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INTRODUCCIÓ 

 

Els pírcings i els tatuatges són una pràctica que està molt de moda en 

l’actualitat, sobretot entre la població més jove. Per ambdós, cal seguir una 

seguir una sèrie de consells d’higiene i manteniment i aquí és on el 

farmacèutic juga un paper important, ja que per a això calen productes 

concrets. 

Existeixen moltes idees errònies i falsos mites que passen del boca a boca. 

La nostra feina consisteix en educar a la població per a que coneguin a quins 

riscos s’exposen i com els poden prevenir, així com ajudar-los a tractar les 

possibles complicacions que se’n puguin derivar. 

Són més que una moda, un cop fets els cal una dedicació, i en el cas dels 

tatuatges, són un complement per tota la vida, ja que treure’ls costa molt temps 

i diners. Així que cal estar segur abans de prendre una decisió d’aquest tipus. 
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1. QUÈ SÓN? 

 

Un tatuatge consisteix en decorar el cos humà amb pigments que 

s’introdueixen a la pell mitjançant successives puncions. Es tracta de crear una 

marca permanent o dibuix a la pell per injecció intradèrmica de productes que 

contenen colorants i altres substàncies auxiliars. Aquesta tècnica de decoració 

corporal produeix una ruptura de l’epidermis alterant la seva funció de barrera 

protectora. 

També existeixen els tatuatges temporals elaborats amb tintes absorbibles 

d’entre 5 i 7 anys de duració, els tatuatges temporals de henna que es realitzen 

amb tints vegetals sense necessitat de utilitzar agulles i que duren varies 

setmanes, i les calcomanies que són tatuatges impresos que contenen 

substàncies adhesives de pocs dies de duració. 

La micropigmentació és un procediment estètic que té com a finalitat embellir 

diferents parts del cos com la boca, els ulls o les celles. També s’utilitza per 

camuflar cicatrius, cremades i altres alteracions de la capa més visible de la 

pell. Per portar a terme la micropigmentació també es realitzen puncions. 

 

Un pírcing consisteix en perforar, amb agulles o altres instruments punxants, la 

pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de col·locar joies, anelles o 

objectes de metall a l’obertura realitzada. Es tracta d’una pràctica temporal, ja 

que les perforacions són reversibles, tot i que poden quedar cicatrius força 

grans. 

 

L’ús d’aquests adorns corporals és una pràctica antiga que es feia servir per 

diferenciar grups ètnics, jerarquies socials o simplement com a decoracions 

ornamentals o de caràcter religiós. Actualment els tatuatges i els pírcings 

també identifiquen alguns col·lectius i grups socials però, sobretot, es tracta 

d’una qüestió de caràcter decoratiu o estètic. 
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Abans de realitzar un pírcing o un tatuatge s’ha de tenir en compte que aquesta 

agressió produirà una sèrie de processos a la pell que van des de la inflamació, 

la cicatrització, fins a la renovació total de la dermis i l’epidermis, que el pacient 

haurà de tractar fins a la seva recuperació total. És important seguir els 

consells ja que l’aparició o no de complicacions dependrà de si es fa una bona 

cura de la zona. 

 

 

2. RISCOS DELS PÍRCINGS 

 

- Al·lèrgies a metalls: 

Crom, or, pal·ladi, titani... ocorren a una petita part de la població degut a una 

exposició continua als elements metàl·lics, però el que té més prevalença és el 

níquel. Per tal de tractar-la, s’ha de retirar l’element metàl·lic de la pell i, si és 

necessari, aplicar corticoides de forma local. 

 

- al·lèrgia al iode: 

Freqüentment es donen casos de sensibilitat al iode, en els quals es reacciona 

marcadament a petites quantitats d’aquest quan s’aplica sobre la pell i es 

produeixen dermatitis i en alguns casos pot provocar reaccions severes amb 

febre.  

