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Índex de la presentació
1) Protocol de bioseguretat en control lleter
• Malalties incorporades
• Bioseguretat: nivells de risc i conscienciació
• Flexibilització protocol

2) Neteja i desinfecció:
• Detergents i desinfectants

Malalties protocol de bioseguretat

1. Brucel·losi
2. Tuberculosi

ZOONOSIS!

3. Febre Q
4. BVD
SALUT ANIMAL!

5. IBR

BVD
Patogen

Pestivirus

Zoonosi

NO

Vies de transmissió a l’home

CAP

Simptomatologia en animals

Vies de difusió entre animals /
explotacions

Simptomatologia en humans

Infeccions subclíniques / immunodepressió
transitòria malalties secundàries.
Lesions mucosa digestiva i atròfia teixit limfàtic.
Quadres crònics (diarrees i necrosis cutànies).
Alteracions reproductives.
Exsudat nasal, orina, llet, semen, saliva, llàgrimes,
fluids fetals i femtes.
Introducció d’animals amb infecció aguda, mosques,
aerosols, material contaminat o vaca gestant amb
fetus PI.
CAP

IBR
Patogen

Herpesvirus boví tipus-1

Zoonosi

NO

Vies de transmissió a l’home

CAP

Simptomatologia en animals

Vies de difusió entre
animals/explotacions

Infecció subclínica
Segons via d’entrada (respiratòria, genital,
reproductiu, nerviós/sistèmic, mamitis i dermatitis)
Latència (neurones sensorials de ganglis nerviosos
reactivació en cas d’immunosupressió)
Secrecions nasals i oculars, secrecions vaginals i
prepucials, fetus avortat i placenta.
BHV-1 molt contagiós (transmissió aerògena).

Simptomatologia en humans

CAP
Pèrdues
econòmiques

Programa de
control

IBR – Programa Nacional Voluntari
Actuacions de l'estratègia d’erradicació:
Substitució vacunes convencionals

vacunes marcades (gE-).

Qualificació sanitària d’explotacions en funció dels resultats serològics.
Eliminació progressiva d’animals +.
Regulació oficial dels moviments entre explotacions segons la situació sanitària.

Objectiu a mig termini:
Reconeixement per part de les institucions comunitàries (mercats europeus i
internacionals).
Combatre les pèrdues directes a les explotacions.

Bioseguretat – Què és?
Conjunt de mesures, tant d’infraestructures com de pràctiques de maneig, posades en
marxa per tal d’evitar o reduir el risc d’entrada de malalties infecto-contagioses i
parasitàries, i la seva posterior difusió dins d’una explotació o cap a d’altres
explotacions ramaderes.
Igualment, les mesures de bioseguretat han de permetre la protecció del personal que
entra en contacte amb animals infectats per agents zoonòtics.
Elements bàsics:
Pla de bioseguretat
Aspecte humà

Aspecte humà

Formació

Entrenament personal

Conscienciació

Percepció del
nivell de risc

Nivells de risc

La malaltia està present a l’explotació /
sospita a l’explotació
La malaltia està present al territori /
sospites a explotacions relacionades
La malaltia no està present al territori

9

Malalt
control

Mitjana
punts

1. Moviment animals (7)

34

4,86

2. Transmissió vertical / venèria (2)

5

2,50

3. Contacte directe portadors externs / vectors (6)

18

3,00

4. Contaminació aigua / aliments per agents externs / vectors (5)

12

2,40

5. Contaminació indirecta per fòmits (7)

33

4,71

6. Maneig general (12)

47

3,92

7. Pràctiques generals d’higiene (4)

18

4,50

8. Maneig d’animals malalts / quarantenes (4)

18

4,50

9. Maneig del part (7)

24

3,43

10. Maneig de nounats (9)

27

3,00

11. Prevenció de la contaminació humana i ambiental (4)

6

1,50

Mesures de bioseguretat

Febre
Q

M.
Resp.

BVD

IBR

Salm.

5.1 Evitar el contacte del ramader/treballadors amb animals d’altres
granges

2

0

2

0

1

5.2 Restricció de visites + control i registre

2

2

2

2

1

5.3 Restricció d’accés de vehicles /prohibició d’accés de vehicles a àrees
que allotgin animals / zones de pas i rutes d’accés separades

2

2

2

2

2

5.4 Botes i roba per visitants proporcionades pel ramader

2

2

2

2

2

5.5 Bany de peus i piques per rentar mans

2

2

2

2

2

5.6 No compartir vehicles ni equips amb altres granges

2

2

2

2

2

5.7 Vehicles de transport de bestiar i altres vehicles amb proves
d’estanqueïtat, nets i desinfectants abans de l’entrada i a través de rutes
d'accés separades

