
Màster en Metodologia
Diagnòstica Clínica i

Radiològica en Patologia
Pulmonar i Cardíaca



Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva●

carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament de la
patologia toràcica.
Professionals en actiu que volen augmentar els seus coneixements o les seves expectatives●

laborals a través d'un màster d’especialització en el diagnòstic de patologies de pulmó i cor,
mitjançant l’anàlisi clínic i radiològic.

Codi:
MDIRAS-M1-2022-1

Títol al que dóna dret:
Màster

Objectius:

Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics de radiologia en●

patologia toràcica.
Desenvolupar habilitats pel treball assistencial i/o de recerca.●

Competències professionals:
Específiques

Valorar imatges radiològiques normals i diferenciar‐les de les patològiques.●

Analitzar patologies pulmonars, cardíaques, vasculars toràciques des del punt de vista clínic●

i radiològic.
Saber realitzar una valoració radiològica toràcica diagnòstica.●

Saber identificar les diferents patologies toràciques amb els diferents mitjans radiològics.●

Adquirir els coneixements i habilitats diagnòstiques necessàries per l’exercici de la professió.●

Resoldre problemes mèdics complexes de manera crítica, creativa i innovadora.●

Adquirir capacitació en comunicació d’idees complexes de manera efectiva a tot tipus●

d’audiències.
Adquirir habilitats per formular hipòtesis, dissenyar projectes i aplicar la metodologia●

estadística adequada pel treball de fi de màster.

Transversals

Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i●

col·laboracions científiques.
Desenvolupar habilitats docents i de comunicació.●

Sortides professionals:
Els professionals treballen en centres sanitaris públics o privats, en àmbits relacionats amb
el diagnòstic i tractament de malalties toràciques, com:

Radiologia●



Medicina interna●

Atenció primària●

Pneumologia●

Cardiologia●

Cirurgians toràcics●

Medicina de família●

Medicina esportiva●

Medicina legal i forense●

D’altres especialitats●

Itinerari formatiu:
També podeu cursar de forma independent els següents cursos de formació continua que
formen part de l'itinerari curricular del màster:

Introducció als Mètodes de Diagnòstic per Imatge●

Radiologia del pulmó i via aèria:  Principals malalties infeccioses i neoplàsiques●

Patologia intersticial pulmonar●

Direcció:
Maria Teresa Auguet Quintillá

Docents:
Tomás Sempere Durá
Mª Teresa Fonoll Balañá
Maria Teresa Auguet Quintillá
David Riesco Acevedo
Rafael Juan Ramirez Montesinos
Alfons Lorenzo Querol

Durada:
60 ECTS

Impartició:
semipresencial

Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català

Dates:
del 27/09/2022 al 21/06/2024

Especificació durada:
2 anys

Calendari del curs:
17032022-cl-mdiras2022.pdf

Horari:
Dimarts i dimecres de 16 a 20 h.

https://www.fundacio.urv.cat/introduccio_als_metodes_de_diagnostic_per_imatge/of/CAT/CDIAGIMS-I1-2022-1
https://www.fundacio.urv.cat/radiologia_del_pulmo_i_via_aeria_principals_malalties_infeccioses_i_neoplasiques/of/CAT/CRADPVAS-I1-2022-1
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/fitxa/?pe_codi=CPATINPS-I1-2023-1%20


Ubicació:
Unitat Docent de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4 -Tarragona

Plànol de situació:

Preu:
3750 €

Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest programa disposa d’una de les 27 Beques de la Fundació URV d’accés●

als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.
Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció +●

50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.
Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació●

Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Cristina Jacas - cristina.jacas@fundacio.urv.cat

Telèfon de contacte:
977 779 966

Programa

Mòdul: M1. Introducció als mètodes de diagnòstic per imatge

ECTS: 6

Durada: 60 h.

Contingut:
Anatomia per imatge1.

