
CLIN ICA D'ANIMALS EXOTICS. Curs 1996-7. 
Coordinador: Antoni Ramis 

Horari de consultes: Dijous de 1 O a 12h. 

OBJECTIUS DE LA ASIGNATURA 

Aportar als alumnes coneixements sobre les principals malalties que afecten als 
mamífers (tret de gos i gat), aus i reptils, considerats com animals de companyia. 

Es pretén que l'alumne conegui: 
1 . La etiopatogènia dels principals processos. 
2. Els métodes més habituals de diagnòstic. 
3. Els tractaments mèdics i quirurgics més habituals. 

CLASES TEORIQUES 

Mamífers 

i'~Oe~ Tema 1. Condicions de manteniment en captivitat dels rossegadors . 

~.20c~ Tema 2. Principals patologies dels rossegadors . 

.!~Ocf . Tema 3. Morfofisiologia dels aparells respiratori i digestiu de les aus. 

Sl ~~-. Tema 4. Malalties nutricionals i associades al manteniement en c~ptivitat. 
L'examen fisic. 

Tema 5. Malalties de l'aparell respiratori. 

Tema 6. Malalties de l'aparell digestiu. 

tZ Ntfl'. Tema 7. Malalties cutànies . 

1¡ ,¡,.. Tema 8. Anestèssia, radiologia i tractaments quirúrgics. 
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Rèptils 

Tema 9. Morfofisiologia dels rèptils . 

Tema 1 O. Malalties nutricionals i associades al manteniment en captivitat. 
L'examen fisic. · 

Tema 11. Malalties infeccioses i parasitaries. 

Tema 12. Anesèssia, radiologia i tractaments quirúrgics. 
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Miscelànea 

~·c.. Tema 13. La medicina als animals de zoo 

~·(., Tema 14. El conveni C.I.T.E.S. 

~ ÍÀ"<.. Tema 15. Problemes de comportament dels animals exòtics 

l,S~· ~-~ k. 
SEMINARIS 

Seminari 1. Identificació de les principals espècies de mamífers. 

Seminari 2. Identificació de les principals espècies de d'aus. 

Seminari 3. ldentificaciò de les principals espècies de réptils . 
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PRACTIQUES 

_. ,...L, Practica 1. Necròpsia i recollida de mostres en aus. 

~ Practica 2. Anestèssia, radiologia i tècniques quirúrgiques basiques en especies 
A = exòtiques. 

Practica 3. Consultes al hospital. 

SISTEMA D' AVALUACIO 

Per aprovar l'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 o 
preguntes de desenvolupament curt. Per aprovar aquest examen és precís un 
mínim del 75% de respostes totalment correctes. 
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