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1. INTRODUCCIÓ 
 
Primer dia del nostre nou curs. Per fi cinquè, una fita que “no fa gaire” 

semblava inabastable, i malgrat tot aquí estem, asseguts de nou amb els 

nostres companys de sempre, alguns de nous i altres que s’han anat quedant 

pel camí... 

Ens trobem davant de noves assignatures, nous petits reptes que una vegada 

més haurem de superar i que encara que sembli impossible ho farem, com fins 

ara, com sempre.  

Dia de presentacions, entre elles es troba la assignatura que ara ens porta a 

escriure aquestes lletres; Deontologia Veterinària. El primer que se’ns planteja 

es que hem de fer un treball de tema obert sobre alguna cosa que tingui a 

veure amb la matèria. I el primer que a nosaltres ens ve al cap es que hem de 

fer un altre treball (un de tants...) que ens traurà hores i hores del nostre escàs 

temps lliure, i a de més, com podem fer un treball d’ una assignatura la qual fa 

poc que hem descobert que no és el mateix que Odontologia Veterinària!!!  

En resum, comença l’estrès de nou; benvinguts a Veterinària!! 

La bona noticia era que el treball no s’havia d’entregar fins a finals de gener; 

així que passat l’estrès momentani, tornem a respirar. Fins avui que ja estem a 

meitat de desembre i tot just em triat el tema. 

Així que sense més divagacions ens posarem de dret al treball e intentarem 

aclarir tot el que ens sigui possible a veure si aconseguim que la gent canvi la 

seva percepció sobre el tema. Què quin tema? (es veritat quin despiste), el 

nostre treball va sobre la TOXOPLASMOSI.  

La veritat és que no ens va resultar difícil triar la Toxoplasmosi ja que és un 

tema que ens inquieta i ens preocupa bastant a tots els integrants del nostre 

grup. Ens preocupa sobretot en la mesura en que és un motiu (nosaltres ho 

considerem una excusa com qualsevol altre) molt important d’abandonament 

d’animals de companyia, situant-se  el gat a la capçalera i amb diferència. 

Tot i que som conscients de què ens serà dificultós trobar informació valida per 

realitzar un bon treball, ens hem arriscat a intentar-ho, perquè el sol fet de 

pensar que el nostre treball pot canviar el pensament d’alguna persona, i poder 
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salvar en conseqüència alguns dels nostres amics felins, ens recompensarà tot 

l’esforç invertit.   

Intentarem, doncs, fer arribar a tothom la veritat d’aquesta malaltia i que la gent 

es conscienciï de que la solució no passa per desfer-se de la nostra mascota, 

tal i com molta gent fa, ja sigui per ignorància o per mala informació. 
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2.TOXOPLASMOSI 
 

La toxoplasmosi és una malaltia parasitària que pot ser de transmissió directa o 

indirecta. Afecta a gran part de mamífers i també s’ha descrit en aus. Té una 

gran importància sanitària ja que és zoonosi. També té importància econòmica 

ja que pot produir avortaments en animals de renda, sobretot en petits 

remugants. 

La prevalença varia en funció de les espècies.  

 

Espècie Prevalença 

Oví adult 46% 

Vacum 44.8% 

Porcí 52% 

Caprí 64% 

Conill 70-72% (USA) 

68% (França) 

90% (Txecoslovaquia) 

Èquids 20% 

Gos 48% 

Aus 42.9% 

Humans 45-48% 

Gat 45% 

Gat (oocists) <1% (USA) 

 

2.1 ETIOLOGIA 

L’agent etiològic de la toxoplasmosi és Toxoplasma gondii. Com a hostes 

definitius trobem el gat i alguns felins salvatges, i com a intermediaris tots els 

mamífers (inclosos els definitius, els quals també poden actuar com a 

intermediaris) i algunes aus. Tot seguit es descriuran breument les diferents 

formes del paràsit segons l’hoste on es trobin.    

Hoste definitiu: Quan el gat funciona com a hoste definitiu elimina per les 

femtes gran quantitat d’oocists sense esporular molt petits (10-12 �m). Aquests 

oocists esporulen al medi segons un patró d’esporulació de 2 esporocists amb 
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4 esporozoïts cadascun. Els oocists esporulats són molt complicats de trobar 

en femta.    

Hoste intermediari: Quan un hoste intermediari s’infecta de seguida apareix el 

paràsit 

en forma de taquizoits (5-6 x 2-3 �m) en molts tipus cel·lulars diferents (fetge, 

cor, macròfags,…teòricament poden estar a qualsevol teixit) . Aquests 

taquizoits s’agrupen en unes estructures anomenades pseudoquists (15-30 �m) 

, tot i que de vegades poden aparèixer lliures. 

Al cap de 7-10 dies la immunitat de l’hoste intermediari comença a actuar (de 

seguida hi ha anticossos), per la qual cosa els paràsits comencen a reproduir-

se més lentament. A partir d’aquí s’anomenen bradizoïts i són molt semblants 

morfològicament als taquizoïts. Aquests bradizoïts també poden trobar-se en 

qualsevol cèl·lula de l’organisme (inclòs teixit nerviós i múscul), tot i que solen 

aparèixer més freqüentment en cèl·lules amb una elevada activitat metabòlica i 

mitòtica. 

Els bradizoïts estan inclosos dins dels quists (60-100 �m). A cada quist hi ha 

entre 50.000 i 60.000 bradizoïts. Aquesta és la fase latent o crònica de la 

malaltia i tant el paràsit com l’hoste intermediari poden romandre en aquest 

estat durant tota la vida de l’hoste, tot i que depenent de l’espècie aquest últim 

pot arribar a eliminar completament el paràsit. Per exemple, en el cas dels 

petits remugants la infecció 

persisteix durant tota la vida de l’hoste, mentre que en el cas del bestiar vacú la 

infecció acostuma a desaparèixer al cap de 2 o 3 anys.  

 

   
Quists plens de bradizoïts a teixit nerviós.                 Pseudoquists plens de taquizoïts 
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Així doncs tenim les següents formes de Toxoplasma 

gondii: 

Hoste definitiu 

- Oocists                                                                   

Hoste intermediari      

- Pseudoquists – Taquizoïts 

- Quists – Bradizoïts 

 

 2.2 CICLE BIOLÒGIC 

El cicle biològic de Toxoplasma gondii és força complex, ja que presenta 

diversos tipus de transmissions: 

- D’hoste definitiu a hoste definitiu (HD � HD) – Cicle directe 

- D’hoste definitiu a hoste intermediari (HD � HI) – Cicle indirecte 

- D’hoste intermediari a hoste definitiu (HI � HD) – Cicle indirecte 

- D’hoste intermediari a hoste intermediari (HI � HI) 

- Transmissió vertical 

 

Una de les raons per la qual Toxoplasma gondii està tan estès és el fet de que 

es transmeti entre hostes intermediaris (hoste intermediari ingereix quists de 

teixits d’un altre hoste intermediari). És un dels pocs paràsits capaç de fer-ho.  

Abans de començar a explicar el cicle, cal recordar que el gat i alguns felins 

són els únics hostes definitius coneguts però poden comportar-se també com a 

intermediaris. Quan parlem d’hostes definitius ens referirem al gat o als felins 

en exclusiva. Quan parlem d’hostes intermediaris farem referència a qualsevol 

mamífer inclòs el gat. És a dir, el que es digui sobre hostes intermediaris 

servirà també per al gat. 

 

Cicle 

Comença quan un hoste definitiu elimina oocists sense esporular a través de 

les seves femtes. Un cop al medi, si les condicions de temperatura i humitat 

són les idònies, els oocists esporulen en 4-5 dies aproximadament (2 

esporocists amb 4 esporozoïts cadascun). 

 
Oocist 
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Ara poden passar dues coses: 

1) Els oocists esporulats són ingerits per un hoste intermediari (HD � HI) 

En aquest cas es dóna un cicle intraorgànic en qualsevol tipus cel·lular. Es 

produeix una multiplicació ràpida per endodiogènia que donarà lloc a multitud 

de taquizoïts lliures i/o inclosos en pseudoquists (fase “aguda” de la infecció). 

Quan comenci a actuar la immunitat de l’hoste, es multiplicaran lentament i 

apareixeran els quists plens de bradizoïts (infecció latent o crònica). 

Ara el primer hoste intermediari té els teixits plens de quists. Un cop més poden 

passar dues coses: 

a) Hoste intermediari: Sí és un segon hoste intermediari el que ingereix teixits 

amb quists, es tornarà a produir el cicle d’hoste intermediari ja explicat (HI� 

HI). L’única diferència és que en comptes d’infectar-se per ingestió d’oocists 

esporulats, s’infecta per ingestió de bradizoïts o taquizoïts. Aquesta és la 

principal via d’infecció a l’home. 
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b) Gat: Si un gat ingereix els teixits infectats es comportarà com a hoste 

definitiu o hoste intermediari en funció del seu estat immunitari: 

  - El gat està immunodeprimit (HD): El gat té una malaltia immunosupressora 

(FIV), és 

vell, és molt jove (encara no ha tingut contacte amb la malaltia), etc. Llavors 

actuarà com un hoste definitiu, patirà un cicle coccidià típic a l’intestí i eliminarà 

oocists per femta. Quan el gat actua com a hoste definitiu elimina molts més 

oocists quan s’ha infectat per bradizoïts que quan ho ha fet per oocists 

esporulats (punt 2). El més freqüent és que siguin gatets petits els que es 

comportin com a hostes definitius perquè encara no han tingut contacte amb la 

malaltia. Mentre la seva immunitat no actuï, eliminaran oocists i es comportaran 

com a hostes definitius. Ara bé, Toxoplasma gondii és un paràsit molt 

immunogen, i en quan comenci a actuar el sistema immune, el gat passarà a 

ser un hoste intermediari amb els teixits infestats de quists amb bradizoïts. 

També podria donar-se el cas de que un gatet s’infectés durant la gestació i 

actués com a hoste definitiu al néixer. Això, però, no és gaire freqüent (hauria 

d’infectar-se durant l’últim terç de la gestació). 

 - El gat té un estat immunitari correcte (HI): Actuarà com un hoste intermediari. 

El que passa és el que hi ha explicat al punt 1, apartat a. 

 

2) Que els oocists esporulats siguin ingerits per un gat 

Quan un gat ingereix els oocists esporulats es comportarà com a hoste definitiu 

o intermediari en funció del seu estat immune. 

 

Transmissió vertical o transplacentària: 

A les femelles gestants de qualsevol espècie (hostes intermediaris i definitius) 

els taquizoïts poden travessar la barrera placentària i arribar al fetus. Pot 

provocar avortaments i malformacions. 

Així doncs, una femella pot infectar-se durant la gestació, o bé que durant la 

gestació es reactivi la infecció latent. En ambdós casos, els taquizoïts estaran 

presents al seu organisme i podran travessar la placenta. 
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En resum: 

Hostes intermediaris 

Qualsevol mamífer i algunes aus poden actuar com a hostes intermediaris. 

Aquests s’infecten per ingestió d’oocists esporulats eliminats per un hoste 

definitiu (gat) o per ingestió de bradizoïts presents en els teixits d’altres hostes 

intermediaris. 

Independentment de la forma d’infecció, el cicle del paràsit serà el d’un hoste 

intermediari que culminarà amb la instal·lació dels quists plens de bradizoïts a 

qualsevol teixit de l’organisme. 

El gat també pot actuar com a hoste intermediari. 

Felins 

Són els únics hostes definitius coneguts. Poden infectar-se per ingestió de: 

· Oocists esporulats – Eliminats per un hoste definitiu 

· Pseudoquists plens de taquizoïts – Presents als teixits d’un hoste intermediari 

· Quists plens de bradizoïts – Presents als teixits d’un hoste intermediari 

Independentment de la forma d’infecció, es comportarà com a hoste 

intermediari o definitiu en funció del seu estat immunitari (bon estat immune: 

hoste intermediari, mal estat: hoste definitiu). Cal recordar que un individu pot 

passar de comportar-se com un hoste definitiu a un intermediari i al inrevés en 
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funció de l’estat immunitari. És a dir, si un animal s’infecta en un moment 

immune desfavorable, segurament actuarà com a hoste definitiu. Quan recuperi 

l’estat immune adequat, es comportarà com hoste intermediari. També pot 

donar-se el cas contrari en el que un gat que es comporta com a intermediari 

passi a comportar-se com a definitiu per una immunosupressió de qualsevol 

tipus. Això és perquè el paràsit varia el seu cicle en funció d’aquest estat 

immune. O millor dit, més que variar el cicle, el que fa és “triar” una via o una 

altra. Si es comporta com a intermediari el paràsit pateix un cicle normal a 

l’hoste intermediari que culmina amb els quists, i si es comporta com a hoste 

definitiu, pateix un cicle coccidià típic que culmina amb l’eliminació d’oocists 

esporulats per femta. 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

- Resistència dels oocists (HD): 

És un factor molt important epidemiològicament. A més a més de la resistència 

dels oocists, cal tenir en compte que altres factors poden influir en la seva 

disseminació, com ara l’aigua, el vent o animals (cucs de terra, paneroles, 

mosques).  

 

Medi/Factor 

extern 

Durada dels 

oocist 

Aigua 9-24 mesos 

Dessecació 24 hores 

Femta de gat 17 mesos 

Formol (1%) 7 dies 

Temperatura 

70ºC 

10 minuts 

 

- Resistència dels quists (HI) 

Els quists són sensibles a la dessecació, per aquest motiu els productes carnis 

dessecats són relativament segurs pel que fa a la toxoplasmosi. 

Un altre factor important a tenir en compte és el temps que resisteixen les 

temperatures a les quals es cuinen les peces de carn. És important que tots els 

punts de la peça assoleixin la temperatura indicada a la taula. Sovint els temps 
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de cocció hauran de ser superiors per a que a la part més interna de la carn 

també arribi a la temperatura correcta. 

Els hostes intermediaris poden estar parasitats durant molt de temps, sovint 

durant períodes superiors a un any, però també hi ha individus que poden 

mantenir la infecció latent durant tota la seva vida. 

Els bradizoïts (quists) resisteixen els sucs gàstrics. En canvi els taquizoïts no 

sobreviuen als àcids de l’estómac.  

 

Medi/Factor 

extern 

Durada dels oocist 

Temperatura 

60ºC 

20 minuts 

Temperatura    

-20ºC 

15 dies 

Hoste 

intermediari 

>1 anys 

 

 2.4 VIES D’INFECCIÓ 

 Toxoplasmosi adquirida: 

1) Oral:  És la via d’infecció més freqüent i per tant la més normal i important. 

- Ingestió d’oocists esporulats 

- Ingestió de quists 

- Ingestió de pseudoquists – Es destrueixen amb els sucs gàstrics. 

2) Respiratòria: 

- Inhalació d’oocists – Els oocists transportats pel vent poden ser inhalats. De 

totes 

maneres, per a que es produeixi la infecció, els oocists han d’arribar 

obligatòriament a 

l’aparell digestiu. 