Mètodes de diagnòstic per imatge❍

Radiologia convencional❍

Medis de contrast❍

 

Anatomia seccional1.
Importància de l’anatomia seccional❍

Plans de l’espai❍

Visió seqüencial❍

 

Tomografia axial computada1.
Mètode diagnòstic i tècnica❍

https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/serveis-estudiants/beques-furv/
https://www.fundae.es/ca/home
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/serveis-empreses/bonificacio-formacio/
mailto:cristina.jacas@fundacio.urv.cat
http://wwwa.fundacio.urv.cat/furvext/generapdf/tel:+34%20977%20779%20966


TC convencional❍

TC d’alta resolució❍

TC helicoidal❍

TC multitall❍

CardioCT❍

PET-TC❍

Contrast en TC❍

Principals indicacions❍

 

Ecografia i Ressonància Magnètica1.
Ecografia Mètode diagnòstic❍

Indicacions de l’ecografia❍

Eco Doppler❍

RM Mètode diagnòstic❍

Indicacions de RM❍

Tipus de RM❍

Altres mètodes diagnòstics❍

 

Anàlisi i postprocesat d’imatges1.
Estacions de feina❍

MPR Reconstrucció multiplanar❍

MIP Màxima i mínima intensitat de projecció❍

3D i Volume Rendering 3D❍

Volume Rendering seccional❍

Endoscòpia virtual❍

 

Maneig dels atles d’anatomia i patologia1.

 

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

Mòdul: M2. Radiologia del pulmó i via aèria: Principals malalties infeccioses i
neoplàsiques

ECTS: 11

Durada: 110 h.



Contingut: Temes radiològics

Anatomia radiològica del pulmó i de la via aèria1.
Anatomia lobar i segmentària del pulmó❍

Radiologia convencional■

Tomografia axial computada■

Anatomia de la via aèria❍

Radiologia convencional■

Tomografia axial computada■

Radiografia de tòrax1.

Projeccions❍

Criteris de qualitat tècnica❍

Avaluació sistemàtica❍

Signes radiològics bàsics1.
Patrons radiològics2.

Augment de densitat❍

Consolidació. Patró alveolar■

Patró intersticial■

Atelèctasi■

Nòdul pulmonar solitari■

Nòduls pulmonars múltiples■

Masses pulmonars■

Quist hidatídic❍

Abscés de pulmó❍

Càncer de pulmó❍

Estadificació de càncer de pulmó TNM■

Covid-19■

Disminució de la densitat1.
Hiperclaredat pulmonar❍

Emfisema pulmonar❍

Tràquea i bronquis. Alteracions❍

Patró destructiu. Lesions cavitades❍

Infeccions pulmonars1.
Infeccions pulmonars en pacients immunocompetents❍

Infeccions pulmonars en pacients immunodeprimits❍

Temes mèdics

Infeccions bacterianes1.
Pneumònia comunitària❍



Pneumònia per aspiració❍

Pneumònia nosocomial i associada a VMI.❍

Pneumònia en el pacient immunodeprimit.❍

Abscés pulmonar❍

Infeccions víriques1.
Covid-19❍

Altres❍

Infeccions per micobacteris1.
Tuberculosi pulmonar❍

Micobacteris atípics❍

Infeccions fúngiques i parasitàries  1.
Aspergilosi pulmonar❍

Candidiasi broncopulmonar. Mucormicosi. Criptococosi.❍

Pneumocistis jirovecii.❍

Nocardiosi pulmonar❍

Quist hidatídic❍

Neoplàsies benignes, malignes i metàstasis1.
Nòdul pulmonar solitari❍

Tumors benignes❍

Tumors de baixa malignitat: T. Neuroendocrins i altres❍

Tumors malignes: Càncer de pulmó. Limfoma❍

Metàstasis pulmonars❍

Pulmó i malalties sistèmiques1.
Afectació pulmonar en les malalties sistèmiques/autoimmunes❍

Hemorràgia alveolar❍

Emfisema pulmonar2.
Patologia de la tràquea i els bronquis3.

