
DERMA TO LO GIA PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA 

OBJECTIUS 

Es tracta d'un curs bàsic de dermatologia d/animals de companyia/ amb 
alguns aspectes de dermatologia comparada. L/objectiu és que I/alumne/a 
sigui capaç de diagnost icar i tractar correctament les principals malalties de 
la pell dels animals. 

Per a la docència d'aquest curs s'utilitza ranomenat /lmètode del cas"; és a 
dir: els principis bàsics de diagnòstic i tractament de les malalties de la pell 
es dedueixen a partir de la discussió de casos clínics. Cada setmana els 
alumnes/les alumnes reben un cas clínic per a la seva discussió i estudi. A 
la classe de teoria es discuteix aquest cas i es comente_n totes les malalties 
semblants, incloses en el diagnòstic diferencial. Cadascuna de les classes 
està dedicada a una de les grans presentacions clíniques en dermatologia: 
prurit en el gos, alopècia simètrica, úlceres, ... 

Programa de classes teòriques 

Classe 1. Dia 1 .1 0.96. Presentació del curs. Estructura i funció de la pell. 

Classe 2 . Dia 8.1 0.96. El diagnòstic en dermatologia . 
L'anamnesi, la història clínica i l'examen físic. 
Les principals proves diagnòstiques. 

Classe 3. Dies 15 i 16.1 0.96. Alopècia focal generalitzada en el gos. 

Classe 4 . Dies@i @1 0.96. Prurit en el gos (I). 

Classe 5. Dies 5 i 6.11.96. Prurit en el gos (11). 

Classe 6. Dies ;12 i 13. 11 .96. Pústules, castres i ulceracions 
generalitzades en el gos. 

Classe 7. Dies 19 i 20.11.96. Des pigmentacions, ülceracions i castres en 
unions mucocutànies. 

Classe 8. Dies 26 i 27.11 .96. Alopèc ia simètrica sens~ prur it en el o os. 

Classe 9. Dies 3 i 4 .12.96. Prurit en el gat. 

Classe 1 O. Dies 1 O i 11.12.96. Otitis externa en el gos. 

Classe 11 . Dies 17 i 18 .12.96 . Nòduls cutàn is en el gos i en el gat. \ 
) 

... -- - ··------- --- ....... ---------



Programa de classes pràctiques 

(a). Pràctiques clíniques a I'HCV 

· Dimecres i dijous de 15.00 a 19.00h, tot l'any 
· Cada alumne/a ha de fer 1 sessió obligatòria una segona sessió 
optativa 

(b). Pràctiques de microscopia/histopatologia 

· Dilluns a divendres de 14.00 a 15.00h. (9 pràctiques) 
( 1 grup cada dia) · 
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Avaluació 

(a). Prova "multi ple choice" per avaluar els coneixements bàsics, de 
caràcter eliminatori. 

(b). Prova escrita de resolució de casos clínics, amb ajut de bibliografia. 

Professorat 

Dr. Lluís Ferrer (Teoria, pràctiques clíniques). 
Tutoria: Divendres d'11 a 13 h. 

Dra. Dolors Fondevila (Pràctiques d'histopatologia). 
Tutoria: Dimecres d' 11 a 13h. 

Dra. Sandra Fondati (Teoria, pràctiques clíniques). 
Tutoria: Dijous d'11 a 13h. 
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