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LLICENCIATURA DE  VETERINÀRIA 
 
1- DADES DE L’ASSIGNATURA 
 
ASSIGNATURA PATOLOGIA MÈDICA II 
Codi 21220 
Curs 5 
Quatrimestre 1 
Crèdits totals 6 
Crèdits teòrics 3 
Crèdits pràctics 3 
 
 
2- DADES DEL PROFESSORAT 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE: 
Medicina i Cirurgia Animals 
 
PROFESSORS 
RESPONSABLES 

Despatx Telèfon e-mail 

Sònia Añor VO-319 8138 Sonia.Anor@uab.es
Lluís Monreal VO-329 1968 Lluis.Monreal@uab.es
Josep Pastor VO-317 1990 Josep.Pastor@uab.es
 
ALTRES PROFESSORS Despatx Telèfon e-mail 
Lara Armengou VO-341 2502 Lara.Armengou@uab.es
Carla Cesarini VO-341 2502 Carlota.Cesarini@uab.es
Eduard José-Cunilleras VO-341 2502  
Marga Navarro VO-341 2502 Maragarita.Navarro@ua

b.es 
Lluís Gaitero VO-319 8138 Lluis.Gaitero@uab.es 
Quim Baucells    
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3- OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
La Patologia Mèdica engloba l’estudi específic de les malalties internes que no tenen caràcter parasitari ni 
infecto-contagiós. Per això, els objectius principals de l’assignatura són:  
 - Que l’alumne reconegui les principals malalties internes que afecten als animals de companyia 
(gossos, gats i èquids), així com les principals afeccions internes del bestiar boví.  
 
  
De les malalties internes, s’expliquen principalment les seves característiques clíniques, l’etiopatogènia, la 
descripció del quadre clínic, el llistat de diagnòstics diferencials, proves diagnostiques per arribar al 
diagnòstic definitiu, el seu pronòstic i els tractaments més emprats.  
   
Amb les pràctiques de l’assignatura es vol complementar la formació de l’alumne i introduir-lo a la clínica 
dels animals de companyia i/o del bestiar boví. D’aquesta manera, l’estudiant pot ser capaç, en finalitzar el 
curs, de reconèixer les principals malalties internes, fer un diagnòstic diferencial, establir un protocol 
diagnòstic i un pla de tractament, i d’oferir un pronòstic el més acurat possible. 
 
  
 
4- PROGRAMA 
 
CLASSES TEÒRIQUES 
Part genèrica per totes les espècies:  
        a. Neurologia  
 • Convulsions  
 • Encefalopaties  
 • Mielopaties  
         b. Shock  

  
Part Medicina Interna Equina:  
         a. Malalties gastrointestinals  
         b. Malalties respiratòries vies altes i vies baixes  
         c. Malalties cardiovasculars  
         d. Malalties renals  
         e. Malalties en nounats  
         f. Malalties nutricionals i del creixement  
         g. Malalties del fetge  
         h. Malalties múscul-esquelètiques  
         i. Malalties endocrines. Neoplàsies  
 
Part Medicina Interna Bovina  
        a. Problemes digestius  
        b. Problemes metabòlics  

 
 



PRÁCTIQUES 
 
 1. Mòduls de Petits Animals:  
 - Consultes  
 o Estada d’una setmana a la Unitat de Petits Animals de l’HCV  
 o Cada dia de 8:00-14:00 h, i guàrdia durant el cap de setmana  
 - Medicina Intensiva (UCI)  
 o Estada d’una setmana a la UCI de l’HCV  
 o Cada matí o tarda, de 8 a 14 o de 14 a 20 h, i nits/caps de setmana de guàrdia  
 2. Mòdul de Grans Animals:  
 - Escollir entre les opcions d’èquids o vacú.  Vegeu documents a veterinària virtual.  
 - Modalitat èquids:      Estada d’una setmana a la Unitat Equina de l’HCV  
 - Modalitat vacú:      Escollir entre els 2 centres ofertats (Tona i Vic)  
 a. CV Tona:  Estada d’una setmana (4 dies complets) amb els professors associats, acompanyant-los 
en la seva tasca clínica diària  
 b. C Vic:    Estada de 4 díes durant 2 setmanes amb professors associats, acompanyant-los en la seva 
tasca clínica diària  
 c. És obligatori presentar un cas clínic atès durant aquestes estades als professors associats de boví. 
Vegeu documents a veterinària virtual  
 
 
 
NORMES D'AVALUACIÓ 
 
Per aprovar l’assignatura cal: 
 Aprovar l’examen. L’examen  serà de tipus test amb cinc propostes, de les quals només una serà correcta. 

Cada pregunta incorrecta restarà 0.33 punts. Podrà afegir-se a les preguntes tipus test, una part escrita en 
format de casos clínics. 

 Una avaluació favorable del Mòdul de Petits Animals. 
 Una avaluació favorable del Mòdul de Grans Animals, i del cas clínic entregat (només aquells alumnes 

que hagin triat pràctiques amb vacú). 
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ALTRES INFORMACIONS  
 
Horari de tutories: Dijous de 9 a 11h 
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