3) Sanguínia: 

- Inoculació a través d’artròpodes, utilització d’agulles contaminades... 

- Transfusions de sang 

4) Sexual: 
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 S’han descrit casos en humans. També s’ha observat la presència del paràsit 

al semen de boc, però per a que la femella s’infectés, la mucosa de la vagina 

hauria de presentar discontinuïtats. 

5) Contacte directe: 

Entre hostes intermediaris és molt difícil i entre hostes definitius, degut a que el 

gat és un animal molt net, també és difícil que es produeixi aquest tipus de 

transmissió (si els oocists es quedessin al pèl del gat, trigarien 4-5 dies a 

esporular i en aquest període de temps el gat ja s’hauria netejat). 

És fàcil contraure la malaltia a través del contacte amb animals avortats.  

 

Toxoplasmosi congènita: 

És la que es transmet transplacentàriament. 

 

2.5 PATOGÈNIA 

Factors 

-Espècie animal: Els hostes intermediaris principals són els petits remugants i 

els humans. En petits remugants produeix moltes alteracions, sobretot la forma 

congènita. Pel que fa a èquids i bòvids, gairebé mai tenen la malaltia. En gos i 

gat és més freqüent i acostuma a afectar al sistema nerviós. 

- Via d’infecció: La forma congènita és la que produeix més alteracions. 

- Paràsit: Hi ha soques més patògenes que d’altres. Amb les poc patògenes 

poden elaborar-se vacunes. 

- Nombre de paràsits: Com més elevada és la càrrega parasitària, més greu és 

la malaltia. 

- Època de gestació 

Mecanismes 

- Multiplicació: Al multiplicar-se, el paràsit provoca alteracions que poden anar 

des d’una inflamació fins a una necrosi. 

Per a dividir-se utilitza àcids nucleics de la cèl·lula hoste, provocant alteracions 

cromosòmiques (poden produir mongolisme, per exemple). 

Durant la multiplicació, Toxoplasma gondii produeix una substància tòxica 

anomenada 

toxoplasmina.  
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2.6 SÍMPTOMES 

Forma adquirida: 

La simptomatologia de la forma adquirida de toxoplasmosi és molt variable ja 

que depèn en gran mesura de la localització del paràsit. La majoria de 

vegades, però, és subclínica i no presenta símptomes. Els quadres 

simptomàtics es donen sobretot en animals joves. 

- Hipertèrmia – 40-41 ºC. 

- Alteracions dels limfonodes 

- Mort: en garrins i lludrigons 

· En el gos: 

- Símptomes digestius – vòmits, diarrea, anorèxia, … 

- Símptomes respiratoris – dispnea,… 

- Símptomes nerviosos – convulsions, parèsia, paràlisi, atàxia (sobretot de les 

extremitats),… 

· En el gat: 

- Símptomes oculars (més del 75% dels gats) – com uveïtis, corioretinitis,… 

 

Forma congènita: 

És la forma més greu i important. Les espècies més importants són els petits 

remugants i l’home. En conill també és important (però menys) perquè produeix 

avortaments. Després trobem el porc i els bòvids, on és menys important. En 

èquids és on la malaltia té menys importància. 

    · Fase d’implantació: 

- Mort 

- Reabsorció; en aquests casos no s’observen signes de malaltia, només 

problemes de fecunditat en la mare (En realitat no es veu l’avortament perquè 

és tan petit que el cos el reabsorbeix i només es veu una irregularitat en la 

fecunditat de la mare). 

     ·50-60 dies de gestació: 

- Mort 

- Expulsió 

- Retenció 
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- Momificació del fetus 

    · 60-120 dies de gestació: 

- Mort – Pot produir-se, però no sempre.  

- Avortaments – Si es produeixen són edematosos, necrosats,… 

- Parts prematurs; en el cas de que no hagin mort. Els animals neixen 

dèbils i gairebé tots moren. 

- Retenció de placenta: Provoca infeccions, metritis sèptiques, 

piometres,… 

     ·Últim mes de gestació: 

- Animals clínicament sans però sempre parasitats 

- En humans són freqüents les afeccions oculars 

 

2.7 LESIONS 

Forma adquirida: 

- Hipertròfia dels limfonodes 

- Enteritis:  Úlceres necròtiques a l’aparell digestiu en rosegadors i lagomorfs. 

- Encefalitis:  Apareixen zones necròtiques a la substància grisa, sobretot. 

També poden aparèixer hemorràgies. 

- Pneumònia 

- Meningoencefalitis 

- Necrosi tissular: Pot aparèixer a qualsevol teixit. 

- Congestió generalitzada 

- En humans la malaltia té una simptomatologia molt semblant a la d’una grip. 

 

 Forma congènita: 

- Placenta: Apareixen focus necròtics de color 

blanquinós i d’ aproximadament 1 cm de diàmetre 

als cotiledons. Aquestes lesions són pràcticament 

patognòmiques.   

 

 

- Fetus: 

    Encèfal:  Necrosis i hemorràgies disseminades 
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    Autòlisi: En alguns casos l’animal ni es reconeix.  

    Edema generalitzat:  Sobretot al teixit connectiu subcutani. 

 

2.8 DIAGNÒSTIC 

- Clínic + epidemiològic 

- Animals vius 

     Líquids corporals:  En teoria pot observar-se el paràsit a qualsevol líquid del 

cos però costa molt. 

     Biòpsia dels limfonodes: És més fàcil observar-los. 

- Necròpsia: 

     Lesions a la placenta i al fetus ja comentades 

     Aïllament del paràsit 

     Inoculació en animals de laboratori per veure si desenvolupen la malaltia 

     Histopatologia 

     Immunohistoquímica 

- Serologia 

     Immunofluorescència indirecta (IFI) 

     Hemoaglutinació indirecta (HAI) 

     ELISA 

     Dye-Test (Sabin i Feldman) o prova de coloració: És una prova molt antiga 

però molt específica. El seu principal ús és el de referència per a calibrar altres 

mètodes. 

 

2.9 TRACTAMENT 

La toxoplasmosi és una malaltia greu però que si s’agafa a temps pot tractar-se 

bé. 

- Sulfamides 

- Pirimetamina 

- Espiromicina 

- Clindamicina – Molt utilitzada en gos. 

- Sulfametacina + pirimetacina 

- Sulfaquinoxalina + pirimetacina 
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2.10 PROFILAXI I CONTROL 

La toxoplasmosi és una d’aquelles malalties anomenades “malalties de 

maneig”, ja que és un aspecte fonamental pel que fa a la transmissió i 

disseminació del paràsit. 

Una de les primeres proves que es fa a la dona embarassada es la de la 

toxoplasmosi a través d’un anàlisi de sang. Si el resultat és positiu, la dona 

tindrà anticossos en el seu sistema immunològic i per tant no hi haurà cap perill 

de contraure la malaltia. Però en cas que sigui negatiu, només caldrà adoptar 

una sèrie de senzilles mesures: 

-         Fer un test de toxoplasmosis al seu gat per a determinar si és 

positiu. 

-         Evitar que el seu gat surti de casa, i donar-li un menjar específic per 

a ell (evitar la depredació). 

-         Evitar el contacte amb gats del carrer. 

-     Canviar la bandeja del gat a diari. 

-         Evitar la carn crua o semi crua (embotits, per exemple). 

-         Rentar-se bé les mans després de tocar carn crua o sorra del jardí 

-         Netejar a consciència fruites i verdures abans de consumir-les. 

En altres situacions 

-Manipulació de carn:  Les persones que acostumen a manipular carn 

(carnisseries, escorxadors, supermercats, etc) estan exposades a tallar-se i 

tocar carn contaminada. Per aquest motiu cal extremar la higiene de les mans i 

els estris de treball. 

-Avortaments en ovelles: Manipulació amb compte i extremant les mesures 

higièniques. 

-Vacunació en ovella:  Estan elaborades a partir d’una soca anomenada “soca 

48” que no produeix quists i és molt immunògena (atorga una molt bona 

protecció). 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

  



 
19 

 

3.ASSOCIACIONS FELINES 

 
Hem considerat interessant consultar a expert en la matèria felina per poder 

abastar totes les opinions i possibles crítiques sobre el tema que ens preocupa. 

Així doncs, hem contactar amb Albert Lloret, Veterinari de l’Hospital Clínic 

Veterinari de la UAB i membre de l’associació GEMFE, perquè ens assessorés 

sobre el tema, i ens hem posat en contacte amb la Fundación Silvestre que ens 

han proporcionat informació sobre les xerrades de la Toxoplasmosis i uns 

díptics informatius sobre la malaltia i el seu contagi (annexe). 

 
3.1 Associació GEMFE 

GEMFE va ser creat a l’any 2000 dins l’estructura  d’AVEPA com a grup de 

treball en medicina felina i com a resposta al creixent interès que aquesta 

espècie està cobrant en l’actualitat i en front a la gran necessitat que existeix  

d’especialitzar-se en ella. 

En el 2009 GEMFE ja estava format per 88 membres distribuïts per tota 

Espanya. 

El grup disposa d’un Comitè Científic i un comitè Gestor per aconseguir que el 

grup compleixi amb tots els seus objectius. 

La funció del Comitè Científic és revisar totes les publicacions i xerrades del 

grup. La del Comitè Gestor és coordinar, actualitzar i dur a terme totes les 

activitats del grup.  

Les principals activitats de GEMFE són: 

•Organització de congressos i activitats científiques: 

-Congrés anual de dues jornades dins del congrés de grups de treball anual 

d’AVEPA. 

-Reunions mensuals locals a Madrid i Barcelona. 



 
20 

 

-Organització esporàdica de conferències, seminaris i reunions científiques 

amb ponents nacionals e internacionals. 

•Col·laboració amb empreses del sector veterinari en estudis o assajos clínics 

en medicina felina. 

•Preparació d’articles científics i revisions per la seva publicació en la revista 

d’AVEPA.  

•Creació d’un bolletí propi que serà publicat cada 3-4 mesos. 

 

Posicionament de GEMFE en relació a la TOXOPLASMOSI I l’EMBARÀS 

Aquest posicionament ha estat acabat de publicar. En ell es fa referència a tot 

allò que preocupa a la gent del carrer sobre aquest tema, per tal d’aclarir 

qualsevol dubte al respecte. 

La infecció per Toxoplama gondii  és molt freqüent; entre el 30-40% de la 

població mundial és seropositiva. 

La toxoplasmosi en persones pot presentar-se de forma diversa: 

-En persones inmunocompetents provoca quadres subclínics o malaltia lleu 

similar a la grip. 

-En persones inmunodeprimides (malats de SIDA, pacients en tractaments de 

quimioteràpia o medicaments inmunosupresors, malalts amb leucèmies o 

limfomes etc), poden aparèixer formes greus e inclús mortals de la 

toxoplasmosi amb quadres de pneumònia , miocarditis i meningoencefalitis. En 

aquestes persones  el quadre clínic pot ser degut a una infecció recent, però 

amb major freqüència és degut a la reactivació d’una antiga infecció com a 

conseqüència de l’estat d’immunosupressió. 

-En les dones embarassades no exposades prèviament a T. Gondii 

(seronegatives) la infecció pot provocar avortaments, morts neonatals, 

importants malformacions congènites i seqüeles neurològiques greus en el 

fetus. 

La severitat del quadre produït per la infecció amb Toxoplama gondii durant la 

gestació varia amb l’edat del fetus en el moment de la infecció; és major en les 

infeccions contretes durant el primer trimestre. 
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En canvi, si la dona embarassada ha estat infectada prèviament a la gestació (i 

per tant, presenta anticossos en front a T. Gondii), MAI es produirà el contagi al 

fetus ja que la seva immunitat la protegeix en front de noves infeccions. 

A Espanya, la detecció d’anticossos front Toxoplama gondii  forma part de les 

proves rutinàries realitzades en les revisions ginecològiques a les què assisteix 

la dona durant l’embaràs.     

La toxoplasmosi en gats és una malaltia poc freqüent. El gat representa el 

hoste definitiu per al paràsit i la majoria de gats portadors no mostren mai 

signes clínics de malaltia en el moment de la infecció. Quan aquests es 

produeixen, la severitat del quadre depèn de l’òrgan afectat i del grau de 

necrosi que el paràsit origini.  

En gats immunodeprimits i gatets pot provocar quadres severs amb 

pneumònia, hepatopaties, pancreatitis, miocarditis i encefalitis. 

En gats inmunocompetents ocasionalment pot induir la presentació de quadres 

de febre, miositis i malalties ocular, principalment uveïtis. 

Donat que el gat és l’únic animal que pot eliminar en les femtes les formes 

infectives del paràsit T. Gondii,és freqüent que els metges i ginecòlegs 

adverteixin a les dones prenyades o amb plans de tenir fills de els perills 

potencials del contacte amb els gats. 

Existeixen nombroses evidències científiques que demostren que el 

contagi del paràsit als essers humans per contacte amb les femtes d’un 

gat infectat és poc probable i que la gran majoria de les persones que 

s’infecten ho fan a través de la ingestió de carn poc feta, de vegetals u 

hortalisses contaminats amb oocists del paràsit o pel contacte directe amb 

terres contaminades. Per tant, és erroni, assumir que sempre que una 

persona s’infecta amb T. gondii, l’origen de la infecció ha estat el contacte 

amb un gat. 

Els gats infestats per T. gondii són els responsables de disseminar el paràsit a 

l’ambient dins de les seves defecacions, però les femtes de gat resen 

eliminades no suposen un risc real de contagi, ja que contenen oocists encara 

no esporulats que no són infecciosos. Per ser infecciosos, els oocists han d’ 

esporular, i això succeeix entre les 24 hores i els 5 dies després de la deposició 

de les femtes. 
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Durant la primoinfecció per T. gondii, el gat allibera oocists no esporulats a 

través de les femtes durat només d’una a tres setmanes i, després, queda com 

a portador de quists en els seus músculs i visceres. A partir d’aquest moment 

no elimina oocists en les femtes, i, per tant, no suposa cap risc per a les 

persones.   

 

Com s’infecten els gats? 

-Ingerint carns i teixits infectats amb quists provinents de carns poc fetes. 

-Ingerint carns i teixits infectats amb quists provinents de preses  caçades en el 

seu hàbitat. 

-Bevent aigües no controlades (aigua de testos, rius..), contaminades amb 

oocists esporulats. 

-Durant la gestació, per disseminació transplacentaria en mares seronegatives. 

-Durant la lactació. 

-Mitjançant una transfusió de sang provinent d’un gat amb infecció activa. 

 

Per tant, els gats, s’han d’alimentar preferentment amb menjar comercial. 

