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PROGRAMA Dl TERAPÈUTICA 

CURS 1996-1997 

I. ASPECTES GBNBRALS Dl L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS 

Tema 2. 

Principis bàsics per a la dosificació dels fàrmacs . 
Règims de dosificació: dosi 6nica, dosis repetides, 
infusió . Monitorització del tractament farmacològic . 

Variacions de la resposta als fàrmacs . Interaccions 
farmacològiques : farmacocinètiques i farmacodinàmi
que s. Variacions de la resposta segons 1 'espècie, 
l'edat i el sexe. Influència de la dieta. Canvis de la 
resposta en situacions patològiques. 

II. TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA SIMPTOMÀTICA 

Tema 3. · Control de la inflamació. Elecció dels analgèsics 
segons el tipus de dolor i de la febre . Derivats de 
l'opi . Analgèsics-antitèrmics. Criteris per a la 
selecció dels antiinflamatoris . Antiinflamatoris no 
esteroides. Corticosteroides: característiques gene
rals, indicacions terap~utiques, efectes indesitja 
bles. 

Tema 4. 

Tema 5. 

Sedació i tranquil lització. Factors que condicionen 
una decisió terapèutica positiva . Utilitat de benzo
diazepines, barbit6rics i fenotiazines. Trasport . 

Fluidoteràpia . Bases fisiològiques per a la terapèuti 
ca amb fluids . Criteris d'avaluació i execució d'una 
pauta terapèutica . Tipus de fluid, volum, velocitat, 
via, etc ... Transfusions de sang . Nutrició parenteral. 

III. PRINCIPIS GBNBRALS PER A LA UTILITZACIÓ DELS ANTIBIÒTICS, 
ANTIMICÒTICS, ANTIPARASITARIS I ANTINEOPLÀSTICS. 

Tema 6. 

Tema 7. 

Terapèutica de les malalties infeccioses . Criteris per 
l'elecció d'un antibiòtic. Principals grups d'antibiò 
tics : espectre d'acció, mecanisme d'acció, farma c o 
cinètica i efectes indesitjables. Valoració de les 
associacions d'antibiòtics. Tractament de les infec
cions : infeccions sistèmiques, cutànies, oftalmològi 
ques i del sistema nerviós central . 

Terapèutica de les malalties produides per fongs. 
Principals fàrmacs antimicòtics. Criteri d'utilitza 
ció. Tractament de les micosis sistèmiques. Tractament 
de les micosis superficials . 



Tema 8. 

Tema 9. 

Terapèutica de les infestacions causades per paràsits 
Principals fàrmacs antiparasitaris. Criteris · d'uti 
lització. Tractament simptomàtic i curatiu de les 
malalties parasitàries . 

Terapèutica farmacològica d'animals en col lectivitat . 
Característiques generals de les col . lectivitats. 
Criteris per l'establiment d'una terapèutica preve nti 
va o curativa amb antibiòtics i antiparas itaris. 
Utilització de fàrmacs promotors del creixement i 
additius . Concepte de MRL . Període ·de supressió. 

Tema 10. Terapèutica de les malalties neoplàstiQues (Il . 
Fonaments de la terapèutica amb antineoplàstics 
citostàtics . Caracterització dels tumors quimiotracta 
bles . Criteri per a establir una posologia amb fàrmacs 
citostàtics : quimioteràpia combinada i intermitent . 
Classificació i caracterització dels fàrmacs anti
neoplàstics, protocol de tractament. Immunoteràpia : 
activa no específica i específica, passiva i adoptiva. 

IV. TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA SISTEMÀTICA 

Tema 11. 

Tema 12. 

Tema 13. 

Tema 14. 

Tema 15. 

Terapèutica de les malalties del sistema digestiu (Il . 
~Iteracions cavitat bucal i esòfag. Gas~ritis aguda i 
crònica. Alteracions intestinals . 

Terapèutica de les malalties del sistema digestiu 
~. Trastorns hepàtics : patologia inflamatòria 
(infecciosa i no infecciosa) i no inflamatòria. 
Trastorns del pàncrees exocrí: insuficiència pancreà
tica, pancreatitis . 

