
 

C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 Fax: 93 245 37 52 

www.camfic.cat 

 

Ecografia de la glàndula 
tiroide i del coll 

 
                                                                                                  13 de març de 2019 
                                                                    CAMFiC  - Diputació, 316 - Barcelona 

Objectius 
 
Objectius generals  
 

Explorar físicament la glàndula tiroide 
Explorar ecogràficament la glàndula tiroide i el coll 
 
Objectius específics  
 

- Delimitar clínicament la mida de la glàndula. 
- Explorar la presència de nòduls a la glàndula. 
- Explorar la resta del coll. 
- Descriure la textura ecogràfica de la glàndula tiroide. 
- Delimitar i identificar les diferents parts de la glàndula. 
- Mesurar la glàndula normal. 
- Descriure les imatges ecogràfiques patològiques. 
- Efectuar mesures de les imatges ecogràfiques patològiques. 

 

Contingut i durada 
 
Primer bloc: de 16:00 a 16:30 

Presentació teòrica amb diapositives amb ecografies d'exemples: Dra. Liliana Gutiérrez: 
a. Anatomia del coll amb l'ecografia.      

b.  Variants anatòmiques de la tiroide. 
c. Valoració d’adenopaties al coll. 
d.  Valoració i seguiment d'un nòdul tiroïdal per ecografia. 
e.  Com sospitar un carcinoma diferenciat de tiroide per ecografia. 

 
Segon bloc: de 16:30 a 17:45 

Aspectes pràctics: 
I:Exploració clínica del coll: Pràctica entre alumnes: De 16:30 a 16:45: Dr. Francisco Reventoz.  
II: Mesura normal dels lòbuls tiroides, valoració d'adenopaties cervicals i com descriure: 
Pràctica entre alumnes. De 16:45 a 17:15: Dra. Pepa Beltran. 
III: - Mesura i descripció de nòduls tiroïdals en una ecografia. De 17:15 a 17:45: Dr. Jesús Pujol. 
 
Tercer bloc 18:15 a 20:30 

Pràctiques entre alumnes i amb phantoms. 
 
Durada:  4 hores 
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Metodologia 
 

Es dividirà la tarda en 3 blocs: El primer serà eminentment teòric i s’exposarà, amb rica 
iconografia, la teoria anatòmica.  
 
En el segon i el tercer bloc es dividirà amb alumnes en grups de com a màxim 5 persones. Es 
realitzaran pràctiques supervisades d’exploració de la normalitat entre els propis alumnes i 
l’exploració simulada de les imatges patològiques es farà amb phantoms especialment 
dissenyats i construïts per a aquesta activitat formativa. 

 
Equip Docent 
 

Coordinadors:  Membres del Grup de treball d’Ecografia a l’Atenció Primària (EcoAP) de la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària CAMFiC) 
 
 

Dirigit a 
  
Als metges i metgesses d’Atenció Primària.  

Places: 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 


