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Dra.Teresa Peña
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Dra. Anna Andaluz
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Dra. Laura Fresno

Dr. David Prandi Dr. Felix García

Dra.Marta Leiva
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Dr. Josep de la Fuente

Dr. Ignacio Durall

Dra. M.Carmen Díaz

Dra. Marta Prades

OBJECTIUSOBJECTIUS
DesprDesprèès ds d’’haver cursat lhaver cursat l’’assignatura lassignatura l’’alumne ha de:alumne ha de:

a) Introduir a l a) Introduir a l ‘‘alumne al camp de la cirurgia alumne al camp de la cirurgia 
dins ddins d’’algunes especies animals.algunes especies animals.

b) Conb) Conèèixer la ixer la etiopatologiaetiopatologia, diagnòstic i , diagnòstic i 
tractament quirtractament quirúúrgic de les malalties principals rgic de les malalties principals 
en animals de companyia i en en animals de companyia i en èèquids i quids i 
remugants.remugants.

c) c) PrPrààctiquesctiques: : Participar i Participar i aprendreaprendre les les tasques tasques 
de preparacide preparacióó periperi--operatòriaoperatòria, anestesia, , anestesia, 
recuperacirecuperacióó, hospitalitzaci, hospitalitzacióó, cures , cures 
postoperatòries i seguiment.postoperatòries i seguiment.

OBJECTIUSOBJECTIUS
-- Durant lDurant l’’assignatura lassignatura l’’alumne ha dealumne ha de::

a) Aprendre a diagnosticar les principals malalties de les a) Aprendre a diagnosticar les principals malalties de les 
espespèècies domcies domèèstiques que requereixen tractament stiques que requereixen tractament 
quirquirúúrgic.rgic.

b) Ser capab) Ser capaçç de solucionar amb lde solucionar amb l’’ajuda dels clajuda dels clíínics i nics i 
professors del seu entorn tan un cas senzill com un de professors del seu entorn tan un cas senzill com un de 
complicat fent servir el mcomplicat fent servir el mèètode del cas que inclogui;tode del cas que inclogui;
-- anamnesianamnesi i i exploraciexploracióó ffíísicasica, que permeti , que permeti 
-- establir una sestablir una sèèrie de rie de ttèècniques diagnòstiquescniques diagnòstiques, , 
-- tindre un tindre un diagnòstic diferencialdiagnòstic diferencial
-- i saber quin es el i saber quin es el tractamenttractament mméés adient a aplicar en el s adient a aplicar en el 
seu pacient. seu pacient. 
-- Es interessant que lEs interessant que l’’alumne pugui saber les alumne pugui saber les 
complicacionscomplicacions i tambi tambéé el el pronòsticpronòstic de cada intervencide cada intervencióó..
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OBJECTIUSOBJECTIUS
-- Durant lDurant l’’assignatura lassignatura l’’alumne ha dealumne ha de::

c) c) Presentar un cas clPresentar un cas clíínicnic que li serque li seràà adjudicat, adjudicat, 
un cop realitzat el mòdul prun cop realitzat el mòdul prààctic. El cas clctic. El cas clíínic nic 
serseràà seleccionat de entre tots aquells que seleccionat de entre tots aquells que 
ll’’alumne hagi vist durant la setmana de mòdul. alumne hagi vist durant la setmana de mòdul. 
Es presentarEs presentaràà en un format que inclogui: en un format que inclogui: 
introducciintroduccióó, historia i troballes cl, historia i troballes clííniques, probes niques, probes 
diagnòstiques realitzades, diagnòstic diferencial, diagnòstiques realitzades, diagnòstic diferencial, 
tractament realitzat, pronòstic i seguiment. tractament realitzat, pronòstic i seguiment. 
(veure document espec(veure document especíífic)fic)

..