Qualsevol altre aliment ha d’estar cuinat a altes temperatures durant 10 minuts i 

en el cas d’alimentar-los amb carn crua, aquesta s’ha de congelar a 

temperatures inferiors a -20º durant 2 dies. S’ha d’intentar que no cacin i per 

això es pot utilitzar cascavells que avisin a les seves preses o sortides 

controlades sota vigilància. 

 

Com s’infecten les persones?  

-Menjant carn poc cuinada o crua. 

-Manipulant carn crua sense guants. 

-Ingerint llet crua de cabra. 

-Menjant verdures fresques contaminades no rentades adequadament. 

-Durant feines de jardineria o en patis de jocs per nens,  si la sorra està 

contaminada (el contagi requereix que es fiquin les mans a la boca sense 

rentar). 

-Beure aigua contaminada amb oocist esporulats. 
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-Ingerint directament restes de femtes de gats infectats per Toxoplasma gondii 

que es trobin en la fase d’eliminació d’oocists. Al menys han de transcorre 24 

hores després de la deposició. 

-La infecció no es produeix tocant o acariciant al gat. Els veterinaris de 

petits animals, que estan en contacte físic freqüent amb gats, no presenten una 

major seroprevalència que persones d’altres professions.   

 

 

Mesures que s’han de tenir per evitar el contagi per part d’una dona 

embarassada o qualsevol altra persona: 

-S’ha de menjar sempre carn cuinada a altes temperatures durant 10 minuts, o 

congelar les carns a -20º durant dos dies si s’han de consumir poc fetes. 

-S’han de rentar adequadament les verdures sempre abans del seu consum. 

-Només s’ha de beure aigua potable o de procedència coneguda. Si no es 

coneix l’origen s’ha de filtrar o bullir prèviament al seu consum. 

-S’han d’utilitzar guants durant la les feines de jardineria i al manipular carns 

crues, o rentar-se adequadament les mans després de fer-ho. 

-Les safates de la sorra dels gats s’han de netejar diàriament amb una paleta. 

Les dones embarassades han d’evitar manipular la safata de sorra, però si això 

no es possible es recomanable que ho facin amb guants d’un sol ús i amb 

mascareta. Per desinfectar la safata el millor mètode és l‘aigua bullint o el vapor 

a pressió, ja que els oocists esporulats són resistents a la majoria de 

desinfectants. 

 

Les evidències científiques de les que disposem a l’actualitat demostren 

que el contagi de toxoplasmosi de gats a persones, incloses les dones 

embarassades i malalts de SIDA, és altament improbable seguint unes 

normes bàsiques d’higiene. Per tant, considerem totalment injustificat 

l’abandonament o el rebuig dels gats en cas d’un embaràs en la família, 

encara que aquest sigui el consell d’alguns metges.   
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Els gats aporten nombrosos beneficis psicològics i benestar emocional a 

les persones que gaudeixen de la seva companyia, especialment quan 

formen part de la família com un més dels seus membres. 

 

És discutible la utilitat de la realització de proves de sang per determinar 

si un gat és seropositiu o seronegatiu ja que no indiquen si el gat està o 

no eliminant oocist el aquest moment  i a més a més, les mesures 

preventives e higièniques que ha de prendre una dona embarassada han 

de ser les mateixes en ambdós casos.  

   

  

3.2 Fundació silvestre 

Qui són? 

Son un grup de gent que estima els animals i que creu que mereixen tenir una 

vida digna.  

Els animals comparteixen la terra amb nosaltres i tenen una funció força 

important en les nostres vides. Per això creuen que s’han de tractar com a 

éssers vius, ja que també tenen sentiments.  

Els animals tant poden ser feliços com estar tristos. També pateixen o saltem 

d’alegria. Tot depèn del tracte que rebin. És molt important que visquin feliços i 

estiguin ben tractats.  

Malauradament, avui dia, els seus drets no estan prou reconeguts i, moltes 

vegades són maltractats, tant els animals domèstics, com els de granja i també 
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els salvatges. Ells treballen per mirar de millorar les seves vides i defensar els 

seus drets.  

És un projecte força ambiciós en què treballen dur cada dia, un treball que, de 

vegades, els costa algun disgust i d’altres els dóna satisfaccions. Per això no 

perden les esperances d’arribar a millorar la situació dels animals arreu del 

món. 
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Conferència organitzada per FUNDACIÓ SILVESTRE 

 

Títol: La Toxoplasmosi, primera causa d’abandonament d’animals 

domèstics? 

 

Lloc: ATENEU BARCELONÈS 

 C/ Canuda núm. 6 

 

Data: 15 d’octubre de 2008 

 

Hora: 19:30  

 

Components de la taula:  

-         Sra. Regina Farré (periodista) 

-         Sr. Albert Lloret ( Veterinari) 

-         Dra. Luisa Burrel (Ginecologia i Obstetrícia) 

-         Moderador, Sr. Lluís Reales (periodista) 

 

A Catalunya cada any abandonem entre 25.000 i 30.000 animals de 

companyia, xifra que no té en compte aquells que són atropellats o be són 

adoptats per particulars sense passar per refugis o protectores d’animals. 

 

Cal fer entendre a la societat que un animal de companyia no és un objecte que 

hom pot adquirir de manera arbitraria i sense tenir en compte les 

conseqüències i responsabilitats que comportarà. L’animal, sigui gat o gos, 

dependrà absolutament per a la seva supervivència d’aquell a qui ell mateix 

considera el seu amo i la seva família, i així doncs, quan un animal és 

abandonat, a més de gana, fred o altres perills, pateix un trauma psicològic 

inesborrable.  

 

Si té sort, acabarà a una protectora on procuraran fer per a ell el que els hi sigui 

possible, tanmateix, la saturació i la falta de mitjans econòmics són problemes 

habituals d’aquestes organitzacions. En cas que sigui més desafortunat i el 
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capturi una gossera municipal, la seva vida tindrà una durada inferior a una 

setmana si ningú el reclama. 

 

Sovint, els professionals de la salut ( metges, infermers, psicòlegs, i fins i tot 

farmacèutics) per manca de coneixements sobre el cicle de la toxoplasmosi, 

contribueixen a estendre el fenomen de  l’abandonament en aconsellar de 

manera equivocada els seus pacients. És per aquest motiu que considerem de 

vital importància l’assistència d’aquests professionals a la conferència. 

 

Abandonament i embaràs 

 

L’embaràs és una de les causes més freqüents d’abandonament i és per això 

important preveure aquest tipus de situacions i proporcionar la informació 

necessària a fi  de reduir aquestes xifres desoladores. 

 

Quan arriba un fill a la família aquesta s’omple de satisfacció, però en ocasions, 

si en aquesta hi ha un animal domèstic sorgeixen dubtes respecte d’aquest 

últim, por per la criatura, que pot desembocar en un abandonament. 

 

Un gos o gat que visqui amb la família mai atacarà al nen ja que predominarà el 

instint protector cap al membre nouvingut. És important que s’inclogui a l’animal 

a l'esdeveniment que té lloc, per reduir en la mesura que sigui possible la 

gelosia que inevitablement patirà. 

 

La vacunació és necessària per allunyar qualsevol tipus de dubte en relació a la 

transmissió de malalties. 

 

Toxoplasmosi 

 

La convivència satisfactòria amb un animal de companyia sovint pot veure’s 

afectada per la feliç noticia d’un embaràs a la família. És llavors quan arriben 

els dubtes i preguntes: Afectarà l’animal a la salut del meu fill? Hi haurà 

problemes de convivència? I per acabar-ho d’enllestir el metge ens parla de la 
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toxoplasmosi , una malaltia que es transmet  mitjançant els excrements dels 

gats, i que per falta d’informació suposa l’abandonament d’un elevat nombre de 

gats cada any. 

 

La toxoplasmosi és una infecció causada pel paràsit toxoplasma fondal, que es 

transmet al fetus en menjar carn semi crua, fruites mal rentades, o bé pel 

contacte amb excrements del gat que pateixi la malaltia. 

 

Una de les primeres proves que es fa a la dona embarassada es la de la 

toxoplasmosi a través d’un anàlisi de sang. Si el resultat és positiu, la dona 

tindrà anticossos en el seu sistema immunològic i per tant no hi haurà cap perill 

de contraure la malaltia. Però en cas que sigui negatiu, només caldrà adoptar 

una sèrie de senzilles mesures: 

-         Fer un test de toxoplasmosis al seu gat per a determinar si és 

positiu. 

-         Evitar la carn crua o semi crua (embotits, per exemple). 

-         Rentar-se bé les mans després de tocar carn crua o sorra del jardí 

-         Netejar a consciència fruites i verdures abans de consumir-les. 

-         Evitar que el seu gat surti de casa, i donar-li un menjar específic 

per a ell. 

-         Evitar el contacte amb gats del carrer. 

 

 Estàs embarassada i convius amb animals? Responem a les preguntes 

més habituals: 

 

1.      Es pot prevenir? Com fer-ho? En cas de conviure amb 

un gat, cal evitar el contacte amb els excrements de 

l’animal, prenent mesures com ara utilitzar guants de 

plàstic a l’hora de netejar-los. De fet, hi ha veterinàries que 

estan en constant contacte amb animals durant la gestació, 

i no contrauen la malaltia. 

2.      Detecció: en cas d’embaràs el toco-ginecòleg farà un 

seguiment del procés de gestació, que implica els periòdics 
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anàlisis sanguinis. Els símptomes són semblants als d’una 

grip, de manera que es possible que la dona hagi passat la 

malaltia abans quedant, d’aquesta manera, immunitzada. 

 

Conclusió 

La toxoplasmosi és una realitat que no podem deixar de banda en cas que ens 

trobem en les circumstàncies esmentades. Tot i això, el fet de que l’animal sigui 

capaç de transmetre toxoplasmosi i la carència d’anticossos en el nostre 

organisme no ha d’implicar necessariament la contracció de la malaltia. En cap 

cas l’abandonament de l’animal ha de ser una solució a prendre, una solució 

cruel i exagerada que suposarà una condemna a mort segura per a un ésser 

viu amb dret a una vida digna, de la qual ens vam responsabilitzar en adoptar-

lo.  

 

Per últim, cal dir que nombrosos estudis han afirmat que la convivència amb 

animals és favorable per a la salut, ja que la seva presència és relaxant i a la 

vegada incita al joc i a l’imprescindible riure. 
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4.LEGISLACIÓ 
 

4.1 Llei de Protecció Animal 

 

Degut a la manca de legislació concreta sobre la Toxoplasmosis i les 

precaucions en dones embarassades, ens hem referit a la Llei de Protecció 

Animal per veure si calen alguns motius en concret per desfer-se d’un animal 

de companyia o si aquest fet té alguna penalització econòmica o legal. 

 

Fragments de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 22/2003 del 4 de 

juliol de protecció dels animals: 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES Y NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

DE LOS ANIMALES 

 

Capítulo II 

Normas generales de protección de los animales 

 

Artículo 4 

Obligaciones de las personas propietarias y poseedoras de animales 

 

1. Las personas propietarias y poseedoras de animales deben mantenerles en 

buenas condiciones higiénico-sanitarias de bienestar y seguridad, de acuerdo 

con las características de cada especie. 

 

2. La persona poseedora de un animal debe darle la atención veterinaria básica 

para garantizar su salud. 

 

Artículo 5 

Prohibiciones 

Quedan prohibidas las siguientes actuaciones con respecto a los animales: 
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a) Maltratarlos, agredirles físicamente o someterlos a cualquier otra práctica 

que les produzca sufrimientos o daños físicos o psicológicos. 

b) Suministrarles sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o 

del comportamiento, excepto en los casos amparados por la normativa vigente 

o por prescripción veterinaria. 

c) Abandonarlos. 

d) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-

sanitario de bienestar y seguridad del animal. 

e) Practicarles mutilaciones, extirparles las uñas, cuerdas vocales y demás 

partes u órganos, salvo las intervenciones hechas con asistencia veterinaria en 

caso de necesidad terapéutica, para garantizar su salud o para limitar o anular 

su capacidad reproductiva. Por motivos científicos o de manejo, podrán 

realizarse dichas intervenciones previa obtención de la autorización de la 

autoridad competente. 

f) No facilitarles la suficiente alimentación. 

g) Hacer donación de ellos como premio, recompensa, gratificación o regalo de 

compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción 

onerosa de animales. 

h) Venderlos a personas menores de dieciséis años y a personas incapacitadas 

sin la autorización de quienes tienen su potestad o custodia. 

i) Comerciar con ellos fuera de los certámenes u otras concentraciones de 

animales vivos y establecimientos de venta y de cría autorizados, salvo las 

transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a sus animales 

de compañía, no tengan afán de lucro y se garantice el bienestar del animal. 

j) Exhibirlos de forma ambulante como reclamo. 

k) Someterlos a trabajos inadecuados en lo que concierne a las características 

de los animales y a las condiciones higiénico-sanitarias. 

l) Mantenerlos atados durante la mayor parte del día o limitarles de forma 

duradera el movimiento necesario para ellos. 

m) Mantenerlos en locales públicos o privados en condiciones de calidad 

ambiental, luminosidad, ruido, humos y similares que pueda afectarlos 

físicamente así como psicológicamente. 

n) Matarlos por juego o perversidad o torturarlos. 
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TÍTULO VII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Capítulo I 

Infracciones 

 

Artículo 30 

Clasificación 

 

1. Las infracciones de las disposiciones de la presente Ley se clasifican en 

leves, graves o muy graves. 

 

2. Son infracciones leves: 

a) Poseer un perro o un gato no inscritos en el registro censal o poseer otros 

animales que deben registrarse obligatoriamente. 

b) No llevar un archivo con las fichas clínicas de los animales que deben 

vacunarse o tratar obligatoriamente, de acuerdo con lo que establece la 

presente Ley. 

c) Vender animales de compañía a personas menores de dieciséis años y a 

personas incapacitadas sin la autorización de quienes tienen su potestad o 

custodia. 

d) Hacer donación de un animal como premio o recompensa. 

e) Transportar animales que incumplan los requisitos establecidos por el 

artículo 8. 

f) No llevar identificados los gatos, perros y demás animales que deban 

identificarse de acuerdo con el reglamento, o incumplir los requisitos 

establecidos por la presente Ley y la normativa que la desarrolla con relación a 

esta identificación. 

g) No poseer, el personal de los núcleos zoológicos que manipule animales, el 

certificado correspondiente al curso de cuidador o cuidadora de animales, 

reconocido oficialmente. 

h) Filmar escenas ficticias de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales, sin 

previa autorización administrativa. 
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i) Usar colas o sustancias pegajosas como método de control de poblaciones 

de animales vertebrados. 

j) No tener en lugar visible la acreditación de la inscripción en el Registro de 

Núcleos Zoológicos. 

k) No tener actualizado el libro registro oficial o tramitado por la administración 

competente establecido para los núcleos zoológicos. 

l) Exhibir animales en los escaparates de los establecimientos de venta de 

animales. 

m) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 

comercio, la exhibición pública y la taxidermia de ejemplares de las especies 

incluidas en el anexo con la categoría D, así como de partes, huevos, crías o 

productos obtenidos a partir de estos ejemplares. 

n) Practicar la caza y captura de pájaros vivos de longitud inferior a 20 cm, 

fuera de los supuestos del artículo 9.2. 

o) Hacer exhibición ambulante de animales como reclamo. 

p) Mantener a los animales en instalaciones inadecuadas desde el punto de 

vista de su bienestar, si no les conlleva un riesgo grave para la salud. 

q) No evitar la huida de animales. 

r) Maltratar a animales, si no les produce resultados lesivos. 

s) Suministrar a un animal sustancias que le causen alteraciones leves de la 

salud o del comportamiento, salvo en los casos amparados por la normativa 

vigente. 

t) No dar a los animales la atención veterinaria necesaria para garantizar su 

salud, si no les causa perjuicios graves. 

u) Vender o hacer donación de animales mediante revistas de reclamo o 

publicaciones asimilables sin la inclusión del número de registro de núcleo 

zoológico. 

v) Cualquier otra infracción de las disposiciones de la presente Ley o normativa 

que la desarrolle que no haya sido tipificada de grave o muy grave. 

