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. Debut, Y. The Veterinary Formulary . The Phàpnaceutical Prees, Teaa 1. ~PiB bàuicu per a la dosificació dela_lALffia~ .
London (1991) · Règims de dooificació: doni única, doolo repetid~>o, 

infusió. Honitorització del tractament farmacològic . 
Nalaon and Couto. Rosentialo of Small Animal. Interna! 

Medicine. 	 Ed. Mooby, (1992) Tema l. 'illtiA.clwla de la reaPosta alo L\unac.a. Interacciono 

farmacològiques: farmacocinètiqueo i farmacodinàmi


Plumb. Veterinary drug handbook. PharmaVet. ques. Variacions de la reopoota segons l'espècie, 

l'edat i el sexe. Influència de la dieta. Canvio de la 


Tennant . Small animal [ormulary. llS/\VA. (1994) 	 resposta en oituaclono patològiquoo. 

II. 	 TBRAPiuTICA PARMACOLÒOICA SIMPTOMÀTICA 

Tema l. 	 Clmtrol de la intlamació. Elecció dels analgèsics 
oegono el tipus de dolor i de la febre. Derivats de 
l'opi. 1\nalgèoico-antitèrmico. Criteris per a la 
selecció dels antiinflamatoris. Antiinflamatoris no 
esteroides. Corticosteroides: característiques gene
rals, indicacions terapèutiques, efecteo indeoitja
blea. 

Tema 4. 	 aeü~l.lització. Factorn que condicionen 
una decioió terapèutica pooitiva . Utilitat de benzo
diaze~ineo, barbitúrics i fenotiazineo. Traoport. 

Tema s. 	 FluidoteràPia. Oaoeo fioiològiqueo per a la terapòuti 
ca amb fluids. Criteris d'avaluació i execució d'una 
pauta terapèutica. Tipus de fluid, volum, velocitat, 
via, etc ... Tranofuoiona de sang. Nutrició parenteral. 

III, 	PRINCIPIS OEKKRALS PBR A LA UTILITZACIÓ DRLS ANTIBIÒTICS, 
ANTIMICÒTICS, ANTIPARASITARIS I ANTINEOPLÀSTICS. 

Tema 6. 	 I.t!r.iU!.è.U~!:.lLJlli\l_li_Lle..ILiJlle~~i.oll.ell.. Crl teri n per
l'elecció d'un antibiòtic. Principalo grups d'antibiò
tics: espectre d'acció, mecanisme d'acció, farmaco
cinètica i efectes indesitjables. Valoració de lea 
aoaociaclona d'antibiòticn . Tractament dc leo infec 
cionO! infecciono oiotèmiqueo, cutànioo, oftillmolò']i
queo i del siot,ma nerviós central . 

Tema 7. 	 Terapèutica de 1
, lea malalties produl\.!.eJi_o.e.¡:....__L.Qt]gll. 

Principals fànnaca antimicòtico. Criteri d'utilitza
ció . Tractament de les micosis siatèmiqueo. Tractament 
de leo micooin superficials. 
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Tema 8 . 

Tema 9. 

Tema 10. 

Ter dl.!è.l!t iJ: il.....il~.!! :L.iuLe.aJ; aciom¡_s <1 u s <.u! e :L.Jl!!L1llldflitli 
l'rinci palo fàrmaca antiparasitaris . Ct· iterio d'uti
lització. Tractament simptomàtic i curatiu de leo 
malalties parasitàries. 

I.!!rdl.!èl!JJ . .~:a_Lu;ma~i_ç_¡¡~niln<ï lJLelLI:oL.lettis it.a.t. . 
Caracteríotlqueo generala de leo col.lectivitato. 
Criteri o per l' eotabl iment d'una terapèutica preventi
va o curativn amb ant!biòtípu i antiparaoitarlo. 
Ut llit zacló de [ ànnaco promotora del e re ixement i 
additius. Concepte de MRL. Petiode de supressió . 