Malformacions traqueals❍

Traqueomalàcia❍

Traqueobroncopatia osteocondroplàstica❍

Tumors❍

Malalties infiltratives❍

Bronquiectasis❍

SEMINARI CASOS CLÍNICS

AUTOEVALUACIÓ

EVALUACIÓ



Mòdul: M3. Patologia intersticial pulmonar

ECTS: 7

Durada: 70 h.

Contingut:
Temes radiològics

 

TACAR TC d’alta resolució1.

 

Anatomia de l’interstici pulmonar i del lobulet pulmonar secundari1.

 

Patrons de TACAR1.
Augments de densitat❍

Patró reticular: septal, reticular i panalització■

Vidre desllustrat, condensació, peribroncovascular■

Patrons combinats■

Patrons micronodulillars■

Disminució de la densitat❍

Patrons quístics■

Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans❍

Linfangioleiomiomatosis❍

Pneumonitis intersticial limfocítica■

Pneumònia por Pneumocystis jirovecii■

Quists de rusc■

Patró de parcejat i mosaic●

 

Malalties difuses pulmonars1.
Malalties intersticials difuses❍

Fibrosis pulmonar idiopàtica NIU■

Pneumònia intersticial no específica NINE■

Pneumònia organitzada citogenètica NOC■

Pneumònia intersticial aguda NIA■

Bronquiolitis del fumador BR-EPI■

Pneumònia intersticial descamativa NID■

Pneumònia intersticial limfoide NIL■

Fibroelastosis pleuropulmonar idiopàtica■

Malalties relacionades amb el tabac❍

Sarcoïdosis❍



Toxicitat pulmonar❍

Infeccions pulmonars que simulen una MPID❍

Pneumonitis per hipersensibilitat❍

 

Altres malalties intersticials difuses1.
Silicosis i pneumoconiosis❍

Limfangitis carcinomatosa❍

Edema pulmonar cardiogènic❍

Tuberculosis❍

Pneumònia eosinòfila crònica❍

Proteïnosis alveolar❍

Pneumònia per Pneumocystis jirovecii❍

Síndrome de distrés respiratori agut❍

                                     

Temes mèdics

Malalties amb patrons intersticials1.
Ambientals: Silicosis, asbestosi i pneumoconiosis❍

Pneumonitis per hipersensibilitat i Pneumònia eosinòfila crònica❍

Vasculitis i hemorràgia pulmonar❍

Sarcoïdosis❍

Tuberculosis❍

Pneumònia per Pneumocystis jirovecii❍

Síndrome del distrés respiratori agut❍

Limfangitis carcinomatosa❍

Edema pulmonar cardiogènic❍

 

Malalties intersticials difuses1.
Fibrosis pulmonar idiopàtica NIU❍

Pneumònia intersticial no específica NINE❍

Pneumònia organitzada citogenètica NOC❍

Pneumònia intersticial aguda NIA❍

Bronquiolitis del fumador BR-EPI❍

Pneumònia intersticial descamativa NID❍

Pneumònia intersticial limfoide NIL❍

Fibroelastosis pleuropulmonar idiopàtica❍

 

Toxicitat pulmonar1.
Fàrmacs 1dia❍



Radioteràpia/altres❍

 

SEMINARI CASOS CLÍNICS

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

Mòdul: M4. Radiologia anatomoclínica del mediastí i pleura

ECTS: 9

Durada: 90 h.