 

3. Son infracciones graves: 
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a) Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones 

inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario, de bienestar y de 

seguridad, si les supone riesgo grave para la salud. 

b) No tener el libro registro oficial o tramitado por la administración competente 

establecido para los núcleos zoológicos. 

c) No vacunar a los animales domésticos de compañía o no aplicarles los 

tratamientos obligatorios. 

d) Incumplir, por parte de los núcleos zoológicos, cualquiera de las condiciones 

y requisitos establecidos en el título IV. 

e) Realizar venta ambulante de animales fuera de mercados, ferias y cualquier 

otro certamen autorizado. 

f) Vender o hacer donación de animales, por parte de los centros de cría, si 

éstos no han sido declarados núcleos zoológicos. 

g) Anular el sistema de identificación sin prescripción ni control veterinario. 

h) No mantener en cautividad o en las condiciones que por vía reglamentaria 

se establezca, o exhibir y pasear por las vías y los espacios públicos animales 

salvajes pertenecientes a especies de comercio permitido que por sus 

características puedan causar daños a las personas, a los bienes y al medio 

ambiente. 

i) Practicar el tiro de pichón. 

j) Incumplir la obligación de vender animales desparasitados y libres de todas 

las enfermedades a que se refiere el artículo 24.1.c. 

k) No entregar la documentación exigida en toda transacción de animales. 

l) Maltratar o agredir físicamente a los animales, si les conllevan consecuencias 

graves para la salud. 

m) Realizar matanzas públicas de animales. 

n) Instalar atracciones feriales de caballitos donde se utilicen animales. 

o) Hacer un uso no autorizado de animales en espectáculos. 

p) Suministrar sustancias a un animal que le causen alteraciones graves de la 

salud o del comportamiento, salvo en los casos amparados por la normativa 

vigente. 

q) La caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el comercio y la 

exhibición pública, así como de partes, huevos y crías de ejemplares de 
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especies de la fauna autóctona y no autóctona declaradas protegidas por 

tratados y convenios internacionales vigentes en el Estado español. 

r) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 

comercio, la exhibición pública y la taxidermia de ejemplares de las especies 

incluidas en el anexo con la categoría C, así como de partes, huevos, crías o 

productos obtenidos a partir de estos ejemplares. 

s) La falta de inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos. 

t) Oponer resistencia a la función inspectora o poner obstáculos a la inspección 

de instalaciones que alojen animales. 

u) No dar a los animales la atención veterinaria necesaria para garantizar su 

salud. 

v) Abandonar animales, si se ha efectuado en unas circunstancias que no 

suponen riesgo alguno para el animal. 

w) Cazar en espacios declarados reservas naturales de fauna salvaje donde la 

caza está prohibida y en refugios de fauna salvaje, salvo en los casos 

autorizados por el Departamento de Medio Ambiente. 

x) Incumplir las obligaciones establecidas por el artículo 22.5 con el fin de 

procurar el bienestar de los animales utilizados en carreras una vez finalizada 

su participación en las mismas. 

y) Participar en competiciones y carreras en las cuales se hacen apuestas de 

los animales que no están identificados y registrados en el Registro de 

Animales de Competición. 

z) Reincidir en la comisión de infracciones leves durante el último año. 

 

4. Son infracciones muy graves: 

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales, si les comporta 

consecuencias muy graves para la salud. 

b) Sacrificar a gatos y perros fuera de los casos mencionados por el artículo 

11.1. 

c) Abandonar animales, si se ha realizado en unas circunstancias que puedan 

comportarles daños graves. 

d) Capturar perros y gatos asalvajados con uso de armas de fuego sin la 

correspondiente autorización del Departamento de Medio Ambiente. 
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e) No evitar la huida de animales de especies exóticas o especies híbridas, de 

manera que pueda suponer una alteración ecológica grave. 

f) Esterilizar animales, practicar mutilaciones a animales y sacrificar animales 

sin control veterinario o en contra de las condiciones y los requisitos 

establecidos por la presente Ley. 

g) Organizar peleas de perros, de gallos u otros animales, así como participar 

en este tipo de actos. 

h) Mantener a los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones 

inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y de bienestar, si los 

perjuicios a los animales son muy graves. 

i) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 

comercio y la exhibición pública de animales o de los huevos y las crías de 

ejemplares de especies de la fauna autóctona y de la no autóctona declaradas 

altamente protegidas o en peligro de extinción por tratados y convenios 

internacionales vigentes en el Estado español. 

j) Practicar la caza, la captura en vivo, la venta, la tenencia, el tráfico, el 

comercio, la exhibición pública y la taxidermia de ejemplares de las especies 

incluidas en el anexo con las categorías A y B, así como de partes, huevos y 

crías de estos ejemplares. 

k) Reincidir en la comisión de infracciones graves durante el último año. 

 

Capítulo II 

Sanciones 

 

Artículo 31 

Multas, comiso y cierre de instalaciones 

1. Las infracciones cometidas contra la presente Ley están sancionadas con 

multas de hasta 20.000 euros. 

2. La imposición de la multa puede conllevar el comiso de los animales objeto 

de la infracción, sin perjuicio de la aplicación del comiso preventivo que puede 

determinarse a criterio de la autoridad actuante en el momento del 

levantamiento del acta de inspección o la denuncia. 
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3. La comisión de las infracciones muy graves o la reiteración en las 

infracciones graves puede comportar el cierre temporal de las instalaciones, los 

locales o los establecimientos respectivos, con la correspondiente anotación en 

el Registro de Núcleos Zoológicos, así como la inhabilitación para la tenencia 

de animales por un período de dos meses a cinco años. 

4. El incumplimiento de alguna de las normativas o condiciones de una 

autorización excepcional para la captura o la posesión de un animal de una 

especie de fauna autóctona puede suponer la retirada cautelar in situ e 

inmediata de dicha autorización por parte de los agentes de la autoridad. 

5. Las personas que disponen de estas autorizaciones excepcionales, en el 

caso de ser sancionadas por incumplimiento de alguno de sus términos o 

normativas en la materia, deben ser inhabilitadas para la actividad a que se 

refiere el apartado 3 por un período de uno a cinco años.  

 

Artículo 32 

Cuantía de las multas 

1. Las infracciones leves están sancionadas con una multa de 100 euros hasta 

400 euros ; las graves, con una multa de 401 euros hasta 2.000 euros, y las 

muy graves, con una multa de 2.001 euros hasta 20.000 euros. 

 

2. En la imposición de las sanciones debe tenerse en cuenta, para graduar la 

cuantía de las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los 

siguientes criterios: 

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida. 

b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de 

la infracción. 

c) La reiteración o la reincidencia en la comisión de infracciones. 

d) La irreparabilidad de los daños causados al medio ambiente o el elevado 

coste de reparación. 

e) El volumen de negocio del establecimiento. 

f) La capacidad económica de la persona infractora. 

g) El grado de intencionalidad en la comisión de la infracción. 

h) El hecho de que exista requerimiento previo. 
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3. Existe reincidencia si en el momento de cometerse la infracción no ha 

transcurrido un año desde la imposición por resolución firme de otra sanción 

con motivo de una infracción de la misma calificación. Si se aprecia la 

reincidencia, la cuantía de las sanciones puede incrementarse hasta el doble 

del importe máximo de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin 

exceder en ningún caso del límite más alto fijado para la infracción muy grave. 

 

4. Ante la comisión de infracciones de carácter leve, pueden llevarse a cabo 

actuaciones de educación ambiental o de advertencia, sin necesidad de iniciar 

un procedimiento sancionador. 

 

 L’article 4 d’aquesta llei obliga a mantenir els animals de companyia en 

bones condicions, i l’apartat c) de l’article 5 prohibeix explícitament el seu 

abandonament. L’abandonament d’animals és considerat una falta greu o molt 

greu, segons les circumstàncies en les que tingui lloc (Article 30.3 apartat v) i 

Article 30.4 apartat c), respectivament); el que segons l’article 32.1 suposaria 

una multa d’entre 401� i 20.000�. Segons els articles 32.2 i 32.3 la reincidència 

en l’abandonament, així com en qualsevol altre falta, podria suposar un 

increment de fins el doble del import màxim de la sanció (fins un màxim de 

20.000�); sempre i quant no hagi transcorregut un any entre les dues 

infraccions.   

 

4.2 Toxoplasmosis a Espanya 

 

Actualment a Espanya existeix una legislació referent a la vigilància i 

investigació epidemiològica de malalties zoonòtiques com la toxoplasmosi, però 

es limita a l’àmbit de les infeccions i intoxicacions alimentàries procedents de 

productes animals i d’origen animal.  Es tracta del Reial Decret 1940/2004, del 

27 de setembre, sobre la vigilància de les zoonosis i els agents zoonòtics. 

L’única menció que fa aquest Reial Decret a la toxoplasmosi la trobem en un 

dels seus annexes:  
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ANEXO I 

 

A. Zoonosis y agentes zoonóticos que deben ser objeto de vigilancia: 

brucelosis y sus agentes causales, campilobacteriosis y sus agentes causales, 

equinococosis y sus agentes causales, listeriosis y sus agentes causales, 

salmonelosis y sus agentes causales, triquinosis y sus agentes causales,  

tuberculosis por Mycobacterium bovis y Escherichia coli verotoxigénica. 

 

B. Lista de zoonosis y agentes zoonóticos que deben ser objeto de 

vigilancia en función de la situación epidemiológica. 

 

1. Zoonosis víricas: calicivirus, virus de la hepatitis A, virus de la gripe, 

rabia y virus transmitidos por artrópodos. 

 

2. Zoonosis bacterianas: borreliosis y sus agentes causales, botulismo y 

sus agentes causales, leptospirosis y sus agentes causales, psitacosis y sus 

agentes causales, tuberculosis distintas de la indicada en la parte A, vibriosis y 

sus agentes causales, yersiniosis y sus agentes causales. 

 

3. Zoonosis parasitarias: anisakiasis y sus agentes causales, 

criptosporidiosis y sus agentes causales, cisticercosis y sus agentes causales, 

toxoplasmosis y sus agentes causales. 

 

4. Otras zoonosis y agentes zoonóticos. 

 

A part d’això no hi ha cap mena de legislació que reguli els mètodes de 

diagnòstic, tractament i prevenció; ni cap document que decreti a quines proves 

han de sotmetre’s les dones embarassades per a poder prevenir eficaçment 

aquesta malaltia. El perfil TORCH és una prova laboratorial per a detectar 

anticossos enfront Toxoplasma gondii (juntament amb anticossos enfront 

rubèola, citomegalovirus i herpes; i a vegades també sífilis i VIH) que es duu a 

terme freqüentment en centres ginecològics, però no és obligatori ni està 
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regulat de cap manera. Una dona seropositiva per a la toxoplasmosis no té cap 

risc de tornar a agafar la malaltia i per tant és innecessari que digui a terme 

d’una manera tant estricta les pautes de prevenció. És molt probable que si 

aquesta prova es fes de forma obligatòria, s’abandonarien molts menys gats.  

 

4.3 La toxoplasmosi fora d’Espanya 

 

 Per a comparar la situació espanyola en matèria legislativa sobre 

zoonosis, hem consultat les bases de dades legislatives virtuals de 7 països 

més (3 europeus i 4 d’Amèrica del nord i llatina): França, Italia, Regne Unit, 

Estats Units, Canadà, Mèxic i Argentina.  

 

- França: hem trobat 2 documents que fan referència a la prevenció i el 

serodiagnòstic de la toxoplasmosis: Circulaire DGS et DH n° 605 du 27 

septembre 1983 relative à la prévention de la toxoplasmose (Bulletin officiel 

du ministère chargé de la santé n° 83/49, texte n° 1989) i Circulaire du 29 

mai 1979 relative aux sérodiagnostics de la rubéole et de la toxoplasmose 

(Bulletin officiel du ministère chargé de la santé n° 79/35, texte n° 17206). Al 

ser documents tant antics, no hi hem pogut accedir des de la base de dades 

virtual.  

 

- Itàlia: l’Annexe I del decret legislatiu del 4 d’abril de 2006 (Attuazione della 

direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli 

agenti zoonotici.) fa referència a la toxoplasmosi com una de les zoonosis 

parasitàries que han d’estar sota control i vigilància; però no fa cap mena 

d’especificació en quant a mètodes de diagnòstic, tractament o prevenció. 

Tampoc es fa referència al cas especial de les embarassades.  

 

- Regne Unit: no hem trobat cap document referent a la toxoplasmosi.  

 

- Estats Units: l’única referència que hem trobat a la toxoplasmosis és l’article 

4.109 del Decret de les Condicions del Treballador, que declara que una 

treballadora embarassada no hauria d’estar obligada a dur a terme treballs 
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amb agents biològics de la toxoplasmosis i el virus de la rubèola a no ser 

que hi hagi evidència que n’és immune. Tot i que en aquest cas sí que fa 

menció a les dones embarassades, la seva aplicació es limita a l’àmbit 

laboral. 

 

- Canadà: de la mateixa manera que amb el Regne Unit, no hem trobat res 

en relació a la toxoplasmosi.  

 

- Mèxic: l’Article 134 de la Llei General de Salut descriu la toxoplasmosis com 

una de les malalties transmissibles per a les que és necessari realitzar 

activitats de vigilància epidemiològica, prevenció i control; però com en el 

cas de Itàlia no fa cap referència al problema de les embarassades.  

