
CI.INICA D 1 ANIMALS EXOTICS ., Curs 1994-95. 
Coordinador: Antoni Ramis 

Horari de consultes: Dijous de 10 a 12h. 

OBJECTIUS DE 1~ ASIGNATORA 

Aportar c :l.s alumnes coneixements sobre les principals 
mal al ties que afecten als mami fers (tret de gos i gat) , aus i 
reptils r c ons i derats com animals de' 'companyia. 

Es pretén q n:e lval umne conegui: 
1. La etiopatogèn ia dels principals processos. 
2. Els mètodes més habituals de diagnòstic. 
3. Els t.ract:aments mèdics i quirurgics més habituals. 

CLASES TEORIQUES 

Mamífers 

'l'ema 1. Condicions de manten i ment en captivitat dels rossegadors. 

Tema 2. Principals patol ogies dels rossegadors. 

Tema 3. Condicions de manteniment en captivitat dels mustèl . U.ds 

Tema 4. Principals pat.ologies dels mustèl.lids. 

Tema s. Morfofis i ologia dels aparells respiratori i digestiu de 
les aus . 

Tema 6. Malalties de l ' aparell respiratori . 

Tema 7 . Malalties de l'aparell digestiu . 

Tema e. Malalties cutànies. 

Tema 9 .. Malalties nutricionals i associad~s al manteniement en 
captivitat. 

Tema 10. Anestèssia, radiologia i tractaments quirúrgics. 

Rè_ptils 

T~ma 11~ Morfofisiologia dels rèptils. 

T'ema 12 o Hematologia i bioquimica sanguinia. 

Te~~ 13. Problemes de maneig i malalties nutricionals. 

Tema 14 w Malalties infeccioses. 

Miscelànea. 

Tema 15~ Problemes de comportament dels animals exòtics 



SEMINARIS 

Seminari 1. Identificació de les principals espècies d'aus. 

seminari 2. Identificació de les principals espècies de rèptils. 

Seminari 3. Identificaciò de les principals espècies de micos. 

PRACTIQUES 

Practica 1. Necròpsia i recollida de mostres en aus. 

Practica 2. Necròpsia i recollida de mostres en rèptils. 

Practica 3. Anestèssia i radiologia en especies exòtiques. 

Practica 4. Tècniques quirúrgiques basiques. 

SISTEMA D1 AVALUACIO 

Per aprovar 1 'assignatura serà precís demostrar coneixements 
suficients en un examen escrit dels continguts teòrics i pràctics 
impartits al llarg de tot el curs. 

Els continguts teòrics s'avaluaran mitjançant un examen de 
preguntes tipus test i preguntes de desenvolupament curt. Per 
aprovar aquest examen és precís un mínim del 75% de respostes 
totalment correctes. 
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