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Informació general de l'assignatura

Denominació CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS ALTERNATIUS I EXÒTICS

Codi 100363

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Veterinària i Grau en Ciència i
Producció Animal

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 1.5

Nombre de
grups

8 1

Coordinació MORERA CELDA, NEUS

Departament/s CIÈNCIA ANIMAL
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MORERA CELDA, NEUS neus.morera@ca.udl.cat 9,25

VELILLA JÁNEZ, MARIA
MONTSERRAT

montse.velilla@ca.udl.cat 3,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

OBJECTIUS

 

L’objectiu de l’assignatura és que els alumnes adquirisquen els coneixements i habilitats bàsiques per proporcionar
l’atenció veterinària adequada als pacients exòtics i assesorament als seus propietaris.

Així mateix al final de l’assignatura els alumnes hauran interioritzat les eines que permeten la ressolució dels
casos clínics: la realització de l’anamnesi, detecció dels símptomes rellevants, l’establiment d’un diagnòstic
diferencial i un protocol diagnòstic basat en ell.

Objectius específics:

- Conéixer el maneig i biologia de les espècies més freqüents a la clínica d’exòtics.

- Saber realitzar l’examen físic dels pacients exòtics, conéixer les vies més habituals d’administració de fàrmacs i
els punts per la presa de mostres.

- Saber seleccionar i interpretar les proves diagnòstiques rutinàries (hematologia, radiologia, etc), des de la
perspectiva dels animals exòtics.

- Diagnosticar i tractar les malalties més freqüents a la clínica d’exòtics.

- Poder dur a terme la sedació i anestèsia de les espècies més freqüents a la clínica d’exòtics.

- Conéixer les principals fonts d’informació en medicina i cirurgia d’exòtics.

- Conéixer la legislació vigent sobre tinença d’animals exòtics.

- Ser capaços d’elaborar i defensar un cas clínic en públic.

Competències significatives

COMPETÈNCIES

 

1. La prevenció, diagnòstic i tractament individual o col·lectiu, així com la lluita contra les malalties dels
animals, siguin considerats aquests individualment o en grup, particularment les zoonosis.

2. Coneixement i aplicació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en tots els àmbits de la
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professió veterinària i de la salut pública, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context
mundial en transformació.

3. Desenvolupament de la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint
habilitats relacionades amb el treball en equip, amb l'ús eficient dels recursos i en gestió de qualitat.

4. Identificar i aplicar els mètodes i procediments d'exploració clínica, tècniques diagnòstiques
complementàries i la seva interpretació així com identificar i aplicar els fonaments de la necròpsia.

5. Identificar i aplicar el reconeixement i diagnòstic dels diferents tipus de lesions i la seva associació amb els
processos patològics.

6. Conèixer i aplicar l'estudi clínic de l'individu malalt i dels tractaments mèdics, quirúrgics o higiènic-dietètics
que requereixi, així com de les malalties esporàdiques que afectin a col·lectius.

7. Conèixer les malalties infeccioses i parasitàries d'interès veterinari incloent el seu diagnòstic i lluita així com
aplicar la bases de Zoonosi i Salut Pública.

8. Tractar i manejar als animals de manera segura i humanitària, i instruir a altres persones en com dur a terme
adequadament aquestes tècniques.

9. Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i
instrumentals, i saber utilitzar aquest instrumental de manera segura i d’acord a la normativa.

10. Atendre urgències i realitzar primers auxilis en animals exòtics.
11. Dur a terme sedacions i anestèsies locals i generals, sabent reconéixer i prevenir el dolor.

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUT DE L’ASSIGNATURA

TEORIA (14h)

T1
Introducció: Característiques de la medicina i cirurgia d’animals exòtics.
Aspectes legals: CITES, espècies invasores i animals potencialment perillosos.

 BLOC A: PEIXOS I AMFIBIS

T2 Introducció a la medicina i cirurgia de peixos i amfibis

 BLOC B: RÈPTILS

T3
Característiques anatòmiques i fisiològiques dels rèptils.
Importància del maneig. Espècies més freqüents en clínica d’exòtics

T4 Patologies més freqüents en quelonis i sauris

T5 Patologies més freqüents en ofidis. Anestesia i cirurgia en rèptils

 BLOC C: AUS

T6
Característiques anatòmiques i fisiològiques de les aus.
Espècies més habituals a la clínica d’exòtics.