Ie.ra¡¡èut..i~:iL...de_l.!!a_malall.ie.ILJU:.ol2il.llt..i.llu.e.a__j_ll. 
Fonaments de la terapèutica amb antineoplàstica 
citostàtica. Caracterització del e tumors quimiotracta 
bluu. Criteri per a eotabllr una pooologia amb fàrmacn 
e i tootàt ico, quimioteràpia combinada i intennitent. 
Claaoificació i caracterització dels fArmacs anti
neoplàstica, protocol de tractament . lrrvnunoteràpia 1 

activa no eopecl[ica i especifica, passiva i adoptiva. 

IV. TKRAPtuTICA PARMACOLÒGICA SISTKKiTICA 

Tema 11. I~~ti~e lea rnalaltiea del aillt~ma_digestiu III . 
Alteraciono cavitat bucal i esòfag. Gastritis aguda i 
crònica. Alteracions intestinals. 

Tema 11. I.!!r.iU1.èuüca de le~ll___deLlli.Jlt.l:llli\__dj,glH!.t.ill 
ill.l. Trastorno hepàtica: patologia in f I amatòria 
(infecciosa i no infecciosa) i no inflamatòria. 
Trastorno del pAncreeo exocrí: insuficiència pancreA
tica, pancreatitis. 

Teaa ll. I.!!ragèutlciL.dela traatoriUL.digeatius en el.IL.llllimilill 
g_[O.IUI.Q.II. Acidosi ruminal i timpanisme . Cetosi del s 
bovina i ovina. Diarrees en remugant o i porco . Dia
rreeo en cavallo. Còlic equí. 

Teaa u. Ii!UUlèu.tika de lea malalties del oia tema rea¡¡j.~. 
Objectius de la terapéutica reopiratoria eopeclfica. 
Rinitis bacterianes i micòtiques. Amigdalitis. Tra
queobronquitio infecciosa. Bronquitis aguda i crònica. 
Pneumònies bacterianes i micòtiques . !!dema pulmonar . 
Asma bronquial. 

Teaa 15 . I.!!u~u.liclL.de les malalt i.e.IL..deLllllltJ!IIliLJ::e.LIIÜUU.OJ.:.i. 
l!ILJÜ.ILJIIllmaliL9J:WUHUI · Pneumònica. complex infeccióo 
respiratori bovl. Patologia respiratòria porquina 
(rinitis, micoplaamosi, paoteurel.loaio) . Paràoito 
delo oiotema reopiratori. 

Teaa 16. I.l!-UUI.è.U.t.ica de lea malalties del___¡¡j,atema urilliU.i . 

. ··-;·.:· 

Insuficiència renal aguda. Inouficiència renal cròni
ca. Glomerulopatieo. Urolitiasi. Síndrome urològica 
felina (PUS) . 

/ 
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Tema 11. I.!!uuèutica de leiL.millililli:uleL.:;lli_lem¡¡_ç_~\iQ'!J:!fiÇlL:. 
Ll.J:. Tractament cle la inouficiènciil canlitlca congest i
va. Tractament de la insuficièuciil Cilttlíaca ilguda. 
Tractament de les arrítmieu. lntcccionH i infeuta
ciono. Embolieo. Xoc. 

Tema 18. I.!!U~.utJ..c.a._¡j_el.¡¡__tranDJ;.9_rn.fl_iro1m•JIQl.ò9.i.(;:¡, Hal alt i e o 
alèrgiqueo i malaltieo autoimmunes . 

Tema 19. I.!!I_i.\l.!.è.l.!_t_i<:a dels t rastQrn¡;¡___~cl _ __:¡J_¡¡J,_cm<L...!l!liillli. 
Trastorns convulsius: clasoificació de la crioi i 
tractament. Alteracior1u del comr>ortame11t: caracterit
zació i tractament. Traotornn ncut·omu!H.:ul¡u-s. 

Tema 2 o. l&.ut_mL__la rn¡,u;Qj,_Qgli:___úel.a _ _t t'.<\~ t .QJ:J!lL . .Jnet ¡¡J;.òl.il;_s __ i 
cllllo.la:1utLJnéa..!L.cuilcu.La. Lllal>et.lu 111!11 it.uu i illulpitl,,, 
Diofunciono adrenocort:icalo . Diutuncionu tit·oitlceu. 
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