Temari teòricTemari teòric

BLOC 1: OBLOC 1: OÏÏDADA

TEMA 1:TEMA 1: OOÏÏDA. El pavellDA. El pavellóó auricular. Hematoma auricular. Conducte auditiu auricular. Hematoma auricular. Conducte auditiu 
extern, oextern, oïïda mitja e interna. Otitis externa i els seus procediments quirda mitja e interna. Otitis externa i els seus procediments quirúúrgics. rgics. 
Otitis mitja: Otitis mitja: miringotommiringotomííaa i i osteotomosteotomííaa de la de la bullabulla. . FFéélixlix GarcGarcííaa

BLOC 2:BLOC 2: DIGESTIUDIGESTIU

TEMA 2:TEMA 2: LLAVIS, PALADAR I FOSES NASALS. LLAVIS, PALADAR I FOSES NASALS. EnfermetatsEnfermetats congcongèènites, llavi nites, llavi 
leporleporíí, , queiloplqueiloplààstiessties. Esquerda del paladar primari i secundari. F. Esquerda del paladar primari i secundari. Fíístules stules 
oronasalsoronasals. . FFéélixlix GarcGarcííaa
TEMA 3:TEMA 3: NEOPLASIES DE LA CAVITAT ORAL. Tipus i tractaments. NEOPLASIES DE LA CAVITAT ORAL. Tipus i tractaments. 
MandibulectomMandibulectomííaa. . MaxilectomMaxilectomííaa. . FFéélixlix GarcGarcííaa
TEMA 4TEMA 4: Anomalies dentaries i : Anomalies dentaries i enfermetatenfermetat periodontalperiodontal. . FFéélixlix GarcGarcííaa
TEMA 5:TEMA 5: GLGLÀÀNDULES SALIVALS I FARINGE. RNDULES SALIVALS I FARINGE. Ràànules, neoplnules, neoplààsies, mucoceles i sies, mucoceles i 
el seu tractament. el seu tractament. TonsilectomiaTonsilectomia. . FFéélixlix GarcGarcííaa
TEMA 6TEMA 6: ESÒFAG. Principis generals i t: ESÒFAG. Principis generals i tèècniques. Cossos estranys, estenosis. cniques. Cossos estranys, estenosis. 
Megaesòfag. Megaesòfag. David David PrandiPrandi
TEMA 7TEMA 7: ESTÒMAC I. : ESTÒMAC I. GastrotomIaGastrotomIa, cossos estranys. Buidat g, cossos estranys. Buidat gààstric retardat. stric retardat. 
PiloroplPiloroplààsties. sties. Anna Anna AndaluzAndaluz
TEMA 8TEMA 8: ESTÒMAC II: Torsi: ESTÒMAC II: Torsióó ggààstricastrica
TEMA 9TEMA 9: INTEST: INTESTÍÍ PRIM. Cossos estranys. Invaginacions i vòlvuls. Enterotomies PRIM. Cossos estranys. Invaginacions i vòlvuls. Enterotomies 
i i enterectomiesenterectomies. Tumors. . Tumors. Anna Anna AndaluzAndaluz
TEMA 10TEMA 10: INTEST: INTESTÍÍ GROS GROS ImpactacionsImpactacions de colon. de colon. MegacolonMegacolon. Colectomia, . Colectomia, 
colopexiacolopexia. . Anna Anna AndaluzAndaluz
TEMA 11TEMA 11: RECTE I ANUS: Anomalies cong: RECTE I ANUS: Anomalies congèènites, atrnites, atrèèsia anal. Prolapse rectal. sia anal. Prolapse rectal. 
Cirurgia dels sacs anals. Tumors e hiperplCirurgia dels sacs anals. Tumors e hiperplààsia de recte i anus sia de recte i anus Anna Anna AndaluzAndaluz

BLOC 3: FETGE, MELSA, PANCREESBLOC 3: FETGE, MELSA, PANCREES

TEMA 12TEMA 12: FETGE I SISTEMA BILIAR: T: FETGE I SISTEMA BILIAR: Tèècniques de biòpsia hepcniques de biòpsia hepààtica. tica. 
Traumatismes. NeoplTraumatismes. Neoplààsies. sies. Laura Laura FresnoFresno
TEMA 13TEMA 13: MELSA I P: MELSA I PÀÀNCREES: TNCREES: Tèècniques de biòpsia. Traumatismes. cniques de biòpsia. Traumatismes. 
NeoplNeoplààsies. sies. Laura Laura FresnoFresno