T7 Patologia digestiva i reproductiva. Problemes del pollet

T8 Problemes de pell i comportament

T9 Anestèsia i cirurgia en aus

 BLOC D: MAMÍFERS

T10
Conills: Biologia, maneig i dieta. Característiques anatòmiques i fisiològiques d’interès clínic.
Patologia digestiva: Malaltia dental adquirida, estasi gastrointestinal, diarrea. 

T11 Patologia de l’aparell respiratori i reproductiu. Problemes neurològics i urinaris

T12
Fures:  Biologia, maneig i dieta. Característiques anatòmiques i fisiològiques d’interès clínic.
Patologia infecciosa i digestiva: brom, influenza, coronavirus, inflamació piogranulomatosa. Cos
estrany. Maldigestió i diarrea. Patologia endocrina, cardiovascular, neoplasia.

T13 Rossegadors: Característiques anatòmiques i fisiològiques d’interès clínic. Patologies més freqüents
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T14 Anestesia i cirurgia en mamífers exòtics

 

PRÀCTIQUES I SEMINARIS (16h)

P1-SEM- Col·lectivitats i maneig de nuclis zoològics. 

P2- Peixos: Anàlisi de l’aigua i interpretació dels resultats. Sedació; maneig i examen físic. Procediments clínics
rutinaris: punts injecció i vies d’administració de fàrmacs, presa de mostres (pell, sang, brànquies).  

P3- Maneig i examen físic de tortugues. Sedació. Procediments clínics rutinaris: punts injecció i administració de
fàrmacs, presa de mostres de sang, sondatge esofàgic. Anestèsia: Col·locació de una sonda d’esofagostomia. (2h)
Anatomia rèptils: Identificar les estructures anatòmiques d’importància clínica i quirúrgica. Abordatges:
plastrotomia, abordatge a la cavitat celòmica per la fossa femoral. 

 P4-SEM- Usos de la llum UV en pacients exòtics. Casos clínics.

P5-SEM- Enriquiment ambiental en mamífers, aus i rèptils.

P6- El laboratori: Urianàlisi i sediment urinari . Examen fecal directe. Avaluació del frotis sanguini. 

P7-SEM- Casos clínics de diagnòstic per la imatge en mamífers, aus i rèptils. 

P8-SEM- casos clínics alumnes. 

Eixos metodològics de l'assignatura

METODOLOGIA DOCENT

 

L’assignatura es desenvoluparà mitjançant classes teòriques, classes pràctiques i seminaris. A les classes
teòriques s’abordarà el contingut del temari corresponent amb un format de classe magistral, encara que es
potenciarà la participació de l’alumnat. Al finalitzar es plantejarà un cas clínic que els alumnes hauran de ressoldre
per parelles i entregar abans de la propera classe.

Les classes pràctiques tenen com a objectiu facilitar el coneixement de l’anatomia dels principals grups (aus,
rèptils i mamífers exòtics), amb un enfoc eminentment clínic, i el maneig bàsic del pacient exòtic a la consulta.

Els seminaris complementen la part teòrica i la part pràctica amb un abordatge d’orientació pràctica. Els continguts
són de caire transversal en l’assignatura (per exemple, l’enriquiment ambiental o l’ús de radiació ultravioleta) o bé
pràctic, permetent avaluar casos clínics reals (per exemple casos de diagnòstic per la imatge). Finalment, es
reserven dos sessions de seminaris per la presentació dels casos clínics dels alumnes; aquestes sessions
estaran obertes a tot l’alumnat i consistiran en la presentació d’un cas clínic (15 minuts) i un torn de preguntes (5
minuts).

Els materials utilitzats a l’aula i les pràctiques seran accessibles mitjançant el campus virtual.

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ

 

El 60% de la nota provindrà de la realització de dos examens parcials (30% de la nota final cadascún). Aquests
examens consistiran en preguntes tipus tests (V/F) i preguntes curtes. Es penalitzarà de forma negativa les
preguntes tipus test errònies.
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El 30% de la nota final provindrà de la presentació (escrita i oral) d’un cas clínic, que es treballarà per parelles
durant els seminaris dedicats a tal efecte. A l’hora d’avaluar aquesta part de l’assignatura es valorarà tant la
ressolució del cas escrit com la presentació i defensa del mateix.

