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Prerequisits
No hi ha prerequisits oficials per a cursar l'assignatura, si bé és convenient que l'estudiant hagi cursat i aprovat
els tres primers cursos del grau. Especialment: Patologia, Mètodes exploratoris, Reproducció animal,
Farmacologia, Cirurgia i Anestesiologia.

Objectius
L'assignatura de Medicina i Cirurgia d'animals de companyia és una assignatura obligatòria de quart curs.
Aquesta assignatura és teòrica, les pràctiques es realitzaran a l'assignatura Medicina i Cirurgia d'Animals de
Companyia II que es troba en el mateix curs. És imprescindible i bàsica pels estudis clinics posteriors.
S'estudiaran les malalties més freqüentment diagnosticades a la clínica de petits animals. En aquesta
assignatura s'explica la descripció de les anomalies medico-quirúrgiques dels diferents órgans i sistemes,
incloent l'estudi de l'etiologia, els signes clínics, els mètodes de diagnòstic, el tractament i el pronòstic.
Els objectius concrets són que l'estudiant:
• Sàpiga descriure les lesions pròpies de la malaltia i conduir el diagnòstic definitiu mitjançant el procediment
de la necròpsia
• Reconegui i diagnostiqui els diferents tipus de lesions i la seva associació amb els processos patològics
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• Faci l'estudi clínic de l'individu malalt i dels tractaments mèdics, quirúrgics o higiènic-dietètics que requereixi,
així com de les malalties esporàdiques que afecten col · lectius
• Conegui les tècniques quirúrgiques més utilitzades en veterinària
• Conegui les malalties derivades de la reproducció, part i puerperi, així com el seu tractament
• Conegui les bases de la farmacoteràpia i la seva aplicació

Competències
Aplicar les cures bàsiques que garanteixin el funcionament correcte del cicle reproductor i la resolució
dels problemes obstètrics.
Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases generals dels tractaments medicoquirúrgics.
Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de
prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i
instrumentals.
Reconèixer quan és necessària l'eutanàsia i dur-la a terme de manera humanitària emprant el mètode
apropiat.
Utilitzar els equips radiogràfics i ultrasonogràfics, així com altres equipaments que puguin ser usats
com a mitjans de diagnòstic, de forma segura i d'acord amb la normativa.

Resultats d'aprenentatge
1. Descriure l'etiologia, etiopatogènia, el diagnòstic i tractament de les malalties mèdiques i quirúrgiques
més freqüents de la clínica de petits animals, èquids i animals d'abastament.
2. Identificar els trastorns metabòlics més freqüents.
3. Identificar i prevenir els problemes relacionats amb el maneig dels animals i que afectin negativament
la salut d'aquests.
4. Identificar i reconèixer els problemes mèdics i quirúrgics associats a l'aparell reproductor masculí i
femení en les diferents espècies animals.
5. Identificar les alteracions de l'aparell locomotor i en especial les dels membres, cascs i peülles.
6. Identificar les malalties congènites i adquirides que alteren la correcta absorció dels aliments.
7. Identificar les malalties neurològiques i les més rellevants que esporàdicament puguin afectar el bon
funcionament sistèmic dels animals.
8. Identificar si la qualitat de vida dels animals afectats és prou bona i, si no és així, identificar l'eutanàsia
com a procediment humanitari alternatiu.
9. Identificar, tractar i prevenir els problemes que afecten els nounats.
10. Identificar, tractar i prevenir els problemes que alteren la lactació i la funcionalitat de la glàndula
mamària.
11. Identificar, tractar i prevenir les causes que indueixen a l'anestre i alteren la ciclicitat normal.
12. Identificar, tractar i prevenir les causes que provoquin infertilitat en mascles i femelles.
13. Interpretar radiografies i ecografies patològiques bàsiques.
14. Reconèixer canvis patològics en radiografies i ecografies de casos senzills i interpretar-los
correctament.
15. Reconèixer els límits de la medicina i de l'estat general dels animals malalts.

Continguts
El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura té lloc de forma integrada mitjançant l'assistència a
les classes teòriques o magistrals i a els materials a Campus Virtual pel desenvolupament d'activitats
d'autoaprenentatge.
Continguts teòrics:
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Immunopatologia
Anatomia patològica
Oïde
Oftalmologia
Digestiu
Respiratori
Reproducció
Hemolinfàtic
Endocrinologia
Urologia i nefrologia
Cardiologia
Neurologia
Traumatologia
Dermatologia

Metodologia
L'aprenentatge s'impartirà amb docència teòrica impartida en forma de classes magistrals.
Les classes magistrals s'impartiran amb l'ajut d'esquemes en power point per a que l'alumne pugui seguir les
explicacions. Les presentacions s'acompanyaran, en moltes ocasions, d'imatges estàtiques o vídeos.
Es donarà la informació bibliogràfica necessària i bàsica per a que, després, es puguin completar els
coneixements i l'aprenentatge amb la consulta de texts adients.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

61

2,44

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

112

4,48

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tipus: Dirigides
Clase teórica
Tipus: Autònomes
Estudi

Avaluació
L'evaluació constarà de dos parcials. Cada parcial, s'haurà de superar per separat amb una puntuació de
5/10. Si un dels parcials està suspés s'haurà de superar en la recuperació de l'assignatura. Si amdos estàn
suspesos s'haurà de recuperar tota l'assignatura. La prova será d'opció múltiple amb penalització per
questions incorrectes. Es requerirà un 50% de la puntuació máxima per superar l'assignatura. L'examen escrit
permetrà avaluar la integració dels coneixements teòrics amb els adquirits en l'autoaprenentatge, la capacitat
de relacionar conceptes i d'anàlisi i, en definitiva, mostrar la maduresa final de l'alumne.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen test

50

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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