BLOC 4: HERNIESBLOC 4: HERNIES

TEMA 14: HERNIES I: Hernies umbilicals, inguinals, escrotals. TEMA 14: HERNIES I: Hernies umbilicals, inguinals, escrotals. 
CongCongèènites i adquirides. Principis de les diferents nites i adquirides. Principis de les diferents herniorrherniorrààfiesfies. . 
Complicacions. Implants protComplicacions. Implants protèèsics. sics. David David PrandiPrandi
TEMA 15: HERNIES II: hernia perineal. TEMA 15: HERNIES II: hernia perineal. David David PrandiPrandi

BLOC 5: URINARIBLOC 5: URINARI

TEMA 16: RONYTEMA 16: RONYÓÓ I URI URÈÈTERS. Biòpsia renal. Traumatismes. TERS. Biòpsia renal. Traumatismes. 
nefrolitiasis. nefrotomia i nefrectomia. Neoplnefrolitiasis. nefrotomia i nefrectomia. Neoplààsies. sies. CirurgCirurgííaa dels dels 
ururèèters. Urters. Urèèters ectòpics i cters ectòpics i cààlculs uretrals. lculs uretrals. Teresa Teresa PePeññaa
TEMA 17: BUFETA. Traumatismes de la bufeta. CTEMA 17: BUFETA. Traumatismes de la bufeta. Cààlculs vesicals. lculs vesicals. 
CistotomiaiCistotomiai cistectomia. Incontincistectomia. Incontinèència urinncia urinàària. Neoplria. Neoplààsies de bufeta. sies de bufeta. 
Teresa Teresa PePeññaa
TEMA 18: URETRA. Uretrostomies TEMA 18: URETRA. Uretrostomies prepre--escrotalsescrotals i escrotals. Cirurgia i escrotals. Cirurgia 
del sdel sííndrome ndrome urològicurològic felfelíí. Prolapse uretral. . Prolapse uretral. Teresa Teresa PePeññaa

BLOC 6: RESPIRATORIBLOC 6: RESPIRATORI

TEMA 19TEMA 19: APARELL RESPIRATORI SUPERIOR: S: APARELL RESPIRATORI SUPERIOR: Sííndrome obstructiu ndrome obstructiu 
respiratori de les races braquicrespiratori de les races braquicèèfales. Parfales. Parààlisis larlisis larííngia. Traqueotomia i ngia. Traqueotomia i 
traqueostomiatraqueostomia. Col. Col··lapses de trlapses de trààquea. quea. David David PrandiPrandi
TEMA 20TEMA 20: TÒRAX I: Paret costal. Abordatges (: TÒRAX I: Paret costal. Abordatges (toracotomtoracotomííaa--esternotomesternotomííaa). ). 
Drenatges. Drenatges. David David PrandiPrandi
TEMA 21TEMA 21: TÒRAX II: lobectomia, pericardiectomia, hernia diafragm: TÒRAX II: lobectomia, pericardiectomia, hernia diafragmààtica tica 
David David PrandiPrandi
TEMA 22TEMA 22: TÒRAX : TÒRAX IIIIII: CAP, quart arc aòrtic persistent : CAP, quart arc aòrtic persistent David David PrandiPrandi

