
Codi:  Manual de gestió del CAAC: Protocol de profilaxi 
Localització: N:\GESTIO\Doc ISO\04-Documentacio CAAC Pàg.1 de 4 
Edició: 03     Data: 31 de març de 2010 

Les còpies impreses no tenen garantia de vigència 

 
 

CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE BARCELONA 
 

PROTOCOL DE PROFILAXI 
 
 
1.- OBJECTE 
 
Definir la sistemàtica d’actuació que es porta a terme al CAAC per a la prevenció de 
malalties infeccioses i infecto-contagioses, així com les infestacions per paràsits, en 
els animals que hi ingressen i mentre hi són allotjats. 
 
Establir el procediment d’actuació a seguir en cas d’aparició d’un brot de malaltia 
infecciosa,  infecto-contagiosa, parasitària, o bé d’infestacions per paràsits encara que 
no produeixin malaltia. 
 
 
2.- CAMP D’ACTUACIÓ 
 
Tots els animals que ingressen al Centre, per als tractaments inicials. Tots els animals 
que hi romanen allotjats per als tractaments periòdics, i per a les actuacions puntuals 
en cas de brot. 
 
 
3.- COMENTARIS GENERALS 

 
- L’administració d’antiparasitaris i d’altres productes zoosanitaris, així com de 

les vacunes, es farà utilitzant els més adequats i en el moment i amb la 
freqüència més adients en funció de les condicions de salut individual i 
col·lectiva de la cabana animal del centre, sota estricte criteri professional de 
l’equip veterinari. 

- El personal autoritzat per a portar a terme les accions descrites en aquest 
protocol és el personal de l’equip veterinari i el personal cuidador sota les 
instruccions i supervisió de l’equip veterinari. 

- Per a la realització de les pràctiques descrites en aquest Protocol és preceptiva 
la utilització de guants d’un sol ús. 

- És preceptiu també el canvi de bata i de botes per al personal quan passi de la 
zona on romanen animals malalts a la zona d’allotjament d’animals sans. 

- Les accions profilàctiques a l’ingrés, així com les efectuades de manera 
periòdica, seran anotades a l’expedient individual de l’animal. 

- De la mateixa manera, es farà constar a l’expedient individual el resultat de les 
proves de detecció efectuades a l’ingrés de l’animal. 

 
 
 
4.- REALITZACIÓ 

Control dels factors ambientals 
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- El control profilàctic del CAAC passa no només per les actuacions sobre els 
animals que conformen la seva cabana, sinó també sobre els factors 
ambientals i de maneig, que incideixen de manera important en l’aparició de 
malalties. 

- S’observarà un escrupolós compliment de les mesures de neteja i desinfecció 
de totes les dependències i annexes del CAAC, seguint el que s’estableix al 
Protocol de neteja i desinfecció, tant pel que fa a la neteja ordinària, com 
especialment per a la neteja intensiva entre dues ocupacions d’un mateix box o 
recinte d’allotjament d’animals. 

- Les manipulacions, trasllats, i en general el maneig quotidià dels animals, es 
farà amb cura d’evitar moviments i situacions que els puguin ocasionar estrès 
afegit. 

- S’evitarà sempre que sigui possible la massificació en la distribució i allotjament 
dels animals als boxes o recintes. 

- L’atenció diària dels animals es realitzarà, sempre que situacions 
extraordinàries no requereixin el contrari, començant pels cadells i seguint pels 
adults.  

- Els animals que presentin malalties contagioses, de caracter infecciós o 
parasitari, seran observats i atesos cada dia de manera separada, respectant 
les mesures de bioseguretat més adequades en cada cas, sota les instruccions 
de l’equip veterinari (per exemple, utilitzant guants, bates i peücs d’un sol ús, 
pràctiques de desinfecció, eliminació sanitària de residus clínics, etc.). 

- En aquelles dependències on romanen animals –de manera estable o puntual- 
que estan situades en l’edifici tècnico-administratiu (zona veterinària i 
d’hospitalització, per exemple), s’observarà una acurada ventilació diària. 

 

En el moment de l’ingrés 
 

- Tots els animals seran sotmesos a un tractament de profilaxi en el moment del 
seu ingrés, d’acord amb el que es detalla en el Protocol d’Ingrés. Si l’equip 
veterinari ho considera necessari, en base a la situació sanitària de l’animal o 
de la col·lectivitat, el tractament de profilaxi podrà ser diferit fins el moment més 
adequat. Només en casos excepcionals suficientment  justificats (per exemple, 
conéixer amb suficients garanties l’origen i l’estatus sanitari de l’animal), l’equip 
veterinari podrà determinar la no aplicació total o parcial del tractament de 
profilaxi. 

- Aquest tractament consisteix en: 
o Desparasitació interna:  
o Desparasitació externa:  

- Es faran proves de detecció de determinades malalties a tots els animals que 
ingressin al Centre, seguint la pauta que es descriu a continuació: 

o Gossos:  
 Detecció de leishmaniosi: mitjançant titulació d’anticossos en 

sang, amb la utilització d’un kit. En cadells de menys de 3 
mesos, només s’hi farà el test a criteri del veterinari. 

 
o Gats: 
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 Detecció d’anticossos anti-FeL (virus de leucèmia felina) 
 Detecció d’anticossos anti-FIV (virus d’immunodeficiència felina) 

- Tots els animals es vacunaran, segons la pauta indicada a continuació, un cop 
revisats pel servei veterinari del CAAC i havent descartat aquests la presència 
de malaltia. 