 

- Malalties de transmissió sanguínia 

Les més comuns són: el VIH, hepatitis B i C. Pel que fa al VIH (SIDA), aquesta 

malaltia, pot ser assimptomàtica durant molt de temps, o cursar amb un 

descens del nivell de Limfòcits T CD4 i per tant una incapacitat del sistema 

immunitari de fer front a malalties infeccioses i altres processos patològics. 

En quant a l’hepatitis B, tot i que la malaltia pot ser asimptomàtica, en la 

majoria dels casos, els símptomes més freqüents són pèrdua de la gana, fatiga, 

febre, dolor muscular, vòmits, color groc de la cara i orina fosca. Aquesta  
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malaltia no necessita tractament i es cura al cap d’uns dies. En alguns casos, 

però, es pot cronificar i arribar a causar cirrosis hepàtica. 

Finalment, el virus de la hepatites C és el responsable de les hepatitis 

cròniques. La simptomatologia és molt semblant a la hepatites B, però cal 

tractament immediat amb interferó alfa, ribavirina i antivirals per tal d’evitar 

cirrosis o el càncer de fetge i fins i tot la mort. 

 

- Infeccions 

D’un 10 a un 20% dels pírcings es compliquen per una infecció bacteriana per 

estafilococ, estreptococ o pseudomones. El microorganisme pot infectar el 

pírcing en dos moments diferents: a) durant la seva col·locació, degut a una 

manipulació defectuosa de l’aplicador o la utilització d’instruments no estèrils; 

b) amb posterioritat: durant la cicatrització. Per falta de desinfecció o higiene de 

la ferida, o per manipulació del pírcing.  

Aquestes infeccions es poden manifestar en forma de supuració o secrecions 

purulentes en la zona del pírcing. Tot i que també poden estendre’s a zones 

veïnes o, fins i tot, ser l’origen d’infeccions que es generalitzin i infectin parts 

del cos a distància, com els casos descrits d’endocarditis (infecció de les 

vàlvules del cor) o d’osteomielitis (infecció òssia).  

 

3. CONSELLS FARMACÈUTICS 

 

Abans de fer-te el pírcing: 

 

En funció de la zona a la que s’aplica el pírcing cal tenir en compte diferents 

aspectes, però en general, com a farmacèutics hauríem de donar els següents 

consells al pacients. 
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- Els dies previs a l’aplicació no es poden prendre fàrmacs antiagregants com 

l’aspirina, anticoagulants, vasodilatadors, alcohol ni tampoc prendre el sol ni 

raigs UVA a la zona d’aplicació. 

- Escull un pírcing fabricat amb materials com l'or, la plata, el titani, l'acer 

quirúrgic o el plàstic i no podrà ser canviat fins que la cicatrització s’hagi 

completat. 

- Fes-ho en un centre autoritzat on es respectin les normes d'higiene i 

prevenció de riscs sanitaris. Fixa't que el material que s'utilitza estigui 

esterilitzat i sigui d'un sol ús. 

-  Quan te'l col·loquis no has de tenir cap tipus de malaltia o infecció. En cas de 

prendre algun anticoagulant o medicament cal consultar al metge aquesta 

intenció. 

- Col·loca-te'l en una zona de la pell que no pateixi rossecs, cremades, granets, 

reaccions al·lèrgiques, ni símptomes de malalties de la pell. 

- És convenient que tinguis la vacuna antitetànica i les de la hepatits i no oblidis 

que no pots donar sang durant un any. 

- L’estiu és la pitjor època per fer-se’l ja que els rajos de sol i l’aigua del mar i la 

piscina poden dificultar-ne la cicatrització i afavorir les infeccions. 

- No és recomanable que les persones propenses a  patir infeccions per fongs, 

es facin un pírcing al melic. 

- Si ets menor d'edat necessites l'autorització dels pares o tutors. 