2

2

2

2

1

(Classification of adult cattle infectious diseases: a first step towards prioritization of biosecurity mesures; Renault, V. et al)

Principis bàsics de bioseguretat

Separació entre el que està
net i brut
Neteja
Desinfecció

Zonificació

?
Àrea Neta
•
•
•

•

MAI s’ha de
contaminar
Deixar totes les coses
prescindibles
Portar posada ja la
roba de treball
(granota i botes; EPI,
si escau)
Desinfecció final

Àrea intermèdia
•

•
•
•

Àrea el més neta
possible dins de
l’explotació
(pavimentada; allunyada
d’animals i focus cont.)
Rebutjar els EPIs
Preparar les mostres
Amb sistemes per N/D
botes i equipament

Àrea bruta
•
•

•

Zona on es realitza
l’actuació.
Entrar-hi només el
material
imprescindible.
Material endreçat (el
més allunyat possible
de focus de
contaminació)

V

SALA MUNYIR

SALA MUNYIR
V

BVD

Material

Què hauria de ser?

Alternativa

Roba

Subministrat per la pròpia
explotació

Propi: net per cada
explotació (rentat mínim a
60ºC)

Botes

Subministrades per la
pròpia explotació

Rentades i desinfectades
(dipositat en desinfectant
(mínim 10-30’)

Sempre (d’un sol ús)

L’ús dels guants no ha de
substituir el rentat de mans
tant com sigui necessari

Guants
Mascareta

En cas de risc (Z; àrees molt
contaminades, ambient
molt carregat)

Granota

En cas de risc (Z; no disposar
de granota neta)

Peücs
Ulleres

En cas de no disposar de
botes de l’explotació

No ha de substituir la N/D
de botes

En cas de risc (Z;
esquitxades)
Z: zoonosis

Neteja i Desinfecció
Neteja: procés físic
Treure la matèria orgànica (MO).
Dissolució de greixos i altra MO.
Aigua calenta? confort de treball i quantitat aigua usada.

(Assecat)
Desinfecció: procés químic
Eliminació microorganismes residuals.
Punts crítics:
– Desinfectant
– Concentració
– Temps de contacte: 10-30’

Detergents
Estructura amfipàtica (regió hidrofílica i regió hidrofòbica).
Aire

Micel·les
Aigua

Aigua

El detergents contenen molts altres components com: agents
quelants/segrestants, agents anticalç, escumants, inhibidors de la corrosió,
modificadors del pH, antimicrobians, emulsionants, tints, pigments, fragàncies
i aigua.

Desinfectants
Compostos antimicrobians que són usats en superfícies inertes.
Modes d’acció
La paret bacteriana i l’embolcall dels virus són punts diana perquè són els primers en entrar-hi
en contacte.
Afecten a la funció de diferents macromolècules

Desinfectant ideal:
Acció ràpida.
Ampli espectre.
Poca afectació de l’activitat per factors ambientals (MO o Tª).
No tòxic per humans i animals.
Estable en forma pura i diluïda.
Soluble en aigua i no inactivats per aigües dures.
Homogeni en formes concentrades i diluïdes.
Fàcil d’usar.
No corrosiu.
Baix cost.

Brucel·la / C. Burnetti

IBRV / BVDV

Micobaterium T.

Quin desinfectant escollir?
Despadac
La paret bacteriana i l’embolcall dels virus són punts diana
Aldèhids
– Ampli espectre
– Alguns són molt òxics, irritants i potencials carcinògens (precaució!)
– Formaldèhid: fumigant, requereix Tª>15ºC, retirat en molts països excepte a
molt baixes concentracions.
– Glutaraldèhid: més estable en presència de matèria orgànica (neteja
d’estables).
Compostos d’amoni quaternari:
– Fàcilment inactivats en presència de MO, aigües dures, detergents aniònics.

Quin desinfectant escollir?
Virkon S (Peròxids)
Mode d’acció: oxidació.
Ampli espectre i ràpid.
Actiu amb presència de MO.
Corrosius

Lleixiu
Ampli espectre
Inactivat en presència de MO (usat en superfícies amb poca càrrega de MO)
NO tòxic
Irritant

Com protegim les explotacions?

• Rentar-se les mans i els braços
• Vigilar amb el material de
treball (desinfecció material més d’un
ús que pugui estar contaminat: ulleres,
bolígrafs, lectors, precintes...)

• Desinfecció de botes
• Vehicle

Què cal portar sempre al cotxe?

• Bosses

• EPIs d’un sol ús

• Desinfectant

Moltes gràcies per la vostra atenció!
carles.riera@gencat.cat