BLOC 7: REMUGANTS I BLOC 7: REMUGANTS I ÈÈQUIDSQUIDS

TEMA 23TEMA 23: CIRURGIA DIGESTIVA EN REMUGANTS: : CIRURGIA DIGESTIVA EN REMUGANTS: RuminocentesisRuminocentesis. . 
RuminotomiaRuminotomia. . DilataciDilatacióóyy torsitorsióó dd’’abomabomààss, diagnòstic, m, diagnòstic, mèètodes quirtodes quirúúrgics i rgics i 
prevenciprevencióó. . SerraSerra
TEMA 24TEMA 24: PODOLOGIA EN REMUGANTS : PODOLOGIA EN REMUGANTS SerraSerra
TEMA 25TEMA 25: ABDOMEN : ABDOMEN ÈÈQUIDS: TQUIDS: Tèècniques cniques dd’’enterectomiaienterectomiai enterotomia. enterotomia. 
Complicacions. Cures Complicacions. Cures perioperatòriesperioperatòries.  .  Marta PradesMarta Prades
TEMA 26TEMA 26: LARINGE, FARINGE EN : LARINGE, FARINGE EN ÈÈQUIDS: Diagnòstic diferencial de QUIDS: Diagnòstic diferencial de 
cavalls amb baix rendiment esportiu associat a obstruccicavalls amb baix rendiment esportiu associat a obstruccióó de vies altes.  de vies altes.  
Marta PradesMarta Prades
TEMA 27TEMA 27: PODOLOGIA EN : PODOLOGIA EN ÈÈQUIDS: Malalties  del casc i sQUIDS: Malalties  del casc i sííndrome ndrome 
podotroclearpodotroclear Marta PradesMarta Prades

Programa prPrograma prààcticctic

PrPrààctiques Clctiques Clííniquesniques
Mòdul cirurgia petits animals: Hospital. Mòdul cirurgia petits animals: Hospital. 
28h28h
Mòdul cirurgia grans animals: Hospital Mòdul cirurgia grans animals: Hospital 
12h12h
OvariohisterectomiaOvariohisterectomia. Cirurgia: Laboratori . Cirurgia: Laboratori 
4h4h
Cas clCas clíínicnic
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Normes AssistNormes Assistèència a Prncia a Prààctiquesctiques
MÒDUL PETITS ANIMALSMÒDUL PETITS ANIMALS

-- AssistAssistèència Obligatòria. La nota final de lncia Obligatòria. La nota final de l’’assignatura no sortirassignatura no sortiràà al al 
expedient fins que no es realitzi el mòdul (important per als quexpedient fins que no es realitzi el mòdul (important per als que e 
realitzin el mòdul al mes de juliol).realitzin el mòdul al mes de juliol).

-- Per a la realitzaciPer a la realitzacióó del mòdul del mòdul éés s IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE que lque l’’alumne alumne 
conegui:conegui:
–– TTèècniques dcniques d’’asasèèpsia, colpsia, col··locacilocacióó de bata i guantsde bata i guants
–– Principals tPrincipals tèècniques de suturacniques de sutura
–– Noms del instrumental i forma adequada de subjecciNoms del instrumental i forma adequada de subjeccióó del materialdel material

Es per aquest motiu que abans dEs per aquest motiu que abans d’’assistir al mòdul es assistir al mòdul es OBLIGATORIOBLIGATORI
que que TOTSTOTS els alumnes repassin els vels alumnes repassin els víídeos penjats a deos penjats a campus virtualcampus virtual
y/o y/o veterinveterinàària virtual ria virtual . . 
La falta de coneixement dLa falta de coneixement d’’aquests punts implicaraquests punts implicaràà que lque l’’alumne hagi alumne hagi 
de sortir de quiròfan i repetir de nou el mòdul. de sortir de quiròfan i repetir de nou el mòdul. 

Normes AssistNormes Assistèència a Prncia a Prààctiquesctiques
-- El mòdul de petits animals es realitza a les El mòdul de petits animals es realitza a les 

instalinstal··lacions de llacions de l’’Hospital ClHospital Clíínic Veterinari nic Veterinari 
((HCVHCV).).