 

Després de fer-te el pírcing: 

 

- Un percentatge important de pírcings es compliquen amb infeccions. Si tens 

febre, inflamació, dolor o molèsties vés al metge, que decidirà si s’ha de tractar 

de forma local amb una crema antibiòtica, o si ho creu convenient, retirar el 

pírcing i fer un tractament amb antibiòtic oral. 
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-  Si t’has fet el pírcing a la llengua, glopeja amb un col·lutori sense alcohol 4 o 

5 cops al dia. Recorda, que els pírcings en aquesta zona també poden alterar 

la sensibilitat pels gustos i dificultar la masticació o la parla i fins i tot causar 

problemes a les peces dentals o les genives degut al fregament. Cal evitar el 

consum de tabac, alcohol i xiclets,  així com els menjars salats, picants, àcids, 

molt calents o molt freds durant els primers dies desprès de la perforació. 

- Cal tenir una higiene acurada de la zona, netejant-la diàriament amb sabó 

neutre i sense perfums  i aplicant povidona iodada o clorhexidina. No utilitzar 

alcohol ni aigua oxigenada ja que dificulten la cicatrització. 

- Cal moure el pírcing tres o quatre cops al dia mentre es neteja o humitejant la 

zona amb suero fisiològic aplicat amb una gassa estèril. 

- No maquillar la ferida i evitar cosmètics no específics com cremes, llets 

netejadors, vaselina... 

- Cal evitar els banys, saunes, raigs UVA. 

- En el cas de pírcings a la zona genital, es recomana no practicar sexe fins 

que la zona no estigui completament curada. 

 

4. RISCOS DELS TATUATGES 

 

- Infeccions locals: provocades per Stafilococs, Streptococs i Pseudomones. 

- Infeccions per virus transmesos per la sang com hepatitis B i C, sida i tètanus, 

si el material usat per realitzar el tatuatge no està esteril·litzat. 

- Queloides (cicatriu protuberant): hi ha persones que tenen tendència a formar 

queloides: cicatrius que creixen més que els seus límits normals. Tant els 

tatuatges com la  micropigmentació són una forma de traumatisme de la pell i a 

l’hora de cicatritzar es podria formar el queloide. 

- Al·lèrgies: les reaccions al·lèrgiques als pigments dels tatuatges són rares, 

però quan passen són problemàtiques ja que el pigment és difícil d’eliminar. 

Cursen amb picor, vermellor, edema... La majoria dels colorants utilitzats en els  
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tatuatges són sals de productes metàl·lics, que queden incrustats en la nostra 

pell. Els pigments són fagocitats pels macròfags i passen al sistema limfàtic i 

d'aquí a la sang on poden desencadenar el procés al·lèrgic. 

- Granulomes: nòduls que es poden formar al voltant d’un material que el cos 

troba estrany. En aquest cas serien les partícules del pigment dels tatuatges. 

 

I si me’l vull treure? 

El problema més comú que hi ha amb els tatuatges és el desig d’eliminar-los. 

Tot i que inicialment són satisfactoris, les modes i els estils de les persones 

canvien, i a la llarga la gent s’avorreix o se’n cansa. 

Esborrar un tatuatge és un procés llarg i molt car.  

 

El làser és l’únic mètode capaç d’eliminar un tatuatge en la seva totalitat. 

Normalment cal més d’una sessió (5 mínim) i depèn de la grandària del 

tatuatge, però una sessió pot costar uns 150 euros. 

A part del làser, hi ha més sistemes d'eliminació de tatuatges, però a diferència 

d’aquest, no eliminen el tatuatge totalment i poden deixar cicatriu: 

- Cobriment (cover-up): consisteix en injectar nous pigments al tatuatge per 

donar-li nova forma o cobrir-lo amb pigments d’un color semblant al color de la 

pell. 

- Dermoabrassió: es provoca l’abrassió de les capes superficials de la pell amb 

un raspall metàl·lic. El propi procés ja produeix cicatriu. 

