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2.B. PROTOCOL DE PROFILAXI O INGRÉS VETERINARI 
 
1. OBJECTIU 
 
Definir la sistemàtica d’actuació que es du a terme al Centre Sanitari Municipal de 
Protecció Animal (CSMPA) per a la prevenció de malalties infeccioses o 
infectocontagioses i de les infestacions parasitàries, en tots els animals vius que 
ingressen. 
 
 
2. APLICACIÓ 
 
Tots els cans i moixos que ingressen al Centre són allotjats a l’Àrea de Recepció i 
Hospitalització Veterinària, on els veterinaris apliquen aquest protocol en el moment de 
l’ingrés. 
 
 
3. COMENTARIS GENERALS 
 

• El personal autoritzat per a aplicar les accions descrites en aquest protocol és 
el personal veterinari. 

• Per a dur a terme aquests protocols és necessari que tant els veterinaris com 
el personal ajudant utilitzin EPI. Tots han de dur bates expresses i guants 
d’un sol ús. 

• Els treballs en aquesta Àrea es fan a primera hora del dia, abans de les 
tasques de control i manteniment de la resta de dependències. 

• Les accions profilàctiques d’ingrés s’anoten l’expedient individual de 
l’animal. 

 
 
4. REALITZACIÓ 
 

A) Control de factors ambientals 
• El control profilàctic del CSMPA comprèn no només les actuacions sobre els 

animals albergats al Centre sinó també sobre els factors ambientals i de 
maneig que incideixen de manera important en l’aparició de malalties. 

• S’han de complir escrupolosament les normes de neteja i desinfecció de totes 
les dependències del Centre, seguint el que estableix el Protocol de neteja i 
desinfecció pel que fa tant a la neteja ordinària com a la intensiva entre dues 
ocupacions de la mateixa gàbia. 

• Les manipulacions, els trasllats i en general el maneig quotidià dels animals 
s’han de fer evitant moviments i situacions que puguin ocasionar-los estrès. 

• L’Àrea de Recepció i Hospitalització s’ha de ventilar diàriament. 
 

B) Control dels cans i moixos 
• Tots els animals són sotmesos a un tractament profilàctic en el moment del 

seu ingrés, que consisteix a pesar l’animal i fer-li una exploració clínica 
general, una desparasitació interna i una desparasitació externa. 
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• Els animals sospitosos són retinguts en aquestes dependències i explorats 

més detalladament, amb les analítiques complementàries necessàries per a 
diagnosticar la malaltia. Els cans sospitosos de patir leishmaniosi són 
sotmesos a un kit exprés per a diagnosticar la malaltia i en els moixos dòcils 
amb possibilitats d’adopció s’utilitza un kit per a detectar la leucèmia felina i 
el virus de la immunodeficiència felina. 

• Vacunes dels animals: 
 Els cans es vacunen contra moquet, hepatitis infecciosa, parvovirosi, 

leptospirosi, tossina de les caneres i ràbia. Als quissons de menys de 
tres mesos no se’ls aplica la vacuna de la ràbia. 

 Els moixos es vacunen contra la rinotraqueïtis, el calcivirus, la 
panleucopènia i la leucèmia felina. 

Una vegada realitzades totes les actuacions descrites s’ha 
d’assignar una gàbia a la zona d’allotjament. En general els 
quissons estan junts; els mascles, a les gàbies senars i les 
femelles, a les parelles. 

 
C) Actuacions diàries. Protocol d’atenció veterinària 

 
D) Actuacions davant la presència d’una malaltia infecciosa  

 