El 10% restant de la nota provindrà de l’actitut demostrada per l’alumne a pràctiques i seminaris.

Per superar els exàmens es requereix respondre correctament el 50% de les preguntes plantejades.

Examens de recuperació:

Per als examens de recuperació, l'alumne podrà realitzar per separat la part de l'assignatura que no hagi superat:
primer parcial o segon parcial.

Només podran optar a la recuperació els alumnes suspesos.

No podran optar als examens ordinaris o de recuperació aquells alumnes que:

1. No hagin assistint a totes les activitats pràctiques i participat prèviament en tots els processos d'avaluació
establerts (exceptuant les situacions de força major, degudament justificades).

2. Aquells alumnes que hagin incorregut en faltes greus durant el transcurs de l'assignatura; i en el
desenvolupament de les Pràctiques. Es consideren entre d'altres com a faltes greus a aquests efectes: el frau en
els processos d'avaluació, l'incompliment de les normes de seguretat en els laboratoris.

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres/libros/books
Bensignor, E., Chai, N., Hadjaje, C., Leguay, E., Risi, E., Schilliger, L., & Viaud, S. (2009).
Dermatología de los NAC. Esteve veterinaria.
*Campbell, T. (2015). Exotic Animal Hematology and Cytology, 4th Edition. Wiley.
*Carpenter, J. W. (2013). Exotic Animal Formulary, fourth edition. ELSEVIER.
Montesinos, A. Ardiaca M. (2017).  Guía de terapéutica en animales exóticos.  Multimédica
Ediciones Veterinarias
M.E. Krautwald-Junghanns; M. Pees; S. Reese; T. Tully (2014).  Diagnóstico por imagen en
animales exóticos.  Multimédica Ediciones Veterinarias
(M.E. Krautwald-Junghanns; M. Pees; S. Reese; T. Tully (2010). Diagnostic Imaging of Exotic
Pets: Birds, Small Mammals, Reptiles. Ed  Schluetersche)
Wright K.M., Whitaker B.R. (2007).  Amphibian Medicine and Captive Husbandry .  Krieger
Publishing Company.
Wildgoose, W.H. (2002).  BSAVA Manual of Ornamental Fish, 2nd Edition. Wiley
*Divers S., Stahl, S. (2019). Reptile Medicine and Surgery. 3rd edition. Saunders
McArthur S. (2004).  Medicine and Surgery of Tortoises and Turtles.  Wiley-Blackwell
Girling, S. J., & Raiti, P. (2019).  BSAVA Manual of Reptiles, 3rd edition .Wiley.
*Harrison G.J., Harrison L., Ritchie B. (1997). Avian medicine: Principles and applications.
Wingers Publishing  (Disponible online:
http://avianmedicine.net/publication_cat/avian-medicine/ )
Harrison G. J., Lightfoot T. (2005). Clinical Avian Medicine vol I, II. Spix publishing (Disponible
online:  http://avianmedicine.net/publication_cat/clinical-avian-medicine/ )
Doneley B. (2016). Avian Medicine and Surgery in Practice: Companion and Aviary Birds, 2nd
Edition. CRC Press.
*Quesenberry, K. E., & Carpenter, J. W. (2012). Ferrets, Rabbits and Rodents clinical medicine
and surgery. ELSEVIER.
Lewington J. (2007).  Ferret Husbandry, Medicine and Surgery. 2nd Edition. Saunders
Harcourt-Brown,F., Chitty, J: (2013). BSAVA Manual of Rabbit Surgery, Dentistry and Imaging.
Wiley.
Kebble, E., & Meredith, A. (2009). BSAVA Manual of rodents and ferrets. Wiley
Revistes/ Revistas / Journals
- Journal of Exotic Pet Medicine
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- Veterinary Clinics of North America (exotic animal practice)
- Revista Pequeños Animales
- Journal of Avian Medicine and Surgery
- Journal of herpetology
*Bibliografia bàsica
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