Tatuatge, micropigmentació, pírcing i salut pública
Document informatiu
Des de fa anys són freqüents els tatuatges com a opció decorativa del cos, el que
necessàriament implica puncions sobre la pell per fixar diferents pigments. Altres intervencions
en què hi ha perforació de la pell o les mucoses, com ara el pírcing, s´han convertit en un
complement estètic per algunes persones. Però qualsevol agressió sobre la pell implica un risc
per la salut, sobretot si no es realitza en les condicions adequades. Per això, des de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona es fa un seguiment dels establiments que ofereixen aquests
serveis, perquè els facin amb totes les garanties higiènico-sanitàries i d’acord amb el que
regula el decret 90/2008 de la Generalitat.
Què són?
•

El tatuatge consisteix en decorar el cos humà amb pigments colorants que
s’introdueixen a la pell fent unes puncions.

•

La micropigmentació és un procediment estètic que té com a finalitat l’embelliment de
diferents parts del cos i/o el camuflatge de cicatrius, cremades i altres alteracions de la
capa més visible de la pell. També implica puncions.

•

El pírcing consisteix a perforar pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de
col·locar-hi joies o altres objectes de metall. La perforació del lòbul de l’orella per
col·locar-hi arracades no es sotmet al decret, però de fet és similar.

Altres pràctiques d’ornamentació del cos de manera agressiva són les escarificacions, les
abrasions decoratives sobre l’epidermis i els implants transdèrmics, tot i que no queden
recollides específicament en el decret 90/2008.
Quin risc impliquen?
En tots aquests casos es fa una agressió a la barrera de protecció natural del cos (la pell i les
mucoses), que pot anar associada a riscos com la transmissió de malalties i infeccions
(hepatitis, virus de la sida, etc.). Per això, les pràctiques de tatuatge i pírcing requereixen
d’unes òptimes mesures d’higiene i seguretat, en especial l’esterilització i desinfecció dels estris
usats, i han de ser fetes per persones formades. Cal extremar les precaucions els dies
posteriors a l’aplicació del tatuatge o pírcing, realitzar les cures indicades, i assegurar-se que
les ferides cicatritzen.
Quin control en fa l’Administració?
A Barcelona hi ha un sistema de vigilància i control dels establiments on es realitzen aquestes
pràctiques. Per iniciar l’activitat cal una autorització sanitària que s’ha de sol·licitar a l’Agència
de Salut Pública de Barcelona (ASPB). (enllaç amb informació sobre el tràmit:
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Descripcio%20Tramit%20Autoritzacio%20Tatuatge.pdf).
L’ASPB realitza el seguiment d’aquests establiments però també d’aquells que de manera
ocasional ofereixin serveis a fires, congressos i altres esdeveniments temporals.
Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing no estan autoritzats per dur a terme
procediments mèdics i sanitaris. Entre les seves obligacions hi ha la d’informar els usuaris dels
riscos a què s’exposen i de quines cures requereix la intervenció realitzada.
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