-- Horari del mòdul:Horari del mòdul:
–– De 8:30 a 14:30 (obligatori) De 8:30 a 14:30 (obligatori) a les 8:30 h els alumnes a les 8:30 h els alumnes 

ss’’han de dirigir a la UCI de dia.han de dirigir a la UCI de dia.
–– Resta del dia optatiuResta del dia optatiu
–– Cal realitzar dos torns de guCal realitzar dos torns de guààrdies (nits i/o cap de setmana)rdies (nits i/o cap de setmana)

Normes AssistNormes Assistèència a Prncia a Prààctiquesctiques
El primer dia del mòdul cal recollir el El primer dia del mòdul cal recollir el ““full de mòdulfull de mòdul”” a la a la 

recepcirecepcióó de lde l’’hospital. Cal:hospital. Cal:
-- Apuntar en el full totes les cirurgies a les que lApuntar en el full totes les cirurgies a les que l’’alumne ha alumne ha 

assistit, indicant el cirurgiassistit, indicant el cirurgiàà que ha realitzat la cirurgia i el temps que ha realitzat la cirurgia i el temps 
destinat a dita cirurgia (des de el inici de la destinat a dita cirurgia (des de el inici de la premedicacipremedicacióó del del 
animal fins que aquest es desperta).animal fins que aquest es desperta).

-- El full ha de ser signat diEl full ha de ser signat diààriament pel cirurgiriament pel cirurgiàà responsable de responsable de 
cada dia. Si durant el mateix dia no es pogucada dia. Si durant el mateix dia no es poguéés signar el full, s signar el full, 
degut a un motiu justificat, es podrdegut a un motiu justificat, es podràà signar al llarg de la signar al llarg de la 
setmana. Transcorreguts 15 dies des de la finalitzacisetmana. Transcorreguts 15 dies des de la finalitzacióó del mòdul, del mòdul, 
no es signaran els fulls dno es signaran els fulls d’’assistassistèència al mateixncia al mateix

–– VestimentaVestimenta: : 
Pijama verd i esclops. No portar samarreta de mPijama verd i esclops. No portar samarreta de mààniga llarga sota niga llarga sota 
el pijama. Es pot portar un polar de color verd si fa molt fred.el pijama. Es pot portar un polar de color verd si fa molt fred.
Termòmetre, Termòmetre, fonendofonendo, bol, bolíígraf, calculadora petita, llibreta de graf, calculadora petita, llibreta de 
notesnotes

Normes AssistNormes Assistèència a Prncia a Prààctiquesctiques
RealitzaciRealitzacióó de fotografiesde fotografies::

Podeu portar mPodeu portar mààquina de fotos i fer quina de fotos i fer 
fotografies dels casos que sfotografies dels casos que s’’assigninassignin
Sempre sSempre s’’ha de demanar permha de demanar permíís al s al 
cirurgicirurgiàà responsable abans de fer responsable abans de fer 
fotografiesfotografies

Normes AssistNormes Assistèència a Prncia a Prààctiquesctiques
PRPRÀÀCTIQUES DE OHECTIQUES DE OHE
-- AssistAssistèència obligatòria. ncia obligatòria. 
-- Per a la realitzaciPer a la realitzacióó de la prde la prààctica ctica éés s IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE

que lque l’’alumne conegui:alumne conegui:
TTèècniques dcniques d’’asasèèpsia, colpsia, col··locacilocacióó de bata i guantsde bata i guants
Principals tPrincipals tèècniques de suturacniques de sutura
Noms del instrumental i forma adequada de subjecciNoms del instrumental i forma adequada de subjeccióó del del 
materialmaterial

-- Per aquest motiu abans dPer aquest motiu abans d’’assistir a la prassistir a la prààctica es ctica es 
OBLIGATORIOBLIGATORI que que TOTSTOTS els alumnes repassin els els alumnes repassin els 
vvíídeos penjats a campus virtual y/o veterindeos penjats a campus virtual y/o veterinàària virtual. ria virtual. 

-- La falta de coneixement dLa falta de coneixement d’’aquests punts implicaraquests punts implicaràà que que 
ll’’alumne no superi lalumne no superi l’’assignatura.  assignatura.  