 

- Argentina: la cerca virtual no dóna cap resultat per a la toxoplasmosis, però 

actualment està en marxa un Projecte de Llei per a prevenir la toxoplasmosi 

congènita. Aquest Projecte, iniciat pel senador provincial d’Entre Ríos 

Eduardo Melchiori el mes de juliol de 2010, dictamina que serà obligatori a 

l’examen prenupcial i d’ingrés al nivell secundari el diagnòstic serològic de 

la toxoplasmosi; excepte que un anàlisi anterior (com a mínim 3 mesos) 

indiqui que la dona n qüestió és immune. Es determina també que aquests 

anàlisis seran gratuïts, i que els seus resultats seran registrats a la llibreta 

sanitària o escolar. Aquests resultats seran exigits per a la celebració del 

matrimoni, per al ingrés a escoles de nivell mig, per a l’assignació prenatal i 

per part. Les llibretes matrimonials, a més, hauran de tenir referències a la 

toxoplasmosi congènita i adquirida, la seva prevenció, origen, 

desenvolupament i conseqüències. El 16 de novembre de 2010 la Comisión 

de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción de la Càmera 

Alta de la província d’Entre Ríos va considerar favorable el projecte. El 9 de 

desembre del 2010 la Càmera Alta provincial li va donar mitja sanció al 

projecte de llei, passant així a mans dels diputats en espera de la sanció 

definitiva.  
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5.DIFUSIÓ DE LA TOXOPLASMOSIS 

Hem trobat interessant buscar diferents fonts d’informació per investigar l’opinió 

que hi ha sobre aquest tema i les noticies que han succeït en els últims anys. 

Tot seguit adjuntem articles de diaris que ens han semblat representatius, 

opinió de blogs de veterinaris i articles científics. 

També hem vist que hi ha algunes webs i fòrums sobre embarassades que en 

general tenen opinions bastant alarmistes. 

5.1 Articles de premsa 

La Vanguardia 

"Muchas embarazadas abandonan a sus gatos por 

miedo a contraer la toxoplasmosis" 

La Fundació Silvestre organiza unas conferencias para aclarar 

las dudas en torno a esta enfermedad  

Vida | 13/10/2008 - 01:23h | Actualizado el 13/07/09 - 09:48h   

Marta Cuatrecasas  

Barcelona 

Cada año muchos gatos son abandonados por mujeres embarazadas por 

miedo a contraer la toxoplasmosis, una enfermedad que puede tener 

consecuencias muy graves en el feto. No obstante, esta enfermedad es poco 

común y tomando ciertas precauciones no hay razón alguna para desprenderse 

de un gato sano. Así lo afirma Cristina Dalmau, presidenta de la Fundació 

Silvestre, que cada día recibe llamadas de mujeres embarazadas que 

amenazan con abandonar a sus gatos si una protectora no se hace cargo. Por 

este motivo, la fundación organiza este miércoles en el Ateneu Barcelonès a 

las siete y media de la tarde una conferencia con ginecólogos y veterinarios 
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para resolver las cuestiones sobre la toxoplasmosis y la tenencia de felinos 

durante el embarazo.  

¿De qué se trata esta enfermedad? 

La toxoplasmosis la ocasiona un parásito. Se puede contraer a través de la 

manipulación de las heces de gato o por la ingesta de carne cruda, sobretodo 

de cerdo, cordero y vaca. Aunque el parásito también puede estar en las 

verduras, los huevos mal lavados, leche mal tratada, etc.  

Otra vía de transmisión es de la madre al feto. 

Sí, la madre puede transmitir la enfermedad al feto del primer mes al tercero. 

Aunque si una persona ha estado en contacto con carne cruda o vegetales 

quizá ya es inmune a la enfermedad porque ya la ha pasado sin darse cuenta. 

En el caso de que el gato fuera positivo y la embarazada negativa, es decir, la 

madre nunca haya estado en contacto con este parásito, entonces sí se debe 

tomar alguna precaución. ¡Pero jamás deshacerse del animal!  

 

¿Qué precauciones? 

El contagio se efectúa cuando tocamos heces de gato contaminadas y luego 

nos chupemos los dedos, con lo que hay que evitar cambiar la arena del gato, 

por ejemplo. En caso de tener mucho miedo podemos buscarle una casa 

temporal. 

 

Y el gato, ¿cómo se contagia? 

A través de la ingesta de comida cruda, como pájaros o ratas. Por eso es muy 

difícil que un gato doméstico sea protador. 

¿Cómo podemos saber si nuestro gato es positivo? 

Con una simple prueba. Hoy en día a todas las embarazadas se les hace esta 

prueba porque hay mucha alarma con este tema. El problema es que los 

médicos aconsejan a las embarazadas a que se deshagan del animal.  
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¿Por qué son tan alarmistas? 

Porque ante la duda prefieren prevenir al máximo. Los médicos actúan igual en 

caso de alergias: aconsejan que te deshagas del animal, en vez de tratar esa 

alergia que, afortundamente, hoy en día es posible. Como no te pasa nada si 

abandonas a tu gato, la gente lo hace sin pensárselo demasiado.  

 

¿Tan frecuente es el abandono de gatos por la toxoplasmosis?  

Mucho. Y nos encontramos muchas veces con una mujer que nos llama y nos 

dice: "Estoy embarazada y el ginecólogo me ha dicho que tengo que 

deshacerme del gato." Lo más sorprendente es que muchos ginecólogos 

admiten que ha habido muy pocos casos de transmisión de la toxoplasmosis. 

Imagino que deben abandonar a los gatos positivos. 

¡Que va! Casi nunca les hacen la prueba. Las mujeres se suelen alarmar 

mucho y rápidamente se deshacen del felino. Luego las calles se abarrotan de 

gatos, la gente se queja y, en el peor de los casos, alguien los envenena para 

intentar disminuir la población. Uno de nuestros proyectos más grandes es el 

control de colonias de gatos callejeros.  

Cuéntame. 

Controlamos las colonias de gatos en los barrios de Sarriá y San Gervasio. Se 

calcula que hay alrededor de 100.000 gatos malviviendo en las calles de la 

ciudad. No existe una gatera municipal con lo que estos animales han de vivir 

en la calle. Antigüamente, el Ayuntamiento envenenaba a los gatos para 

reducir las poblaciones pero ahora hay una ley que prohíbe esta práctica que, 

además de ser inútil, es muy peligrosa.  

¿Qué hacéis vosotros para controlar las colonias? 

Detectamos una colonia y, lo primero, contactamos con la persona que 

alimenta a estos gatos para explicarle lo que vamos a hacer. A veces es muy 

difícil que te entiendan porque para estas personas los gatos son su vida y se 
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creen que se los vamos a quitar. Si colaboran entonces el trabajo es rápidisimo 

y muy bien coordinado.  

¿Y luego? 

Esterilizamos a machos y hembras, desparasitamos, alimentamos y retiramos a 

los cachorros para donarlos en adopción. Situamos un comedero de pienso 

limpio y visitamos la colonia tres veces por semana para vigilar que ningún gato 

enferme o aparezcan nuevos miembros. Trabajamos con 40 colonias que 

significan un total de 500 gatos.  

¿Cómo reaccionan los vecinos cuando os ven haciendo esta labor? 

Cuando les explicas lo que haces la gente responde muy bien, por eso siempre 

llevo un par de trípticos en la mano. Cuando ven que somos una fundación que 

esterilizamos, saneamos y alimentamos bien a los gatos, entonces están 

contentos. No hay que olvidar que los gatos callejeros provienen de los 

abandonos.  

¿Cómo responde el Ayuntamiento? 

Estamos empezando a sensibilizar a las administraciones de que han de 

hacerse cargo de este problema. Hemos firmado algunos convenios con el 

Ayuntamiento de Barcelona y de otros municipios para que se ocupen de pagar 

las esterilizaciones. Una colonia controlada es mucho mejor ya que desaparece 

el olor de los orines de los machos durante la época de celo, como también las 

peleas. Los gatos están tranquilos, sanos e incluso impiden que entren nuevos 

miembros. ¡Encima evitan que las ratas y ratones vengan! 

El Supremo eleva en 210.000 euros la indemnización a los padres de un niño 

que nació con toxoplasmosis 

Esta enfermedad infecciosa se desarrolló por la falta de 

premura con la que fue tratada la madre durante el embarazo  

Vida | 28/08/2007 - 10:04h | Actualizado el 28/08/07 - 10:08h  
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MÁS INFORMACIÓN 

Madrid. (EFE).- El Tribunal Supremo ha elevado en casi 210.000 euros la 

indemnización concedida por la Audiencia Nacional a los padres de un niño 

que nació con una enfermedad infecciosa, toxoplasmosis congénita, debido a 

la falta de premura con la que fue tratada la madre durante el embarazo. 

 

En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Alto Tribunal 

acuerda incrementar de 270.456 euros a 480.000 euros la indemnización que 

la Administración del Estado debe pagar al estimar que la primera cantidad "no 

es suficiente" para compensar a los recurrentes por los gastos "derivados de la 

atención por un tercero" de su hijo.  

La mujer, embarazada de nueve semanas, ingresó el 30 de julio de 1995 en el 

hospital Ciudad de Coria de esta localidad cacereña aquejada de sangrado 

vaginal y se le prescribió reposo domiciliario ante el riesgo de aborto, al tiempo 

que se ordenaba la práctica de varias pruebas, entre ellas un análisis de 

sangre que se llevó a cabo el 17 de agosto y que determinó que tenía 

toxoplasmosis.  

 

A pesar de este resultado, no se realizó una nueva prueba de serología hasta 

el 23 de noviembre de ese año, en la semana 24 de gestación, que de nuevo 

dio positivo para la toxoplasmosis.  

El 23 de febrero de 1996 la mujer dio a luz a un niño "diagnosticado de 

toxoplasmosis congénita e hidrocefalia", aunque en mayo siguiente su cuadro 

clínico incluía también meningitis, diabetes insípida e hipercalcemia (alta 

concentración de calcio en la sangre).  

La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura estableció el 28 

de agosto de 1996 que el niño, entonces de seis meses, padecía un grado de 

minusvalía del 76 por ciento.  

La Audiencia Nacional concluyó que la paciente "no fue tratada con premura, 

dada la grave afección, una vez constatada la positividad de toxoplasmosis".  
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Además recordaba que, según un informe de la inspección médica, "una vez 

detectada esta patología debía de hacerse una segunda determinación entre 

una y tres semanas posteriores, pues si la infección para el feto se confirma la 

evolución de éste es muy problemática".  

Ante estos hechos, el tribunal decidió conceder a los padres una indemnización 

de 270.456 euros "correspondiente a los daños al hijo por las lesiones 

producidas por el nacimiento y sus secuelas, derivadas del hecho de haber 

sido infectado por la toxoplasmosis que padecía la madre y que no fue 

adecuadamente tratada y se contagió al hijo", cuyo grado actual de minusvalía 

es del 94 por ciento.  

La Audiencia Nacional también valoró el sufrimiento de los padres a 

consecuencia de la enfermedad de su hijo "y las consecuencias que de ello se 

derivan en el ámbito familiar y personal", pero rechazó indemnizarles por otros 

conceptos al estimar que la sanidad pública y los servicios de asistencia social 

atenderían las necesidades del niño en el futuro.  

El Supremo dice ahora, sin embargo, que la indemnización concedida a los 

padres "no es suficiente para compensar a los mismos por los (gastos) 

derivados de la atención por un tercero del hijo de los recurrentes, que ha 

sufrido una grave enfermedad y cuyos daños (...) estima esta sala que resultan 

insuficientemente valorados" por la primera sentencia.  

El Alto Tribunal cifra la indemnización en 480.000 euros y dice que esa 

cantidad "ha de entenderse que comprende ya el total de la compensación 

actualizada del conjunto de daños sufridos por los recurrentes y su hijo menor".  

 

El bajo peso al nacer aumenta el riesgo de diabetes y 

cardiopatías  

Vida | 16/04/2004 - 02:55h | Actualizado el 31/05/06 - 09:34h  
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Barcelona. (EFE).- El bajo peso al nacer está directamente asociado a las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes en la edad adulta, según se ha 

destacado en una jornada sobre el retraso de crecimiento intrauterino en la que 

se ha tratado de los beneficios de la hormona de crecimiento al tratar a estos 

niños.  

 

Según se ha explicado en esta jornada, celebrada en el hospital de Sant Joan 

de Déu de Barcelona, en los últimos años ha aumentado el número de niños 

con bajo peso, que son los que nacen al término del periodo de gestación pero 

con menos de 2,5 kilogramos.  

También se ha constatado que con el tratamiento con la hormona del 

crecimiento, además de mejorar la talla, se reduce la incidencia de 

enfermedades asociadas a esta patología, aunque la secreción de dicha 

hormona sea aparentemente normal.  

Lourdes Ibáñez, endocrina del hospital, ha remarcado que la desnutrición del 

feto puede ser por problemas en la placenta, que es el órgano que aporta los 

nutrientes y el oxígeno, o por infecciones como rubéola, sífilis o toxoplasmosis, 

y en estos casos el bebé usa sus reservas para que los órganos vitales como el 

cerebro o el corazón se puedan desarrollar, lo que hace que disminuyan su 

peso y talla.  

 

5.2 Articles de veterinaris 

Toxoplasmosis 

por Dr. Félix Vallejo López 

Publicado: 20/05/2001   

Dr. Félix Vallejo López es el Director Veterinario y Cirujano Jefe del Hospital 

Veterinario Happy Animal (Zona Arturo Soria, calle General Aranaz). 
 

Doctor estoy embarazada y tengo gatos, puedo contagiarme con la Toxoplasmosis ¿sí o 

no? 
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Con esta pregunta tan radical comienzan muchas de nuestras consultas, cuando abordamos 

este tema o mejor dicho al escucharla nos damos cuenta cuál es la preocupación de nuestra 

interlocutora, en algunos casos la pregunta es otra "Mire, el medico me ha dicho que soy 

negativa a toxoplasma, y que puedo contagiarme de mi propio gato".  

El drama familiar está servido "micifu", "tobias" o "jonas" nuestro gatito, nuestro fiel compañero 

parece ser que puede llevar un ALIEN dentro que nos arruine la vida. Pues bien esto no es 

así, lo primero es saber quien es este criminal cual es la auténtica verdad sobre sus fechorías.  

 

Nombre: Toxoplasma Gondii 

Residencia Habitual : Carne cruda, verdura sin lavar, heces de 

gato. 

Lugar de reproducción : Intestino del gato. 

Historial delictivo: Diarreas leves, síntomas neurologicos y 

malformaciones fetales, desde leves a muy graves o incluso 

mortales. 

Con estos cargos en la mano nos damos cuenta que lo que 

realmente es importante es saber en qué momento este delincuente 

puede afectarnos.  

El toxoplasma es un protozoo es decir es un animal unicelular microscópico y parásito, ¿se 

puede tener una vida más triste?, pues sí, ya que además es dañino para la salud. Su única 

posibilidad de reproducirse es en el intestino de los gatos, al gato no le causa en la 

inmensa mayoría de los casos ningún problema, sólo una leve apatía y en algunos casos 

diarrea, que pasa incluso inadvertida. A los pocos días de la infección el gato eliminará oocistos 

(huevos), pero sólo durante dos o tres semanas durante toda su vida, de modo que nuestro 

pobre gato tiene poca incidencia de contagio de este problema, además debemos saber que 

estos oocistos necesitan al menos 24 horas para poder infectar. De modo que el manejo de las 

deposiciones en estas primeras 24 horas no acarrea ningún riesgo. 