Terapèutica dels trastorns digestius en els animals 
grossos . Acidosi rumina! i timpanisme . Cetosi dels 
bovins i ovins. Diarrees en remugants i porcs . Dia
rrees en cavalls . Còlic equí . 

Terapèutica de les malalties de¡ sistema respiratori . 
Objectius de la terapéutica respiratoria específica . 
Rinitis bacterianes i micòtiques. Amigdalitis . Tra
queobronquitis infecciosa. Bronquitis aguda i crònica . 
Pneumònies bacterianes i micòtiques . Edema pulmonar . 
Asma bronquial. 

Terapèutica de les malalties del sistema respiratori 
en els animals grossos. Pneumònies . complex 
respiratori boví . Patologia respiratòria 
(rinitis, micoplasmosi, pasteurel.losis) . 
dels sistema respiratori. 

infecciós 
porquina 
Paràsits 

Tema 16. Terapèutica de les malalties del sistema urinari. 
Insuficiència renal aguda . Insuficiència renal cròni 
ca . Glomerulopaties. Urolitiasi. Síndrome urològica 
felina (FUS) . 

Tema 17 . Terapèutica de les malalties del sistema cardiovascu 
lar . Tractament de la insuficiència cardíaca conges ti 
va . Tractament de la insuficiència cardíaca aguda . 
Tractament de les arrítmies . Infeccions i . infesta 
cions. Embolies . Xoc . 

Tema 18. Terapèutica dels transtorns immunològics : Ma lalties 
alèrgiques i malalties autoimmunes. 

Tema 19. Terapè utica dels trastorns del sistema nerv iós . 
Trast o rns convulsius : classificació de la crisi i 
tractament . Alteracions del comportament : caracterit 
zació i tractament . Trastorns neuromusculars. 

Tema 20. Control farmacològic dels trastorns metabòlics i 
endocrins més freqüents . Diabetis Mellitus i insípida . 
Disfuncions adrenocorticals. Disfuncions tiroidees . 
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l'RQGJWU, DE TERAPÈUTICA 

CUR.S 19!.16-1997 

I. ASPE~TBS GBHBRALS DE L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS 

Tema 1. 

Tema 2. 

Principis bàsics per a la dosificació dels fàrmacs . 
Règims de dosificació: dosi única, dosis repetides, 
infusió. Monitorització del tractament farmacològic . 

Variacions de la resposta als fàrmacs. Interaccions 
farmacològiques: farmacocinètiques i farmacodinàmi
ques . Variacions de la resposta segons l'espècie, 
l'edat i el sexe . Influència de la dieta. Canvis de la 
resposta en situacions patològiques. 

II. TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA SIKPTOIIÀTICA 

Tema 3. 

Tema 4. 

Tema 5. 

Control de la inflamació. Elecció dels analgèsics 
segons el tipus de dolor i de la febre. Derivats de 
l'opi. Analgèsics-antitèrmics . Criteris per a la 
selecció dels antiinflamatoris. Antiinflamatoris no 
esteroides . Corticosteroides: característiques gene
rals, indicacions terapèutiques, efectes indesitja
bles. 

Sedació i tranquil lització. Factors que condicionen 
una decisió terapèutica positiva. Utilitat de benzo
diazepines, barbitúrics i fenotiazines. Trasport . 

Fluidoteràpia. Bases fisiològiques per a la terapèuti 
ca amb fluids . Criteris d'avaluació i execució d'una 
pauta terapèutica . Tipus de fluid, volum, velocitat, 
via, etc .. . Transfusions de sang. Nutrició parenteral. 

III. PRINCIPIS GBHBRALS PER A LA UTILITZACIÓ DELS ANTIBIÒTICS, 
ANTIKICÒTICS, ANTIPARASITARIS I ANTINEOPLÀSTICS. 

Tema 6. 

Tema 7. 