- Les vacunes que s’aplicaran són les següents, en funció del criteri veterinari: 
o Gossos: 

 Tetravalent (brom, hepatitis infecciosa, parvovirosi i leptospirosi) 
 Trivalent (a cadells en el moment de la seva entrada o a partir 

del mes i mig d’edat si ingressen abans) (brom, hepatitis 
infecciosa i parvovirosi) 

 Ràbia  
 

o Gats: 
 Trivalent (rinotraqueitis, calicivirosi i panleucopènia felina) 
 Leucèmia felina 
 Ràbia 

- El CAAC podrà aplicar altres vacunacions, de manera extraordinària, com a 
mesura d’urgència davant d’un brot de malaltia infecto-contagiosa contra la que 
existeix vacuna, si l’evidència científica i la bibliografia ho aconsellen, i com a 
mesura complementària a les altres previstes en aquest Protocol davant 
l’aparició de brots. 

- L’equip veterinari del CAAC aplicarà, si es considera necessari per raons de 
sanitat animal, la vacuna contra la tos de les gosseres als animals de llarga 
estada al Centre, que se’ls aplicarà el primer hivern després del seu ingrés, un 
cop transcorreguts com a mínim sis mesos des d’aquest.  

- Un cop efectuada la revisió a l’entrada per part de l’equip veterinari i efectuades 
les desparasitacions interna i externa, els animals que ingressin al CAAC 
passaran un període d’especial vigilància –que es determinarà sota criteri de 
l’equip  veterinari- per tal de controlar l’expressió d’alguna malaltia que pogués 
estar en fase d’incubació. 

- Si durant  aquest període d’especial vigilància els animals evidencien una 
malaltia infecto-contagiosa, seran traslladats a una zona d’aïllament per a les 
actuacions posteriors. 

 
 

Actuacions periòdiques 
 
- Revacunacions: 

o Gossos: 
 A les 3-4 setmanes de la primera tetravalent (o trivalent en el 

cas d’un cadell), es procedirà a la seva revacunació amb una 
tetravalent de record. 

 Anualment es revacunarà tots els gossos allotjats amb 
tetravalent i amb la vacuna de la ràbia. 

 
o Gats: 
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 A les 3-4 setmanes de la primera trivalent, es procedeix a la 
revacunació dels gats amb una trivalent de record. 

 Anualment es revacunarà els gats allotjats amb una trivalent, i 
amb la vacuna de la leucèmia felina. La revacunació de ràbia 
se’ls aplicarà si les circumstàncies epidemiològiques així ho 
aconsellen, a criteri veterinari. 

- Desparasitacions: 
o Es desparasitarà internament i externament els animals allotjats segons 

la posologia indicada pel fabricant dels productes utilitzats i/o el criteri 
professional de l’equip veterinari. 

o En qualsevol cas i com a mínim, sempre es desparasitaran externament 
tots els animals allotjats a la primavera i a l’estiu, com a complement de 
la desparasitació ambiental prevista al Protocol de Neteja i Desinfecció. 

Actuacions en el cas d’aparició d’un animal amb presumible malaltia infecto-
contagiosa greu 
 

- Davant d’un animal que presenti simptomatologia compatible amb una malaltia 
infecciosa o infecto-contagiosa, el personal cuidador que el detecti en donarà 
part immediat a l’equip veterinari,. 

-  L’equip  veterinari procedirà a l’examen de l’animal, i a l’aproximació 
diagnòstica. 

- Davant la possibilitat de tractar-se d’una malaltia infecto-contagiosa greu, 
l’animal serà immediatament ubicat a la zona d’aïllament. 

- Es procedirà a una neteja a fons i posterior desinfecció del box o recinte on 
estigués allotjat fins el moment, amb el desinfectant que habitualment s’utilitzi o 
altre més específic si  l’equip  veterinari ho valora necessari, segons l’agent 
etiològic sospitat o confirmat. 

-  L’equip veterinari procedirà al tractament de l’animal malalt, i eventualment a la 
realització de les proves necessàries per a la confirmació del diagnòstic. 

- Si el tractament de l’animal requereix unes cures veterinàries i unes atencions 
específiques, i sempre que no sigui aconsellable prendre altres mesures de 
caràcter zoosanitari o de protecció de la salut pública,  l’equip veterinari, 
juntament amb el responsable del CAAC, valoraran la conveniència d’incloure 
l’animal en el Programa d’Acollida externa d’animals amb requeriments 
especials. 

- Si es tracta d’un brot (és a dir, l’aparició de dos o més casos de la mateixa 
malaltia), les actuacions a seguir seran les mateixes, posant especial èmfasi en 
l’aïllament dels animals i en l’acurada neteja i desinfecció, no només dels boxes 
o recintes on s’allotgessin els animals, sinó també de les zones comunes i 
d’esbarjo. 

- En aquest cas, i depenent de l’etiologia de la malaltia un cop confirmada, la 
seva capacitat de propagació, la seva virulència, i la gravetat de la seva 
expressió al Centre,  l’equip veterinari, juntament amb el responsable del 
CAAC, valoraran la conveniència de l’eutanàsia, acollint-se al que estableix 
l’Ordenança Municipal i el Protocol d’Atenció Veterinària.  

 
 
 