El contagio aparece por ingestión de estos oocistos que en nuestro digestivo como en el 

resto de los mamíferos y aves no se reproduce sino que lo atraviesa y se enquista en nuestro 

sistema muscular, nervioso o bien atraviesa la placenta fetal en caso de embarazo siendo 

responsable de alteraciones en le feto. Todas estas cosas terribles aparecen en personas 

inmunodeprimidas o sometidas a estrés fisiológico como puede ser un embarazo, un hombre 

sano vencerá al protozoo sin problemas. 

La otra vía de infección es la de ingestión de quistes, que se encuentren en la carne poco 

hecha, por eso es importante cocinar la carne mucho, el microondas no asegura por tiempo ni 

por temperatura la consecución de la NO infectividad del alimento, al mismo tiempo la 

congelación doméstica tampoco lo consigue. 
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Poco a poco tenemos claro como podemos contagiarnos, así que ahora será más fácil 

prevenirlo. Esta claro que en nuestros animales domésticos la vía de la ingestión de quistes es 

posible, si nuestro gato sale al exterior y caza ratones o pajarillos, por lo tanto no debemos 

permitirlo. Y al mismo tiempo que bandejas de arena o jardines muy concurridos por colectivos 

felinos pueden ser un lugar de entrada para estos molestos parásitos, con respecto a nuestro 

gato.  

Manejemos cifras, sólo entre 4 y 7 gatos de cada 10 en España ha sido expuesto a 

Toxoplasma gondii, y sólo 3 ó 4 personas de cada 10 presenta anticuerpos de toxoplasma.  

Expliquemos estos datos y desentrañemos más la maraña. ¿Qué significa tener anticuerpos 

de toxoplasma? Simplemente significa que en algún momento hemos sido expuestos a este 

germen y nuestro cuerpo evidentemente ha reaccionado correctamente venciendo la 

enfermedad, y estos anticuerpos nos defenderán correctamente si volvemos a ponernos en 

contacto con el toxoplasma, por este motivo a todas las mujeres embarazadas se les realiza 

esta prueba por que si ya tenían anticuerpos todo está solucionado esta protegida. Pero si no 

los tiene es cuando debemos proteger a la madre del posible contagio con el germen, el mayor 

riesgo aparece en la primera mitad de la gestación pudiéndose ocasionar desde ceguera a 

retraso mental, en la última mitad de la gestación el contagio es menos grave sólo 

produciéndose daños leves. 

¿Por qué no realizamos las pruebas de anticuerpos a nuestros gatos y así sabemos si lo 

tienen o no?, pues en este caso nos orienta si hace mucho o poco tiempo que se ha expuesto 

a la enfermedad pero realmente nos importa poco saber si el gato ha padecido o no la infección 

ya que lo que nos interesa es saber si realmente esta eliminando oocistos o no. Y con esta 

prueba no lo tenemos muy claro. Además sabemos que solamente eliminan oocistos durante 2 

ó 3 semanas después de la infección intestinal luego no, de modo que el gato como tal no es 

una fuente de contagio efectiva real, la mayoría de los contagios son a nivel alimentario por 

comer carne poco hecha o bien por manejar carne cruda y no lavarse las manos. 

Como conclusión debemos tener claro una serie de normas de actuación para evitar tener 

problemas como son:  

A nivel alimentario 

• No comer ni manejar carne poco hecha y si la tocamos lavarnos bien las manos con 

agua y jabón. 

• Lavar muy bien los vegetales y tener una pauta similar a la de la carne. 

• Nunca probar las comidas hasta que no estén perfectamente cocinadas. 

• No tomar agua en cauces naturales si sospechamos que puedan estar contaminados 

con heces de gato. 
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A nivel de nuestra mascota 

• No permitir el acceso de nuestra mascota al exterior para evitar que pueda cazar 

animales, (los pajaritos y los ratones harán fiesta seguro). 

• Limpiezas de la bandeja del gato todos los días así evitaremos que los oocistos se 

hagan infectivos, aunque lo más útil sería que le endosáramos tal cometido a otro 

miembro de la familia, pero si no se dejan entonces deberíamos usar guantes de 

jardinería y después lavarnos bien las manos . Usar mascarilla también es interesante 

evitaremos el polvillo que puede ser también infectivo. 

• No jugar con gatos desconocidos y sino lo podemos evitar lavarnos bien las manos.  

• Lavarnos las manos con agua y jabón tras jugar con nuestros gatos. 

Pues esto es todo por hoy, no debemos hacer las maletas de nuestro gato, todo tiene solución. 

 

5.3 Artícles científics (annexes) 
 

Toxoplasmosis in pregnancy. The American Journal of Medecine (2005, nº 118, 

pág. 212-216)  

 

Toxoplasmosis. The Lancet (2004, 363, pág 1965-1976) 

 

Management of Toxoplasma gondii Infection during Pregnancy. Clinical 

Infectious Diseases (2008, 47, pág. 554-566) 
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6. ENQUESTES D’OPINIÓ 

Per comprovar la opinió dels grups afectats en aquest tema, vam voler 

entrevistar a dones que han estat embarassades  (algunes amb gat, d’altres 

sense), veterinaris de petits animals i ginecòlegs. 

A continuació posem les enquestes i les conclusions que hem tret després del 

buidatge.  
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        Enquesta a la població femenina amb 
fills 
 
 

1. Tens gat/Tenies gat quan estaves embarassada? 
a. Si 
b. No 

 
2. El teu ginecòleg et va informar sobre els riscos de la toxoplasmosis?  

a. Si 
b. No 

 
3. Quins consells et va donar? 

a. Fer-te el panell TORCH 
b. No menjar carn crua 
c. Netejar bé fruites i verdures 
d. Rentar-se bé les mans després de manipular carn crua/fruites i 

verdures/un gat 
 
(només en el cas de tenir gat) 
e. Que una altra persona s’ocupi de la neteja de la sorra del gat 
f. Netejar i desinfectar periòdicament la zona on el gat està 

habitualment  
g. Vigilar que el gat no sortís de casa/mengés carn crua 
h. Desfer-se del gat. 
 
i. Altres: 

 
4. Et vas fer el panell de TORCH?  

a. Si: quin va ser el resultat? 
b. No: per què? 

 
5. Portes habitualment el teu gat al veterinari? (vacunes, desparasitacions, 

etc.) 
a. Si 
b. No 

 
6. Vas consultar al veterinari quan et vas quedar embarassada?  

a. Si: què et va dir? 
b. No: perquè? 

 
7. Què vas fer/què hauries fet? 

a. Fer-li la prova al gat per comprovar si era positiu/si eliminava 
oocists 

b. No manipular el gat durant l’embaràs 
c. Desfer-te del gat 
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                       Enquesta a veterinaris 
 
 

1. T’has trobat amb casos de dones embarassades 
mal aconsellades pel seu ginecòleg?  

a. Si 
b. No 

 
2. T’has trobat amb casos d’abandonament de gats degut a la toxoplasmosis?  

a. Si 
b. No 

 
3. Informes a les propietàries de gats sobre aquesta malaltia i les aconselles?  

a. Si 
b. No 

 
4. En cas que la pregunta 3 sigui SI: què els hi aconselles? 

a. Netejar bé fruites i verdures 
b. No menjar carn crua 
c. Prendre precaucions a l’hora de netejar la sorra del gat (guants, etc.) 
d. Rentar-se bé les mans després de netejar la sorra i/o manipular el 

gat 
e. No netejar ni manipular el gat durant l’embaràs 
f. Evitar que el gat surti de casa  
g. Desfer-se del gat 

 
5. Tens disponible algun mètode diagnòstic per a detectar toxoplasmosis? S/N 

a. Detecció d’ooquists en femtes 
b. Aïllament per inoculació 
c. Detecció d’anticossos per IFI 
d. Altres: 

 
6. Realitzes de forma rutinària aquesta prova?  

a. Si 
b. No 

 
7. Preu aproximat de la prova: 

 
8. Consideres que aquesta és una malaltia important en la nostra geografia i 

que suposa un risc per a les dones embarassades?  
 

a. Si: per què? 
b. No: per què? 
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                       Enquesta a ginecòlegs 

 
 

1. Li agraden els animals? 
a. Si 
b. No 

 
2. Informa les seves pacients sobre la toxoplasmosis?  

a. Si 
b. No 

 
3. En cas que tinguin un gat a casa, pren alguna mena de mesura especial?  

a. Si: quines? 
b. No: per què? 

 
4. Què els hi aconsella? 

a. No menjar carn crua 
b. Rentar bé i/o pelar fruites i verdures 
c. Relitzar-se el panell de TORCH 
 
(si la pacient té gats) 
d. Prendre mesures preventives a l’hora de netejar la sorra/manipular 

el gat (guants, etc.) 
e. Netejar-se bé les mans després de netejar la sorra/manipular el gat 
f. No netejar la sorra ni manipular el gat durant tot l’embaràs 
g. Evitar que el gat surti de casa 
h. Que el gat estigui fora de casa durant l’embaràs 
i. Portar el gat al veterinari 
j. Desfer-se del gat 

 
5. Realitza/aconsella de forma rutinària que les seves pacients es facin el 

panell de TORCH?  
a. Si: per què? 
b. No: per què? 

 
6. Està d’acord amb que s’abandoni un gat en cas d’embaràs, tot i que 

existeixin mesures per a prevenir el contagi? 
a. Si 
b. No 

 
7. Coneix la probabilitat de contraure la malaltia durant els diferents 

trimestres de l’embaràs? 
a. Si: quina és? 
b. No: per què? 

 
Conclusions enquestes 

6.1 Veterinaris: 



 

1. La majoria de veterinaris s’han trobat alguna vegada al llarg de la seva vida 

amb algun cas de dones embarassades preocupades pel perill que suposa 

aquesta malaltia i buscant altres consells a part dels del ginecòleg. En el cas 

dels que no s’hi ha trobat mai són veterinaris que porten menys de 3 anys en la 

professió. Per tant veiem que efectivament és un problema que preocupa a la 

població femenina i que si demanen el consell del veterinari és perquè, a més a 

més del seu fill, també e

2. Els casos que ens descriuen els veterinaris entrevistats la majoria s

al final s’han donat en adopció per por 

s’hagi intentat convèncer e

seu gat. Alguns dels veterinaris que han contestat que ells personalment no 

coneixien casos d’abandonament per aquest motiu, creuen que el realitat si 

que s’ha donat l’abandonament però que ells no n’han tingut constància 

T'has trobat amb casos de 
dones mal aconsellades pel seu 

T'has trobat amb casos 
d'abandonament de gats degut a 
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La majoria de veterinaris s’han trobat alguna vegada al llarg de la seva vida 

amb algun cas de dones embarassades preocupades pel perill que suposa 

aquesta malaltia i buscant altres consells a part dels del ginecòleg. En el cas 

que no s’hi ha trobat mai són veterinaris que porten menys de 3 anys en la 

professió. Per tant veiem que efectivament és un problema que preocupa a la 

població femenina i que si demanen el consell del veterinari és perquè, a més a 

més del seu fill, també els preocupa la seva mascota. 

Els casos que ens descriuen els veterinaris entrevistats la majoria s

al final s’han donat en adopció per por que transmetés la malaltia, tot i que 

onvèncer els propietaris del petit risc que supos

seu gat. Alguns dels veterinaris que han contestat que ells personalment no 

coneixien casos d’abandonament per aquest motiu, creuen que el realitat si 

que s’ha donat l’abandonament però que ells no n’han tingut constància 
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T'has trobat amb casos de 
dones mal aconsellades pel seu 

ginecòleg
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T'has trobat amb casos 
d'abandonament de gats degut a 
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La majoria de veterinaris s’han trobat alguna vegada al llarg de la seva vida 

amb algun cas de dones embarassades preocupades pel perill que suposa 

aquesta malaltia i buscant altres consells a part dels del ginecòleg. En el cas 

que no s’hi ha trobat mai són veterinaris que porten menys de 3 anys en la 

professió. Per tant veiem que efectivament és un problema que preocupa a la 

població femenina i que si demanen el consell del veterinari és perquè, a més a 

 
Els casos que ens descriuen els veterinaris entrevistats la majoria són gats que 

que transmetés la malaltia, tot i que 

ls propietaris del petit risc que suposa en realitat el 

seu gat. Alguns dels veterinaris que han contestat que ells personalment no 

coneixien casos d’abandonament per aquest motiu, creuen que el realitat si 

que s’ha donat l’abandonament però que ells no n’han tingut constància 

dones mal aconsellades pel seu 

Si

No

d'abandonament de gats degut a 

Si
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explícita. De fet és lògic, quan abandones el teu gat per un motiu així no ho 

expliques al veterinari si saps que no hi estarà gens d’acord.

 

3. El 81% dels veterinaris informen a les dones embarassades de les vies de 

contagi de la malaltia i de les mesures preventives refe

restant diuen que només informen si les propietàries pregunten sobre el tema, 

però si elles no treuen el tema no.

 

4. Les mesures preventives que més aconsellen els veterinaris són, evidentment, 

les referents al gat. A més a més aconsel

què fa a la manipulació dels aliments crus. Durant les entrevistes ens hem 

adonat que destaquen sobretot que els motius de contagi més importants són 

precisament una manca d’higiene alimentària mentre que és poc habitu

Informes a les propietàries de 
gats sobre aquesta malaltia i les 
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és lògic, quan abandones el teu gat per un motiu així no ho 

expliques al veterinari si saps que no hi estarà gens d’acord. 

El 81% dels veterinaris informen a les dones embarassades de les vies de 

contagi de la malaltia i de les mesures preventives referents

restant diuen que només informen si les propietàries pregunten sobre el tema, 

però si elles no treuen el tema no. 

Les mesures preventives que més aconsellen els veterinaris són, evidentment, 

les referents al gat. A més a més aconsellen mesures higièniques correctes pel 

què fa a la manipulació dels aliments crus. Durant les entrevistes ens hem 

adonat que destaquen sobretot que els motius de contagi més importants són 

precisament una manca d’higiene alimentària mentre que és poc habitu
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restant diuen que només informen si les propietàries pregunten sobre el tema, 

 
Les mesures preventives que més aconsellen els veterinaris són, evidentment, 

len mesures higièniques correctes pel 

què fa a la manipulació dels aliments crus. Durant les entrevistes ens hem 

adonat que destaquen sobretot que els motius de contagi més importants són 

precisament una manca d’higiene alimentària mentre que és poc habitual que 

Informes a les propietàries de 
gats sobre aquesta malaltia i les 

Si

No

Netejar bé fruites i verdures
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la sorra del gat (guants, etc.)

se bé les mans després de 
netejar la sorra i/o manipular el gat
No netejar ni manipular el gat durant 

Evitar que el gat surti de casa



 

el gat hi tingui res a veure ja que la majoria de gats de casa estan ben 

controlats sanitàriament. Tot i això creuen que “no està de més” prendre 

precaucions a l’hora de manipular les femtes dels gats i el propi gat, però pocs 

veterinaris recomanen 

només es refereixen a no netejar

veterinaris creuen que impedir que el gat surti de casa és una mesura eficaç 

per evitar que agafi la malaltia.