Terapèutica de les malalties infeccioses . Criteris pe r 
l'elecció d'un antibiòtic . Principals grups d'antibiò
tics : espectre d'acció, mecanisme d'acció, farma c o 
cinètica i efectes indesitjables. Valoració de les 
associacions d'antibiòtics . Tractament de les infec 
cions: infeccions sistèmiques, cutànies, oftalmològi 
ques i del sistema nerviós central . 

Terapèutica de les malalties produïdes per fongs. 
Principals fàrmacs antimicòtics. Criteri d'utilitza 
ció. Tractament de les micosis sistèmiques. Tractament 
de les micosis superficials . 
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Tema 8. 

Tema 9. 

( 

Terapèutica de les infestacions causades per paràsits 
Principals fàrmacs antiparasitaris. Criteri$ · d' uti 
lització. Tractament simptomàtic i curatiu de les 
malalties parasitàries. 

Terapèutica farmacològica d'animals en col lectivitat . 
Característiques generals de les col . lectivitats. 
Criteris per l'establiment d'una terapèutica preventi 
va o curativa amb antibiòtics i antiparasitaris. 
Utilització de fàrmacs promotors del creixement i 
additius . Concepte de MRL . Període de supressió . 

Tema 10. Terapèutica de les malalties neoplàstigues (I l . 
Fonaments de la terapèutica amb antineoplàstics 
citostàtics. Caracterització dels tumors quimiotracta 
bles. Criteri per a establir una posologia amb fàrmacs 
citostàtics: quimioteràpia combinada i intermitent. 
Classificació i caracterització dels fàrmacs anti
neoplàstics, protocol de tractament. Immunoteràpia: 
activa no específica i específica, passiva i adoptiva . 

IV. TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA SISTEMÀTICA 

Tema 11. 

Tema 12. 

T~ 13. 

Tema 14. 

Tema 15. 

Terapèutica de les malalties del sistema digèstiu (Il . 
Alteracions cavitat bucal i esòfag ~ Gastritis aguda i 
crònica. Alteracions intestinals. 

Terapèutica de les malalties del sistema digestiu 
~- Trastorns hepàtics: patologia inflamatòria 
(infecciosa i no infecciosa) i no inflamatòria. 
Trastorns del pàncrees execri: insuficiència pancreà
tica, pancreatitis . 

Terapèutica dels trastorns digestius en els animals 
grossos. Acidosi rumina! i timpanisme . Cetosi dels 
bovins i ovins. Diarrees en remugants i porcs. Dia
rrees en cavalls. Còlic equí. 

Terapèutica de les malalties del sistema respiratori . 
Objectius de la terapéutica respiratoria específica . 
Rinitis bacterianes i micòtiques. Amigdalitis . Tra
queobronquitis infecciosa. Bronquitis aguda i crònica. 
Pneumònies bacterianes i micòtiques. Edema pulmonar. 
Asma bronquial . 

Terapèutica de les malalties del sistema respiratori 
en els animals grossos . Pneumònies . complex 
respiratori boví . Patologia respiratòria 
(rinitis, micoplasmosi, pasteurel . losis). 
dels sistema respiratori . 

infecciós 
porquina 
Paràsits 

Tema 16. Terapèutica de les malalties del sistema urinari. 
Insuficiència renal aguda. Insuficiència renal cròni
ca. Glomerulopaties. Urolitiasi. Síndrome urològica 
felina (FUS) . 

Tema 17. Terapèutica de les malalties del sistema cardiovascu
lar . Tractament de la insuficiència cardíaca congesti 
va. Tractament de la insuficiència cardíaca aguda. 
Tractament de les arrítmies. Infeccions i . infesta 
cions. Embolies . Xoc . 

Tema 18. Terapèutica dels transtorns immunològics: Mal al ties 
alèrgiques i malalties autoimmunes. 

Tema 19. Terapèutica dels trastorns del sistema nerviós. 
Trastorns convulsius : classificació de la crisi i 
tractament . Alteracions del comportament: caracterit 
zació i tractament . Trastorns neuromusculars . 

Tema 20. Control farmacològic dels trastorns metabòlics i 
endocrins més freqüents. Diabetis Mellitus i insípida . 
Disfuncions adrenocorticals . Disfuncions tiroidees. 
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