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Unidade Curricular: Módulo V.I - Imagiologia  

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

Ano Letivo: 2021/2022 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

O programa da disciplina é composto por 10 aulas (3 Teóricas e 7 Teórico-Práticas): 
 
Aula teórica de Imagiologia Cárdio-Torácica 

1. Imagiologia do Coração e Vasos: 

a. Imagiologia Cardíaca: Tomografia Computorizada Cardíaca (avaliação da Doença Aterosclerótica Coronária e 

Cardíaca Estrutural); Ressonância Magnética Cardíaca (avaliação Cardíaca Funcional e Cardiomiopatias). 

b. Patologia da Aorta e doença Arterial Periférica 

2. Imagiologia Torácica: 

a. Radiografia do Tórax: Sinais e Padrões Imagiológicos 

b. Tomografia Computorizada do Tórax: Padrões de TC do Tórax de Alta Resolução 

c. Imagiologia da Infeção Pulmonar, das lesões Pulmonares Focais e Neoplasia do Pulmão, da Doença Pulmonar 

Crónica Obstrutiva, Asma e Doença das Pequenas Vias Aéreas e Doenças do Interstício Pulmonar.. 

Aula Teórica de Imagiologia Abdominal 

Imagiologia do tubo digestivo e hepatobiliopancreática: 

1. Métodos de imagem (raios-X convencional, ecografia, tomografia computorizada, ressonância magnética e 

angiografia) – princípios, indicações, limitações, 

semiologia e padrões normais. 

2. Técnicas de intervenção. 

3. Semiologia de imagem nas principais patologias do esófago, estômago, intestino delgado, cólon, fígado, pâncreas, 

vesícula e vias biliares. 
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Aulas teórico-práticas  

Aulas teórica-práticas de Imagiologia Cárdio-torácica 

Em cada aula teórico-prática serão discutidos casos clínicos referentes a diversas patologias nas áreas de Coração-

Vasos e Tórax. Será efectuada uma análise dos dadosde imagem de Radiografia convencional, tomografia 

computorizada (TC) e/ou de ressonância magnética (RM), com discussão dos dados semiológicos e das principais 

hipóteses de diagnóstico a considerar. 

Serão enviados casos clínicos referentes às principais patologias de cada uma das áreas, para análise e posterior 

discussão, com especial enfoque na integração clínicoimagiológica e etio-patológica. 

 

Aulas teórica-práticas de Imagiologia Abdominal 

Em cada aula teórico-prática serão discutidos casos clínicos referentes a diversas patologias nas áreas do tubo 

digestivo e hepatobiliopancreática. Será efectuada uma análise dos dados de imagem de radiologia convencional, 

tomografia computorizada (TC) e/ou de ressonância magnética (RM), com discussão dos dados semiológicos e das 

principais hipóteses de diagnóstico a considerar. 

Serão enviados casos clínicos referentes às principais patologias de cada uma das áreas, para análise e posterior 

discussão, com especial enfoque na integração clínicoimagiológica e etio-patológica. 