Contingut:
Temes radiològics

 

Anatomia radiològica del mediastí, hilis i pleura1.
Radiologia convencional❍

Tomografia axial computada❍

 

Lesions del mediastí1.
Lesions del mediastí superior❍

Lesions del mediastí anterior❍

Lesions del mediastí mig❍

Lesions del mediastí posterior❍

Adenopaties mediastíniques❍

Pneumomediastí❍

Mediastinitis❍

Emfisema mediastínic❍

Patologia de l’hili pulmonar❍

 

Patologia de la pleura i espai pleural1.
Vessament pleural. Tipus❍

Pleuropneumònia❍

Pneumotòrax i hidropneumotòrax❍

Engruiximents pleurals❍

Tumors pleurals❍



 

Temes mèdics

 

Pacient amb massa mediastínica. Diagnòstic diferencial1.
Mediastí anterior❍

Timoma, carcinoma tímic■

Tumors germinals: Teratoma, malignes■

Limfoma■

Tiroides intratoràcic■

Mediastí mig❍

Limfadenopaties■

Quists: broncogènics, entèrics, pericàrdics■

Aneurismes cardiovasculars■

Tumor esofàgic■

Mediastí posterior❍

Tumors neurogènics■

Meningocele■

Lesions columna dorsal■

 

Mediastinitis1.
Mediastinitis Infecciosa❍

Mediastinitis fibrosant❍

 

Adenopaties hiliars: sarcoïdosi, tuberculosi, metàstasis1.

 

Vessament pleural1.
Anàlisi líquid pleural❍

Exsudat❍

Transsudat❍

Empiema❍

Vessament pleural per Insuficiència cardíaca❍

Vessament metastàtic❍

 

Pneumotòrax1.

 



Tumors pleurals1.

 

SEMINARI CASOS CLÍNICS

       AUTOAVALUACIO

       AVALUACIÓ

Mòdul: M5.Radiologia anatomoclínica del cor i grans vasos

ECTS: 7

Durada: 70 h.

Contingut:
Temes radiològics i mèdics

 

Anatomia radiològica del cor i grans vasos1.
Radiologia convencional❍

Tomografia axial computada❍

Ecocardiografia❍

 

Patologia del cor1.
Malformacions congènites❍

Cardiomegàlia❍

Miocardiopaties❍

Valvulopaties❍

Pericardiopaties❍

Insuficiència cardíaca❍

Edema agut de pulmó❍

Aneurismes cardíacs❍

Patologia coronària❍

Patologia septal i tumoral■

Trombosi cardíaca■

 

Patologia aòrtica1.
Alteracions congènites aòrtiques❍

Aneurismes aòrtics❍

Dissecció aòrtica❍



Aterosclerosis aòrtica❍

 

Patologia de vasos pulmonars1.
Alteracions congènites❍

Hipertensió pulmonar❍

Tromboembolisme pulmonar❍

 

Patologia del sistema venós cava1.
Alteracions congènites❍

Estenosi i trombosi del sistema cava❍

Alteracions del sistema venós àcigos❍

 

SEMINARI CASOS CLÍNICS

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

Mòdul: M6. Radiologia anatomoclínica de paret toràcica i diafragma

ECTS: 5

Durada: 50 h.

Contingut:
Temes radiològics i mèdics

 

Anatomia radiològica de paret toràcica i diafragma1.
Radiologia convencional❍

Tomografia axial computada❍

 

Patologia de paret toràcica1.
Alteracions de la caixa toràcica❍

Alteracions de la paret costal❍

Lesions de l’estèrnum❍

Lesions de les parts toves❍



 

Patologia del diafragma1.
Lesions del diafragma❍

Hèrnies diafragmàtiques❍

 

SEMINARI CASOS CLÍNICS

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

Mòdul: Treball Fi de Màster

ECTS: 15

Durada: 150 h.

Contingut:
L'estudiant desenvoluparà un cas clínic amb alguna patologia toràcica
a través del qual elaborarà un treball del que haurà de fer una defensa
oral.



Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per
a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

 

Fundació URV. Centre de Formació Permanent
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS

Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

https://www.fundae.es/Pages/default.aspx
mailto:bonificacio@fundacio.urv.cat
mailto:formacio@fundacio.urv.cat

