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La ‘grip canina’, encara que no 
afecta els humans, s’assembla 

en els símptomes i el tractament 
 
Els gossos també es poden refredar o constipar i si no s’atén a 
temps amb atenció veterinària també pot acabar amb una 
broncopneumònia. A banda de la medicació que pot receptar el 
veterinari, hi ha una sèrie de recomanacions que, com en el cas 
dels humans, poden ajudar el gos a recuperar-se. 
 
De la mateixa manera que amb el fred i el mal temps podem identificar refredats 
o casos de grip entre els humans, també és important identificar els símptomes 
dels refredats en els gossos i no confondre’ls amb els de la “grip canina”. Si no 
s’atén a temps i amb atenció veterinària, un refredat o un constipat del gos pot 
acabar amb una broncopneumònia, com en els humans. 
 
En canvi, al contrari de la dels humans, la “grip canina”, com la “grip aviar”, no 
està motivada per les inclemències o el canvi del temps. En els gossos, només 
pot ser provocada per un virus associat a la Bordetella Bronchiseptica, conegut 
com a “tos de les gosseres”. Encara que no afecta els humans, la “grip canina” 
també és una patologia pròpia de les col·lectivitats. La malaltia que provoca 
aquest virus també afecta el sistema respiratori, i cal aprendre a identificar-la i 
diferenciar-la dels refredats per assegurar el bon estat de salut de l'animal. 
 
L’atenció dels refredats dels gossos 
 
Els principals símptomes d’un refredat en els gossos, també s’assemblen als que 
presenten els humans en situació de grip. Esternuts, tos, secrecions oculars, 
pèrdua de gana i dificultats respiratòries són alguns dels símptomes que 
presenten les mascotes constipades. La manca d'interès pel joc i l'activitat física 
i el cansament també en són bons indicadors. A més, és important comprovar la 
seva temperatura, ja que la febre també pot ser un dels senyals de la presència 
d’un refredat. 
 
La millor manera de saber què cal fer davant els símptomes d’un refredat de la 
nostra mascota és seguir els consells del veterinari i utilitzar el sentit comú. El 
primer que s’ha de fer si s’identifica alguns dels símptomes és acudir a la clínica 
o centre veterinari que tinguem més a prop, on també poden descartar altres 
malalties o patologies més greus. 
 
A banda de la medicació que pot receptar el veterinari, hi ha una sèrie de 
recomanacions que, com en el cas dels humans, poden ajudar el gos a 
recuperar-se d’un constipat: 
 



 

 2 

• Acudir al veterinari per diagnosticar i valorar l'abast del refredat. Amb la visita 
al veterinari s’obté el millor tractament perquè la mascota es recuperi el més 
aviat possible. 
 

• Evitar els grans canvis de temperatura i els corrents d'aire. Un simple refredat 
pot evolucionar i empitjorar, convertint-se en broncopneumònia. 

 

• Sortir el menys possible de casa si fa fred o mal temps. En cas que ho accepti, 
podem utilitzar peces d'abric especials per a mascotes, les quals ajuden a 
mantenir la temperatura corporal. 

 

• Deixar suficient aigua a l’abast del gos, perquè pugui hidratar-se, així com 
posar-li menjar humit. Per exemple l’enllaunat, que té més proporció d'aigua 
en la seva composició, és més apetitós i té més calories. 

 

• Entrar al gos al bany quan ens dutxem, així pot respirar aire humit que 
l’ajudarà a fluïdificar els mocs, disminuir la irritació i alleujar la congestió 
nassal. 

 

• Deixar que descansi, perquè es recuperi abans. El repòs ajuda a que el cos 
lluiti millor contra la malaltia i la superi més fàcil i ràpidament. 

 

• Donar-li tot l'afecte que puguem, això sempre va bé quan ens trobem 
malament. No cal preocupar-se pel contacte amb l'animal, el refredat no es 
transmet de gossos a humans, ni viceversa. 

 