- Abrassió salina: ús d’una solució salina per eliminar el pigment.  A vegades 

s’usa juntament a la dermabrassió. 

- Estirament de la pell: a vegades s’usen expansors del teixit (petits globus 

insertats sota la pell, per a que quan s’elimini el tatuatge faci menys cicatriu). , 

el retoc, l'estirament de la pell, l'abrasió salina i l'escissió, que no els esborren 

pas totalment i poden deixar cicatrius. 
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5. CONSELLS FARMACÈUTICS 

Abans de fer-te el tatuatge 

- Els dies previs a l’aplicació no es poden prendre fàrmacs antiagregants com 

l’aspirina, anticoagulants, vasodilatadors, alcohol, ni tampoc prendre el sol ni 

raigs UVA a la zona d’aplicació. 

- Cal pensar-s’ho molt bé! Les modes passen i eliminar-los costa molt: 

normalment deixa cicatrius i és molt car. 

- Si tens la intenció de fer-te molts forats o tatuatges, considera seriosament la 

possibilitat de vacunar-te contra l'hepatitis B. 

- Fuig dels grataires (scratchers): són persones sense prou formació, que fan 

tatuatges sense emprar mètodes d'esterilització responsables i treballen a 

preus molt baixos. 

- No s’han de fer sobre pell on hi ha lesions o ferides com èczemes, psoriasi, 

herpes, berrugues, picades d’insectes, al·lèrgies o lesions en mucoses. 

- Tria un local net, homologat, que tingui autoclau per esterilitzar el material 

d’un sol ús i que disposi del diploma higienicosanitari que acredita un tatuador 

com a professional. 

- Les cremes anestèsiques requereixen recepta i per tant prescripció mèdica. 

Les substàncies que els composen poden travessar la pell i entrar al torrent 

sanguini. Si es tracta d’una quantitat elevada, la vida de la persona pot córrer 

perill, provocant freqüència cardíaca irregular, atac d’apoplexia o fins i tot la 

mort. Per això, per calmar el dolor que pot provocar la pràctica, s’aconsella 

aplicar fred a la zona. 

- No és aconsellable realitzar-los en zones on alguna vegada  es poden arribar 

a introduir agulles o catèters ja que hi ha risc de que els pigments entrin a 

l’organisme i siguin nocius. Per exemple la zona lumbar on s’administra 

l’anestèsia epidural o algunes zones del braç. 
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Després de fer-te el tatuatge:  

 

- Recorda que els primers dies el tatuatge és una ferida oberta. Cal rentar-

lo amb aigua i sabó sense pressionar ni fregar gaire i seguidament assecar 

amb petits cops fins que quedi totalment sec, així la pell no pateix tant. 

- Aplica crema cicatritzant de 2 a 4 cops al dia, sinó es nota una sensació 

de tibantor i costa més de cicatritzar, a part que necessita molta hidratació.  

- Evita el sol, l'aigua de mar i el baf de la dutxa durant dues setmanes; 

procura no fer banys prolongats, suar, i dur roba ajustada. 

- No et rasquis ni et treguis la crosta, podries provocar una ferida. 

- Aplicar crema de SPF 50+ quan el tatuatge quedi al descobert, ja que 

escrema igual que la resta del cos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

11 

 

Facultat de Farmàcia  

 

Av. Joan XXIII, s/n 

08028 Barcelona 

Unitat Docent d’Estades 

en Practiques Tutelades 

 

6. RESUM DE MEDICAMENTS PRE I POST PÍRCINGS I TATUATGES 

 

 

PIRCINGS TATUATGES 

Abans  Després Abans Després 

NO: antiagregants 

(aspirina) 

Suero fisiològic NO: antiagregants 

(aspirina) 

Crema 

cicatritzant 

NO: vasodilatadors Clorhexidina NO: vasodilatadors Vaselina 

NO: beure alcohol Povidona iodada NO: alcohol  

SI: alcohol o 

desinfectant tòpic 

Crema antibiòtica 

(amb recepta 

medica) 