 

5. La majoria de clíniques veterinàries no tenen disponible cap mètode diagnòstic 

per detectar la Toxoplasmosis. Els que si que poden diagnosticar

través d’un simple 

seu laboratori de confiança per detecta

 

52%

Tens disponible algun mètode 
diagnòstic per a detectar 

Toxoplasmosis?

Realitzes de forma rutinària 
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el gat hi tingui res a veure ja que la majoria de gats de casa estan ben 

controlats sanitàriament. Tot i això creuen que “no està de més” prendre 

precaucions a l’hora de manipular les femtes dels gats i el propi gat, però pocs 

veterinaris recomanen no manipular el gat en tot l’embaràs i els que ho fan 

només es refereixen a no netejar-lo, però si tocar-lo. Només el 4% dels 

veterinaris creuen que impedir que el gat surti de casa és una mesura eficaç 

per evitar que agafi la malaltia. 

íniques veterinàries no tenen disponible cap mètode diagnòstic 

per detectar la Toxoplasmosis. Els que si que poden diagnosticar

través d’un simple anàlisi coprològic o, més freqüentment, envien la sang al 

seu laboratori de confiança per detectar els anticossos.  

13%
0%

35%

0%

Tens disponible algun mètode 
diagnòstic per a detectar 

Toxoplasmosis?
Detecció d'ooquists en 
femtes

Aïllament per inoculació

Detecció d'anticossos 
per IFI

Altres

Cap

5%

95%

Realitzes de forma rutinària 
aquesta prova?

 

el gat hi tingui res a veure ja que la majoria de gats de casa estan ben 

controlats sanitàriament. Tot i això creuen que “no està de més” prendre 

precaucions a l’hora de manipular les femtes dels gats i el propi gat, però pocs 

no manipular el gat en tot l’embaràs i els que ho fan 

lo. Només el 4% dels 

veterinaris creuen que impedir que el gat surti de casa és una mesura eficaç 

 
íniques veterinàries no tenen disponible cap mètode diagnòstic 

per detectar la Toxoplasmosis. Els que si que poden diagnosticar-la ho fan a 

coprològic o, més freqüentment, envien la sang al 

 

Detecció d'ooquists en 

Aïllament per inoculació

Detecció d'anticossos 

Si

No



 

6. Per les enquestes podem concloure que no és una prova que es realitzi 

rutinàriament a tots els pacients felins de les clíniques, sinó que més aviat es 

realitza quan ho demanen els propietaris o quan hi ha algun altre signe que faci 

sospitar la possible afectació del gat.

 

7. El preu aproximat d’aquesta prova és entre 30

Leishmania). Per tant és un preu en la majoria de casos assequible pels 

propietaris i que permet evitar l’abandonament i els maldecaps caus

incertesa. 

 

8. Només 1 de cada 10 veterinaris consultats creuen que sigui una malaltia 

important en la nostra geografia i quan els hi preguntem el motiu, tots contesten 

que el què realment els preocupa és que és una malaltia molt greu pels efecte

en el fetus i que mereix ser tinguda en compte pels ginecòlegs. Els veterinaris 

que no la consideren important ho justifiquen dient que estadísticament hi ha 

pocs casos i que la majoria de dones són positives. Segons els nostres estudis 

(veure els resultats de les enquestes en dones embarassades) això no és del 

tot correcte ja que gairebé el 80% de les dones que es realitzes el panell de 

TORCH són negatives, per tant si que és un risc per elles.

 

6.2 Dones: 

Consideres que aquesta és una 
malaltia important en la nostra 
geografia i que suposa un risc 

per a les dones embarassades?

59 

Per les enquestes podem concloure que no és una prova que es realitzi 

rutinàriament a tots els pacients felins de les clíniques, sinó que més aviat es 

realitza quan ho demanen els propietaris o quan hi ha algun altre signe que faci 

sospitar la possible afectació del gat. 

El preu aproximat d’aquesta prova és entre 30-50� (com un test serol

Leishmania). Per tant és un preu en la majoria de casos assequible pels 

propietaris i que permet evitar l’abandonament i els maldecaps caus

Només 1 de cada 10 veterinaris consultats creuen que sigui una malaltia 

important en la nostra geografia i quan els hi preguntem el motiu, tots contesten 

que el què realment els preocupa és que és una malaltia molt greu pels efecte

en el fetus i que mereix ser tinguda en compte pels ginecòlegs. Els veterinaris 

que no la consideren important ho justifiquen dient que estadísticament hi ha 

pocs casos i que la majoria de dones són positives. Segons els nostres estudis 

ats de les enquestes en dones embarassades) això no és del 

tot correcte ja que gairebé el 80% de les dones que es realitzes el panell de 

TORCH són negatives, per tant si que és un risc per elles. 

10%

90%

Consideres que aquesta és una 
malaltia important en la nostra 
geografia i que suposa un risc 

per a les dones embarassades?

 

Per les enquestes podem concloure que no és una prova que es realitzi 

rutinàriament a tots els pacients felins de les clíniques, sinó que més aviat es 

realitza quan ho demanen els propietaris o quan hi ha algun altre signe que faci 

� (com un test serològic de 

Leishmania). Per tant és un preu en la majoria de casos assequible pels 

propietaris i que permet evitar l’abandonament i els maldecaps causats per la 

 
Només 1 de cada 10 veterinaris consultats creuen que sigui una malaltia 

important en la nostra geografia i quan els hi preguntem el motiu, tots contesten 

que el què realment els preocupa és que és una malaltia molt greu pels efectes 

en el fetus i que mereix ser tinguda en compte pels ginecòlegs. Els veterinaris 

que no la consideren important ho justifiquen dient que estadísticament hi ha 

pocs casos i que la majoria de dones són positives. Segons els nostres estudis 

ats de les enquestes en dones embarassades) això no és del 

tot correcte ja que gairebé el 80% de les dones que es realitzes el panell de 

Consideres que aquesta és una 
malaltia important en la nostra 
geografia i que suposa un risc 

per a les dones embarassades?

Si

No



 

1. Hem entrevistat tant dones que durant 

no perquè creiem que és interessant conèixer també l’opinió des d’un punt de 

vista extern i contrastar

van trobar amb el problema del gat durant aquells nou mesos 

per elles. 

 

2. Tant en el cas de les dones que havien tingut gat com les que no, el seu 

ginecòleg o ginecòloga els va advertir del possible perill que suposa aquesta 

malaltia pel fetus. 

 

46%

El teu ginecòleg et va informar 
sobre la Toxoplasmosis?
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Hem entrevistat tant dones que durant l’embaràs han tingut gat com dones que 

no perquè creiem que és interessant conèixer també l’opinió des d’un punt de 

vista extern i contrastar-ho amb les decisions reals de les dones que si que es 

van trobar amb el problema del gat durant aquells nou mesos 

Tant en el cas de les dones que havien tingut gat com les que no, el seu 

ginecòleg o ginecòloga els va advertir del possible perill que suposa aquesta 

54%

Tens gat?

79%

21%

El teu ginecòleg et va informar 
sobre la Toxoplasmosis?

 

 
l’embaràs han tingut gat com dones que 

no perquè creiem que és interessant conèixer també l’opinió des d’un punt de 

ho amb les decisions reals de les dones que si que es 

van trobar amb el problema del gat durant aquells nou mesos tant importants 

 
Tant en el cas de les dones que havien tingut gat com les que no, el seu 

ginecòleg o ginecòloga els va advertir del possible perill que suposa aquesta 

Si

No

El teu ginecòleg et va informar 

Si

No



 

 

3. Pel què fa a les recomanacions si que són 

cas de que no tinguessin gat, les precaucions es centraven en la bona higiene 

personal  i dels aliments. En un cas el ginecòleg va recomanar que no es 

tingués contacte amb gats de carrer per evitar el contagi. Pel què fa

dones que tenien gat, a més a més d’una bona higiene personal i dels aliments, 

tots recomanaven anar amb més precaució amb el gat: la majoria simplement 

netejar més freqüentment la zona del on el gat està normalment per evitar que 

els oocists esporulessin, alguns recomanaven directament cedir les cures i 

atencions del gat a una altra persona mentre durés l’embaràs. Un 3% 

recomanaven desfer

la única) font de contagi de la Toxoplasmosis. Es rec

panell de TORCH trimestralment sobretot en les dones que tenien gats.

31%

19%

Quins consells et va donar el teu
ginecòleg? (no tenen gat)

21%

13%

4%
4%

3%

Quins consells et va donar el teu
ginecòleg? (tenen gat)
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Pel què fa a les recomanacions si que són diferents si tenien gat o no. En el 

cas de que no tinguessin gat, les precaucions es centraven en la bona higiene 

personal  i dels aliments. En un cas el ginecòleg va recomanar que no es 

tingués contacte amb gats de carrer per evitar el contagi. Pel què fa

dones que tenien gat, a més a més d’una bona higiene personal i dels aliments, 

tots recomanaven anar amb més precaució amb el gat: la majoria simplement 

netejar més freqüentment la zona del on el gat està normalment per evitar que 

lessin, alguns recomanaven directament cedir les cures i 

atencions del gat a una altra persona mentre durés l’embaràs. Un 3% 

recomanaven desfer-se del gat ja que el consideraven la principal (en un cas, 

la única) font de contagi de la Toxoplasmosis. Es recomanava la realització del 

panell de TORCH trimestralment sobretot en les dones que tenien gats.

20%

29%

19%

1%

Quins consells et va donar el teu
ginecòleg? (no tenen gat) Fer-te el panell de Torch

No menjar carn crua

Netejar bé fruites i 
verdures

Rentar-te bé les mans 
després de manipular 
carn/fruites/gat
Altres

16%

20%

19%

3% 0%

Quins consells et va donar el teu
ginecòleg? (tenen gat)

Fer-te el panell de Torch

No menjar carn crua

Netejar bé fruites i verdures

Rentar-te bé les mans després de 
manipular carn/fruites/gat

Que una altra persona s'ocupi de 
la neteja de la sorra del gat

 

 

diferents si tenien gat o no. En el 

cas de que no tinguessin gat, les precaucions es centraven en la bona higiene 

personal  i dels aliments. En un cas el ginecòleg va recomanar que no es 

tingués contacte amb gats de carrer per evitar el contagi. Pel què fa a les 

dones que tenien gat, a més a més d’una bona higiene personal i dels aliments, 

tots recomanaven anar amb més precaució amb el gat: la majoria simplement 

netejar més freqüentment la zona del on el gat està normalment per evitar que 

lessin, alguns recomanaven directament cedir les cures i 

atencions del gat a una altra persona mentre durés l’embaràs. Un 3% 

se del gat ja que el consideraven la principal (en un cas, 

omanava la realització del 

panell de TORCH trimestralment sobretot en les dones que tenien gats. 

te el panell de Torch

No menjar carn crua

Netejar bé fruites i 

te bé les mans 
després de manipular 
carn/fruites/gat

te el panell de Torch

No menjar carn crua

Netejar bé fruites i verdures

te bé les mans després de 
manipular carn/fruites/gat

Que una altra persona s'ocupi de 
la neteja de la sorra del gat



 

4. Més d’un 80% de les dones embarassades es van realitzar aquesta prova 

independentment de si tenien gat o no perquè el ginecòleg els hi ho 

recomanava degut a

gairebé un 80% de la població que el realitzava el resultat era negatiu, per tant 

no havien estat mai infectades per Toxoplasma. Això ens fa pensar en positiu 

ja que, malgrat el risc, el contagi 

 

5. Les dones que tenien gat contestaven que mantenien una bona condició 

sanitària del seu gat realitzant

una bona alimentació i qualitat de vida. 

 

83%

17%

Et vas fer el 
panell de Torch?

Portes habitualment el teu gat
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Més d’un 80% de les dones embarassades es van realitzar aquesta prova 

independentment de si tenien gat o no perquè el ginecòleg els hi ho 

recomanava degut a les altres vies de contagi possibles. El resultat és que en 

gairebé un 80% de la població que el realitzava el resultat era negatiu, per tant 

no havien estat mai infectades per Toxoplasma. Això ens fa pensar en positiu 

ja que, malgrat el risc, el contagi és difícil. 

Les dones que tenien gat contestaven que mantenien una bona condició 

sanitària del seu gat realitzant-li habitualment controls veterinaris i oferint

una bona alimentació i qualitat de vida.  

Et vas fer el 
panell de Torch?

Si

No

21%

79%

Quin resultat vas 
obtenir?

77%

23%

Portes habitualment el teu gat
al veterinari?

 

 
Més d’un 80% de les dones embarassades es van realitzar aquesta prova 

independentment de si tenien gat o no perquè el ginecòleg els hi ho 

les altres vies de contagi possibles. El resultat és que en 

gairebé un 80% de la població que el realitzava el resultat era negatiu, per tant 

no havien estat mai infectades per Toxoplasma. Això ens fa pensar en positiu 

 
Les dones que tenien gat contestaven que mantenien una bona condició 

li habitualment controls veterinaris i oferint-lis 

Quin resultat vas 
obtenir?

Positiu

Negatiu

Portes habitualment el teu gat

Si

No



 

6. Referent a si van buscar una segona opinió 

gairebé un 70% diuen que no. Hem observat que les dones que no van recórrer 

al seu veterinari són les que el seu ginecòleg ja les havien aconsellat sobre les 

cures del gat, mentre que les dones les quals el seu ginecòleg n

bé les vies de transmissió, o que directament els hi deia que deixessin el seu 

gat, si que acudien al veterinari per contrastar la informació. Algunes de les 

dones entrevistades són veterinàries i per tant s’inclouen dins el grup de “No” 

perquè elles ja tenien aquesta informació.

7. Gairebé la mateixa proporció de dones van fer o haurien fet una prova al seu 

gat per comprovar si resultava un focus d’infecció o si estava sa que les que 

directament haurien decidit no manipular el gat durant tot

cas”. Comprovant les enquestes veiem que la gran majoria de dones que van 

Vas consultar al teu veterinari 

et vas quedar embarassada?

