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Les mossegades més habituals són de gos-
sos, però també poden ser de gats, rose-
gadors o serps. I també, humanes. Poden 
causar infeccions locals i generals, sobre-
tot quan la mossegada és a les mans o als 
braços, o si afecten a menors de 2 anys, a 
majors de 50 o a persones malaltes.

És important tenir els carnets vacunals 
actualitzats: els nostres i els de les masco-
tes. Cal que els adults i els infants sàpiguen 
tractar els animals, que evitin molestar-los 
i el contacte amb animals desconeguts. Al 
camp, cal anar ben calçats, i s’ha de vigilar 
quan es belluguen pedres o quan seiem. 

Què cal fer en cas de mossegada?

Mantingueu la calma i poseu-vos a res-
guard de l’animal o de l’agressor. Netegeu 
la ferida al més aviat possible, amb aigua 
abundant i sabó, o bé amb una solució 
salina estèril, durant 5 minuts. Si patiu he-
morràgia, premeu durant uns 10 minuts, 
per aturar-la. Tapeu la mossegada amb un 
apòsit estèril.Mantingueu aixecat el mem-
bre afectat i immobilitzeu-lo per ajudar a 
baixar la inflamació. Poseu-hi gel. Consul-
teu el vostre metge o metgessa si la mos-
segada sembla infectada, si us trobeu ma-
lament, també si patiu diabetis o malalties 
greus, o si la ferida és profunda. Cal que 

reviseu l’estat de la vacunació antitetànica. 
No sempre caldran antibiòtics: el metge o 
metgessa ho valorarà.

Les mossegades de serp 

Es tracta d’una emergència mèdica. Dema-
neu ajuda i intenteu arribar a l’hospital més 
proper tan aviat com pugueu. La majoria de 
serps de Catalunya no són verinoses, però 
algunes, com l’escurçó, sí que ho són. Con-
vé identificar l’espècie o poder descriure-la. 
La colobra no és verinosa i deixa una mos-
segada en forma de lletra u. L’escurçó, que 
sí que ho és, deixa marques d’ullals.

Mantingueu la part afectada en la posició 
més baixa possible respecte a la resta del 
cos. No hi apliqueu fred ni calor. No feu cap 
torniquet, excepte si sabeu que l’atenció 
hospitalària es demorarà més d’una hora i 
l’espècie ha estat identificada com a molt 
perillosa. Cal anotar l’hora en què s’ha fet 
el torniquet i només és útil si s’ha fet en els 
primers 15-20 minuts. No pot comprimir ex-
cessivament i cal afluixar-lo cada 15 minuts. 
No es pot mantenir més de 2-3 hores. No 
talleu ni xucleu mai la mossegada.

La ràbia 

La vacuna de la ràbia és obligatòria per a 
tots els gossos a tota Espanya, excepte a 
Galícia, País Basc i Catalunya. Actualment, 
a Espanya (tret de Ceuta i Melilla) no hi ha 
ràbia. En cas de mossegada d’un gos do-
mèstic ben vacunat la transmissió de la 
malaltia és pràcticament impossible. És 
possible en cas de mossegada d’un gos 
no vacunat o salvatge; si se’l pot agafar, es 
mantindrà en observació veterinària durant 
10 dies i la víctima seguirà un tractament 
preventiu. Si no s’ha pogut agafar el gos, el 
seu metge o metgessa valorarà si cal trac-
tament preventiu.
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