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OBJECTIUS DE L’  ASSIGNATURA 

L’ objectiu específic d’ aquesta assignatura és que l’ alumne sigui capaç de 
diagnosticar i tractar correctament qualsevol malaltia cutània dels animals de 
companyia. Es posa més èmfasi en el desenvolupament de protocols diagnòstics 
i en l´abordatge dels casos i molt menys que en subministrament de 
coneixements o informació sobre les diferents malalties (es remet els alumnes a 
textos o articles).  

Objectius secundaris o menys específics són acostumar l’ alumne a prendre 
decisions diagnostiques i terapèutiques correctes i ètiques, a tractar 
adequadament pacients i propietaris i a discutir casos clínics amb companys, 
professors i altres col·legues.  

Finalment l’ assignatura pretén introduir l’ alumne a l’ autoaprenentatge, de 
forma que pugui realitzar sempre la seva formació continuada. A fi de comptes, 
quasi tot el que ensenyem en aquest curs 2000/01 dintre d’ uns pocs anys estarà 
obsolet o es demostrarà incorrecte.  

Els professors inviten els alumnes fer consultes sobre els casos, tant 
personalment com fent servir el correu electrònic. 

4 - PROGRAMA  
   

CLASSES TEORIQUES 

Introducció al curs. El diagnòstic en dermatologia: dades del pacient, la historia 
clínica, l’ examen físic i els exàmens complementaris.  

Alopècia focal-multifocal en el gos. Protocol de diagnòstic. Tractament de les 
principals malalties.  

Prurigen en el gos (I). Diagnòstic i tractament de malalties que cursen amb 
prurigen.  

Prurigen en el gos (II). Diagnòstic i tractament de malalties que cursen amb 
prurigen en el gos. Protocol general de diagnòstic.  

Prurigen en el gat. Diagnòstic i tractament de malalties que cursen amb prurigen 
en el gat  

Lesions erosives- ulceratives- costroses cutànies i muco-cutànies en el gos. 
Protocol de diagnòstic i tractament.  

Nòduls cutanis. Protocol de diagnòstic i tractament.  

Alopècia simètrica no prurítica en el gos (I). Protocol de diagnòstic i tractament 



.  

Alopècia simètrica no prurítica en el gos (II). Protocol de diagnòstic i tractament. 

 

   

   

PRACTIQUES Tipus Durada 

1. Estructura i funció de la pell PL 1,5 

2. Vocabulari de dermatopatologia PL 1,5 

3. Realització d'una biòpsia cutànea PL 1 

4. Tècniques de pressa de mostres citològiques a 
dermatologia 

PL 1 

5. Examen microscòpic de preparacions 
citològiques (citologia imflamatòria) 

PL 2 

MÒDUL de pràctiques a l'HCV-UAB PC 8 
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NORMES D'AVALUACIÓ 

Per aprovar l’ assignatura els alumnes i les alumnes hauran d’ haver fet les 
pràctiques, el mòdul d’ especialitats fet a l’ HCV i hauran de lliurar correctament 
discutits els casos clínics. Els 7 primers casos es podran presentar de forma 
individual o en grups de dues persones. L’ últim cas s’ haurà de resoldre de 
forma individual. 

 

   

   

ALTRES INFORMACIONS 

Metodologia docent 

El curs utilitza l’ anomenat "problem oriented approach". Els principis 
generals/bàsics s’ obtenen a partir de l’ estudi de casos reals concrets. No hi ha 
"classes teòriques" clàssiques, enteses com a lliçons magistrals.  

El curs consta de 6 problemes diagnòstics, cadascun d’ ells il·lustrat per un o dos 
casos clínics que els alumnes han d’ estudiar i comentar. Aquest són, a judici 
dels professors els problemes dermatològics més freqüents en la clínica de petits 
animals. 

 