47%

Què vas fer? Què hauries fet?
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Referent a si van buscar una segona opinió en el seu veterinari de habitual, 

gairebé un 70% diuen que no. Hem observat que les dones que no van recórrer 

al seu veterinari són les que el seu ginecòleg ja les havien aconsellat sobre les 

cures del gat, mentre que les dones les quals el seu ginecòleg n

bé les vies de transmissió, o que directament els hi deia que deixessin el seu 

gat, si que acudien al veterinari per contrastar la informació. Algunes de les 

dones entrevistades són veterinàries i per tant s’inclouen dins el grup de “No” 

rquè elles ja tenien aquesta informació. 

Gairebé la mateixa proporció de dones van fer o haurien fet una prova al seu 

gat per comprovar si resultava un focus d’infecció o si estava sa que les que 

directament haurien decidit no manipular el gat durant tot l’embaràs per “si de 

cas”. Comprovant les enquestes veiem que la gran majoria de dones que van 

31%

69%

Vas consultar al teu veterinari 
quan

et vas quedar embarassada?

53%

0%

Què vas fer? Què hauries fet?

Fer-li la prova al gat per 
comprovar si era 
positiu/eliminava oocists

No manipular el gat 
durant l'embaràs

Desfer-te del gat

 

 
en el seu veterinari de habitual, 

gairebé un 70% diuen que no. Hem observat que les dones que no van recórrer 

al seu veterinari són les que el seu ginecòleg ja les havien aconsellat sobre les 

cures del gat, mentre que les dones les quals el seu ginecòleg no els explicava 

bé les vies de transmissió, o que directament els hi deia que deixessin el seu 

gat, si que acudien al veterinari per contrastar la informació. Algunes de les 

dones entrevistades són veterinàries i per tant s’inclouen dins el grup de “No” 

 
Gairebé la mateixa proporció de dones van fer o haurien fet una prova al seu 

gat per comprovar si resultava un focus d’infecció o si estava sa que les que 

l’embaràs per “si de 

cas”. Comprovant les enquestes veiem que la gran majoria de dones que van 

Vas consultar al teu veterinari 

et vas quedar embarassada?

Si

No

li la prova al gat per 
comprovar si era 
positiu/eliminava oocists

No manipular el gat 
durant l'embaràs

te del gat



 

decidir no manipular el gat durant l’embaràs són les que no van consultar al 

seu veterinari. 

 

6.3 Ginecòlegs: 

1. La majoria de ginecòlegs entrevistats tenen o 

manera que esperem que els resultats siguin favorables a aquest animals.

 

2. Més del 80% dels ginecòlegs informen a les pacients que tenen gats del risc de 

la malaltia, però si no tenen gats normalment ja no els hi expliquen res 

riscos sobre la transmissió pels gats, només la prevenció amb mesures 

higièniques. 

 

T'agraden els animals?

Informes als teus pacients 
sobre la Toxoplasmosis?
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decidir no manipular el gat durant l’embaràs són les que no van consultar al 

La majoria de ginecòlegs entrevistats tenen o els agraden els animals, de 

manera que esperem que els resultats siguin favorables a aquest animals.

Més del 80% dels ginecòlegs informen a les pacients que tenen gats del risc de 

la malaltia, però si no tenen gats normalment ja no els hi expliquen res 

riscos sobre la transmissió pels gats, només la prevenció amb mesures 

75%

25%

T'agraden els animals?

83%

17%

Informes als teus pacients 
sobre la Toxoplasmosis?

 

decidir no manipular el gat durant l’embaràs són les que no van consultar al 

 
els agraden els animals, de 

manera que esperem que els resultats siguin favorables a aquest animals. 

 
Més del 80% dels ginecòlegs informen a les pacients que tenen gats del risc de 

la malaltia, però si no tenen gats normalment ja no els hi expliquen res dels 

riscos sobre la transmissió pels gats, només la prevenció amb mesures 

Si

No

Si

No



 

3. En tots els casos es recomanen precaucions especials a tenir en compte a 

casa si tenen un gat.

 

4. Com ja hem comentat, les mesures que s’aconsellen tenen a veure amb la 

neteja de les fruites i verdures i de la carn crua. En pocs casos es recomana 

En cas que tinguin algun gat a 
casa, prenen alguna mesura en 

41%

17%

Què els hi aconsella? (no tenen 

16%

14%
9%

14%

7%

3%

7% 11% 3%

Què els hi aconsella? 
(tenen gat)
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En tots els casos es recomanen precaucions especials a tenir en compte a 

casa si tenen un gat. 

Com ja hem comentat, les mesures que s’aconsellen tenen a veure amb la 

neteja de les fruites i verdures i de la carn crua. En pocs casos es recomana 

100%

0%

En cas que tinguin algun gat a 
casa, prenen alguna mesura en 

especial?

42%

41%

Què els hi aconsella? (no tenen 
gat)

No menjar carn crua

Rentar bé i/o pelar 
fruites i verdures

Realitzar-se el panell 
de TORCH
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14%
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(tenen gat)
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Realitzar-se el panell de TORCH

Prendre mesures preventives a l'hora de netajar la 
sorra/manipular el gat (guants, etc.)
Netejar-se bé les mans després de netejar la 
sorra/manipular el gat
No netejar la sorra ni manipular el gat durant tot 
l'embaràs
Evitar que el gat surti de casa

Que el gat estigui fora de casa durant l'embaràs

Portar el gat al veterinari

Desfer-se del gat

 

 
En tots els casos es recomanen precaucions especials a tenir en compte a 

 
Com ja hem comentat, les mesures que s’aconsellen tenen a veure amb la 

neteja de les fruites i verdures i de la carn crua. En pocs casos es recomana 

En cas que tinguin algun gat a 
casa, prenen alguna mesura en 

Si

No

Què els hi aconsella? (no tenen 

No menjar carn crua

Rentar bé i/o pelar 
fruites i verdures

se el panell 

Rentar bé i/o pelar fruites i verdures

Prendre mesures preventives a l'hora de netajar la 
sorra/manipular el gat (guants, etc.)

se bé les mans després de netejar la 

No netejar la sorra ni manipular el gat durant tot 

Que el gat estigui fora de casa durant l'embaràs



 

realitzar el panell de TORCH ja que ho relacionen només amb el risc de 

contraure-ho per tenir gat.

Si tenen gat, la cosa canvia: la majoria de ginecòlegs recomanen anar 

en compte amb les femtes dels animals. Malauradament en pocs casos 

es recomana dur el gat al veterinari. Alguns ginecòlegs aconsellen que el 

gat no surti de casa per tal d’evitar que agafi la ma

crua o contacte amb altres gats. A part de les mesures relacionades amb 

el gat també tenen en compte que es pot transmetre per una mala 

higiene de les fruites i verdures i consum de carn crua i per tant 

reconeixen que també són una font

 

5. Pel què sembla el panell de TORCH és una prova rutinaria que recomanen la 

majoria de ginecòlegs, sobretot quan es tracta d’una dona que tingui gats a 

casa o que hi pugui estar en contacte.

recomanen tant. 

 

Realitza/aconsella de forma 
rutinaria que les seves pacients 

es facin el panell de TORCH?
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realitzar el panell de TORCH ja que ho relacionen només amb el risc de 

ho per tenir gat. 

gat, la cosa canvia: la majoria de ginecòlegs recomanen anar 

en compte amb les femtes dels animals. Malauradament en pocs casos 

es recomana dur el gat al veterinari. Alguns ginecòlegs aconsellen que el 

gat no surti de casa per tal d’evitar que agafi la malaltia menjant carn 

crua o contacte amb altres gats. A part de les mesures relacionades amb 

el gat també tenen en compte que es pot transmetre per una mala 

higiene de les fruites i verdures i consum de carn crua i per tant 

reconeixen que també són una font de contagi important. 

Pel què sembla el panell de TORCH és una prova rutinaria que recomanen la 

majoria de ginecòlegs, sobretot quan es tracta d’una dona que tingui gats a 

casa o que hi pugui estar en contacte. Si no hi estan en contacte, no ho 

92%

8%

Realitza/aconsella de forma 
rutinaria que les seves pacients 

es facin el panell de TORCH?

 

realitzar el panell de TORCH ja que ho relacionen només amb el risc de 

gat, la cosa canvia: la majoria de ginecòlegs recomanen anar 

en compte amb les femtes dels animals. Malauradament en pocs casos 

es recomana dur el gat al veterinari. Alguns ginecòlegs aconsellen que el 

laltia menjant carn 

crua o contacte amb altres gats. A part de les mesures relacionades amb 

el gat també tenen en compte que es pot transmetre per una mala 

higiene de les fruites i verdures i consum de carn crua i per tant 

 

 
Pel què sembla el panell de TORCH és una prova rutinaria que recomanen la 

majoria de ginecòlegs, sobretot quan es tracta d’una dona que tingui gats a 

Si no hi estan en contacte, no ho 

rutinaria que les seves pacients 

Si

No



 

6. Aquests resultats s’assemblen a la gràfica inicial de si els hi agraden o no els 

animals. Això ens fa pensar que les preferències del ginecòleg influeixen 

directament en els seus c

embarassada. 

 

7. Tots els ginecòlegs reconeixen que segons el terç 

menys probable contraure la malaltia i que per tant cal p

diferents segons l’estat de gestació.

 

 

 

Està d'acord amb que 
s'abandoni un gat en cas 

d'embaràs, tot i que existeixen 
mesures per a prevenir el 

Coneix la probabilitat de 
contraure la malaltia durant els 

diferents trimestres de 
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Aquests resultats s’assemblen a la gràfica inicial de si els hi agraden o no els 

animals. Això ens fa pensar que les preferències del ginecòleg influeixen 

directament en els seus consells i, per tant, en la decis

Tots els ginecòlegs reconeixen que segons el terç de l’embaràs és més o 

able contraure la malaltia i que per tant cal prendre precaucions 

nts segons l’estat de gestació. 

  

25%

75%

Està d'acord amb que 
s'abandoni un gat en cas 

d'embaràs, tot i que existeixen 
mesures per a prevenir el 

contagi?

100%

0%

Coneix la probabilitat de 
contraure la malaltia durant els 

diferents trimestres de 
l'embaràs?

 

 
Aquests resultats s’assemblen a la gràfica inicial de si els hi agraden o no els 

animals. Això ens fa pensar que les preferències del ginecòleg influeixen 

onsells i, per tant, en la decisió de la dona 

 
de l’embaràs és més o 

endre precaucions 

d'embaràs, tot i que existeixen 

Si

No

contraure la malaltia durant els 

Si

No
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7.CONCLUSIONS 
 

Arribat aquest punt del treball, intentarem sintetitzar el que hem intentat 

transmetre en ell. 

La nostre idea és aconseguir que tota la mala informació que fins ara hi ha 

hagut sobre el tema de la toxoplasmosi quedi enrere. Que a partir d’ara cap 

més gat es trobi menyspreat i abandonat per por a que pugui contagiar aquesta 

malaltia.  

Durant el procés d’elaboració del treball hem sortit al carrer a parlar i preguntar 

a la gent què saben sobre la transmissió de la toxoplasmosis deguda als gats. 

Hi ha hagut respostes de tot tipus, des de gent que no té ni idea, altres que 

tenen una pinzellada més o menys certa fins els que creuen que ho saben tot 

però realment no saben res. 

Els veterinaris enquestats, òbviament (al menys la majoria), tenen clar el tema i 

com informar als seus clients, però el problema és que no es una cosa que es 

faci de manera rutinària. 

En quant als ginecòlegs lamentablement la decisió que prenen en front la 

malaltia depèn en gran part de si els hi agraden o no els animals. Això és una 

actitud totalment incorrecta que porta al abandonament innecessari i cruel dels 

nostres animals. Personalment creiem que aquesta actitud és intolerable i 

hauria de ser denunciable i condemnable. No pot ser que encara a dia d’avui el 

futur de la teva mascota depengui d’algú que és capaç de distorsionar la realitat 

d’una malaltia pel fet de que a ell no li agraden els animals.   És cert també que 

moltes dones embarassades (la majoria de les enquestades) han estat ben 

informades pels seus metges i/o matrones.  

Les dones (tant embarassades com no), tenen respostes varies. N’hi ha que 

mai es desfarien del seu animal i d’altres que no necessiten gaires influències 

per fer-ho. Qualsevol d’aquestes no representa cap problema (encara que per 

desgracia alguna se’n desfaria ràpidament), en el sentit de que ja tenen les 

coses clares; el problema més important segons el nostre parer es dóna en les 

persones que per desconeixement es deixen influenciar pels consells de gent 

que tampoc sap res sobre el tema i arriben al fatal desenllaç.  
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En quant a legislació, pensem que aquest és un tema sobre el que és difícil 

legislar. Com s’ha vist no existeix cap model a seguir, i trobem el projecte de llei 

presentat a Argentina una mica abusiu (veure l’apartat de 4 d’aquest treball). El 

que pensem que seria una bona idea és regular d’alguna manera que els 

ginecòlegs estiguessin obligats a informar les seves pacients sobre els riscs 

reals de la toxoplasmosis i les eines que hi ha per prevenir-la. Degut a la 

manca de legislació, creiem que si un ginecòleg no té els coneixements 

necessaris o no es veu capacitat per transmetre’ls de manera correcte; el més 

adient és que referís a la futura mare a un veterinari. 

Pel que fa a la informació disponible, els ginecòlegs i els veterinaris no en són 

l’única font: articles de premsa, articles científics, blogs i pàgines d’internet, etc. 

Tot i així, recomanem fer un ús responsable d’aquestes fonts i consultar 

sempre en última instància un a veterinari o a una associació com la Fundació 

Silvestre o GEMFE, especialitzades en medicina felina. 

 

Esperem doncs que hagin quedat clares certes coses com: 

-La toxoplasmosi és una malaltia difícilment transmissible pel contacte amb 

gats. 

-Les fonts de transmissió més habituals són la carn poc cuinada i les verdures 

mal rentades. 

-Els gats només poden transmetre la malaltia la primera vegada que s’infecten i 

durant un període de fins a tres setmanes. 

-Si les femtes de gats infectats es retiren abans de 24h o desprès d’una 

setmana no hi ha contagi possible. 

-Si la dona embarassada s’ha fet la prova de la toxoplasmosi i és positiva ja no 

es pot tornar a infectar i no ho pot transmetre al fetus. 

-Amb un mínim d’higiene no hi ha d’haver-hi cap problema per seguir tenint la 

mateixa relació amb el teu gat que abans d’estar embarassada.   

 

Aquest treball ens ha servit per a conèixer més sobre el tema, però sobretot per 

a saber quina és la situació actual i l’opinió de la gent (tant especialistes en 

medicina com gent del carrer). Aquest coneixement ens ajudarà a ser més 

conscients d’aquest problema un cop estiguem de cara al públic, el que 
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esperem que pugui ajudar a reduïr el nombre d’animals que s’abandonen degut 

a la ignorància dels seus propietaris. També esperem que la nostra feina 

serveixi per a obrir els ulls a tota aquella gent que hi tingui accès, o si més no, a 

aquells que hem entrevistat i enquestat  durant la realització d’aquest treball. 
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