Normes AssistNormes Assistèència a Prncia a Prààctiquesctiques
PRPRÀÀCTIQUES DE OHECTIQUES DE OHE
-- La prLa prààctica de OHE es realitza als quiròfans de la Unitat de ctica de OHE es realitza als quiròfans de la Unitat de 

Cirurgia.Cirurgia.
-- Horari de les prHorari de les prààctiques:ctiques:

De 9:30 a 13:30 (obligatori)De 9:30 a 13:30 (obligatori)
Les prLes prààctiques es poden allargar lleugerament ctiques es poden allargar lleugerament 

-- Es realitzaran a partir de la segona quinzena del mes de gener dEs realitzaran a partir de la segona quinzena del mes de gener del el 
2010. Tindreu a disposici2010. Tindreu a disposicióó els llistats dels dies disponibles a finals els llistats dels dies disponibles a finals 
de desembre (sereu informats per una nota a Campus Virtual).de desembre (sereu informats per una nota a Campus Virtual).

-- Es independent a la prEs independent a la prààctica dctica d’’anestanestèèsia en OHE de cirurgia sia en OHE de cirurgia 
general (en total haureu dgeneral (en total haureu d’’assistir un dia per a la prassistir un dia per a la prààctica de ctica de 
cirurgia i un altre per a la prcirurgia i un altre per a la prààctica dctica d’’anestanestèèsica).sica).

-- Vestimenta: Vestimenta: 
-- Pijama verd i esclops. No portar samarreta de mPijama verd i esclops. No portar samarreta de mààniga llarga sota el niga llarga sota el 

pijama.pijama.
-- Termòmetre, Termòmetre, fonendofonendo, bol, bolíígraf, calculadora petita, llibreta de notesgraf, calculadora petita, llibreta de notes
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NORMES DNORMES D’’AVALUACIAVALUACIÓÓ
-- Nota al vostre expedient sortirNota al vostre expedient sortiràà un cop hagueu realitzat totes les parts un cop hagueu realitzat totes les parts 

de lde l’’assignatura (examen final, cas, mòduls i prassignatura (examen final, cas, mòduls i prààctica ctica OHEOHE))

-- La La nono realitzacirealitzacióó dels mòduls  i/o  la prdels mòduls  i/o  la prààctica de ctica de OHEOHE, o no entregar , o no entregar 
el cas, implicarel cas, implicaràà suspendre lsuspendre l’’assignatura (sense excepcions)assignatura (sense excepcions)

-- Assistir als mòduls o a la prAssistir als mòduls o a la prààctica de OHE sense conctica de OHE sense conèèixer les ixer les 
ttèècniques dcniques d’’asasèèpsia, instrumental i sutura donarpsia, instrumental i sutura donaràà dret als dret als 
professos a considerar la prprofessos a considerar la prààctica com a suspesa. En aquest cas ctica com a suspesa. En aquest cas 
ll’’assignatura quedarassignatura quedaràà tambtambéé suspesasuspesa

-- La nota final sLa nota final s’’obtindrobtindràà de la suma de:de la suma de:
-- Nota de lNota de l’’examen final (mexamen final (mààxim 9 punts)xim 9 punts)
-- Nota del cas (mNota del cas (mààxim 1 punt) xim 1 punt) 

Per a que el punt del cas es sumi a la nota de lPer a que el punt del cas es sumi a la nota de l’’examen cal examen cal 
haverhaver--lo aprovat (es a dir, treure com a mlo aprovat (es a dir, treure com a míínim un nim un 4,5 4,5 sobre 9).sobre 9).

NORMES DNORMES D’’AVALUACIAVALUACIÓÓ
Examen finalExamen final

-- Preguntes curtes o tipus test Preguntes curtes o tipus test 
-- Es faran 1Es faran 1-- 2 preguntes (amb un o m2 preguntes (amb un o méés apartats) s apartats) 
de cada classe teòricade cada classe teòrica
-- Aquesta assignatura tAquesta assignatura téé dues convocatòries dues convocatòries (juny i (juny i 
setembre). setembre). 
En cas de suspendre es guardarEn cas de suspendre es guardaràà la nota del cas la nota del cas 
per a lper a l’’any segany següüentent
Per fer lPer fer l’’examen examen NONO podreu portar bossetes per podreu portar bossetes per 
bolbolíígrafs ni mòbils. Si voleu saber lgrafs ni mòbils. Si voleu saber l’’hora porteu hora porteu 
rellotge. rellotge. 


