como crianças, adultos e idosos.

Resultados:

Guiados pelo feedback positivo, no final de 2018 e 2019, a NUCLIRAD iniciou o Programa Educacional "Radiologia para
Todos", criando vários conteúdos como:

- Apresentações sobre Segurança e Proteção Radiológica,
direcionadas a profissionais de saúde (Fig.1)

- Exposição Itinerante "A Fotografia do Nosso Corpo“ (Fig.2)

- Apresentações sobre Radiologia e o Técnico de Radiologia para
crianças (Fig.3)

- Folhetos Informativos

- Rollups de promoção da Radiologia e do Técnico de Radiologia

- Vídeos promocionais e educacionais

- Desfiles de moda com equipamentos de proteção radiológica
individual (Fig.4)

- Mascote RAIO X

Conclusão:

▪ O estado de arte atual revela que há pouco conhecimento sobre a Radiologia e o papel do Técnico de Radiologia por
parte da população.

▪ O exemplo mostrado pela NUCLIRAD revelou um feedback muito positivo sobre estes assuntos por parte de outros
profissionais de saúde e da população em geral, como crianças, adultos e idosos.

▪ Os conteúdos apresentados foram adequados e eficazes para a população portuguesa, permitindo transmitir o que é
a Radiologia, quem é o Técnico de Radiologia e os reais riscos da radiação ionizante.

▪ Até ao momento o Programa permitiu atingir uma pequena amostra da população, embora de forma eficaz. Uma das
estratégias sugeridas para um maior alargamento é a criação de uma rede de Técnicos Coordenadores de Radiologia
dos principais hospitais, envolvidos e motivados por esta associação ou entidade similar, para que possam divulgar
nas suas regiões, cobrindo assim todo o território nacional.
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