SI: crema 

anestèsica, amb 

recepta medica 
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7. ALGORITME DE DECISIONS 

 PRE-PÍRCING/TATUATGE 
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POSTPÍRCING/TATUATGES
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8. CAS PRÀCTIC 

 

Ens trobem a una oficina de farmàcia del centre de Terrassa, on cada dia 

moltes persones hi realitzen varies consultes relacionades amb diferents 

problemes de la salut. En aquest cas, un noi entre a la farmàcia amb la intenció 

d’explicar que es vol fer un pírcing al llavi inferior i un tatuatge al avantbraç. La 

farmacèutica li recomana les mesures higièniques adients i li explica tot el que 

ha de tenir en compte abans i després de fer-se el pírcing i el tatuatge, sobretot 

referent a la zona on se’ls vol fer, explicant-li que són i com s’usen les cremes 

anestèsiques i aconsellant-li diferents mètodes de neteja i desinfecció. 

 

Al cap de 7 dies, el pacient torna a la farmàcia, explicant-li que tot ha sortit bé, 

però que creu que té el tatuatge infectat. La farmacèutica li observa el tatuatge i 

li confirma que cal una millor higiene de la zona i que hauria d’anar al metge 

per tal que li receptes una crema antibiòtica. 

 

 

9. CONCEPCIONS ERRÒNIES 

 

- NO són fàcils d’eliminar. Només es poden aconseguir treure completament 

amb làser i és un procés car i costós. 

-  Una crema anestèsica no és una crema hidratant. Contenen principis actius 

que poden passar a torrent sanguini i afectar a l’organisme, sobretot si 

s’apliquen en quantitats elevades. No se’n recomana l’ús i si es fa, sempre amb 

prescripció mèdica. 

-  No et poden clavar una agulla o un catèter a una zona on tens un tatuatge, 

com per exemple als braços o la zona lumbar, perquè la tinta pot entrar dins 

l’organisme. 

-   Determinats pírcings a la zona genital, tant de l’home com de la dona, poden 

ser un obstacle per les relacions sexuals, a més de patir canvis en la sensibilitat 

(augmentant-la o disminuint-la) i augmentar el risc de patir impotència. 
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- Els pírcings al melic no impedeixen un embaràs, però cal retirar-se’l amb 

antelació per deixar temps per a la cicatrització. 

-  Els pírcings al mugró, que poden alterar la lactància materna ja que la 

perforació del mugró pot produir una obstrucció o un augment de la secreció de 

llet. Cal treure’ls amb temps per deixar temps per a la cicatrització. 

 

 

10. QÜESTIONS PER REFLEXIONAR 

 

· Som conscients del riscos que comporten els pírcings i tatuatges? 

· Coneixem quines són les millors opcions per tal de tenir una correcta cura 

dels pírcings i tatuatges? 

· Sabem com actuar i què utilitzar davant de problemes relacionats amb 

pírcings i tatuatges? 

 

11. CONCLUSIÓ 

Tot i que els pírcings i tatuatges són una pràctica que es porta a terme des de 

fa molts anys, actualment hi ha un gran interès social per la decoració del cos 

humà i per aquesta raó la col·locació de pírcings i la realització de tatuatges i 

micropigmentacions cutànies són tècniques cada cop més comuns en la nostra 

societat. La facilitat d’accés a aquestes pot portar a la falsa creença de que són 

accions innòcues i sense importància pel cos humà, i ha comportat una 

frivolització d’aquestes activitats. 

El farmacèutic té un paper molt important en quan a conscienciació dels riscos i 

perills que comporten i educació de la població, pel que fa a la cura i el 

tractament. Existeixen teories falses i rumors, que poden portar a la població a 

escollir decisions de les que després se’n poden penedir, per a això estem els 

farmacèutics, per informar, aconsellar i ajudar. 
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