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Unidade Curricular: Módulo III.IV - Medicina Clínica: o Médico, a Pessoa e o Doente  

Imagiologia 
Ano Curricular: 3º Ano - 1º Sem. 

Ano Letivo: 2019/2020 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

O programa da disciplina é composto por 10 aulas (3 Teóricas e 7 Teórico-Práticas): 

 
Aula teórica de Tórax 

Serão abordadas as bases para interpretação da radiologia torácica com integração da anatomia e sinais, utilizando 

exemplos na radiografia do tórax e da tomografia computorizada, esta para melhor compreensão de formação da 

imagem na radiografia simples do tórax. 

 Perceber a importância da inspiração, penetração e rotação na interpretação da radiografia de tórax; 

 Anatomia básica para reconhecer o normal vs anormal vs variantes anatómicas; 

 Sinais radiológicos mais importantes e frequentes na radiologia torácica (silhueta, dedos de luva, extra-

pulmonar, broncograma aéreo, hilo oculto, convergência hilar, cervicotorácico) e a sua importância no 

diagnóstico da anormalidade; 

 Como reconhecer a atelectasia numa radiografia de tórax; 

 Diferença entre atelectasia e pneumologia; 

 Diferença entre edema pulmonar cardiogénico e não cardiogénico; 

 Reconhecer derrame pleural e pneumotórax; 

 DPOC quando suspeitar; 

 Nódulo solitário do Pulmão. Quais os sinais de benignidade; 

 Padrões Pulmonares; 

 Diagnósticos que mais são falhados. A importância da comparação com exames anteriores. A importância da 

correlação com a clinica. Exemplos da mesma imagem para diferentes patologias. 

Aula Teórica de Abdómen 

 Imagiologia do tubo digestivo e hepatobiliopancreática; 

 Métodos de imagem (raio x convencional, ecografia, tomografia computorizada, ressonância magnética e 

angiografia) – princípios, indicações, limitações, semiologia e padrões normais; 

 Técnicas de intervenção; 
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 Principais patologias do esófago, estômago, intestino delgado, cólon, fígado, pâncreas, vesícula e vias biliares 

– listagem e exemplos das situações mais frequentes (inflamatórias e tumorais). 

Aula Teórica de Músculo-esquelético 

 Métodos de imagem no estudo do aparelho músculo-esquelético; particularidades e métodos específicos. 

Importância histórica e presente da radiologia convencional; 

 Ecografia; tipos de sonda aplicáveis, efeito Doppler e elastografia. Ressonância Magnética (RM); 

ponderações, sequências mais utilizadas e importância da supressão de gordura. Indicações frequentes da 

Tomografia Computorizada (TC). Utilidade da Angiografia e do contraste endovenoso e intra-articular. 

Cintigrafia Óssea e Densitometria. Biopsia dirigida por imagem; 

 Seleção de métodos nas várias áreas de patologia; traumática, tumoral, infeciosa, inflamatória, 

degenerativa, metabólica e congénita. Adequação à região anatómica. 

Aulas teórico-práticas do Tórax 

Perante casos clínicos diversos fornecidos previamente, serão discutidos e analisadas as imagens de forma a 

responder sempre pelo menos a três questões: 

 Normal ou patológico com destaque para a semiologia radiológica. 

 Qual a hipótese ou hipóteses mais provável (eis) de acordo com a correlação clinico-imagiológica. 

 O que fazer, com enfoque nas técnicas com maior acuidade para uma dada patologia (marcha diagnóstica). 

*Será ainda abordada numa das Aulas a imagiologia torácica na Pediatria. 

Aulas teórica-prática de Abdómen 

 Imagiologia do tubo digestivo e hepatobiliopancreática; 

 Apresentação e discussão de casos clínicos referentes a diversas patologias; 

 Dada prioridade aos alunos na avaliação e análise dos diferentes casos com especial atenção à correlação 

clínica e imagiológica, englobando igualmente a componente etiológica e fisiopatológica; 

 Diagnósticos diferenciais e marcha diagnóstica. 

Aulas Teórico-prática de Músculo-esquelético 

Discussão de diferentes casos clínicos propostos, com apresentação por grupos de alunos. Abordagem das diversas 

áreas de patologia. Descrição e interpretação das imagens. Hipóteses diagnósticas e diagnóstico diferencial. 

Etiopatogenia e Integração clínico-imagiológica. Relevância dos métodos de imagem. 


