Fonte: WHO - Best practices
for injections and related
procedures tollkit
According to the World Health
Organization (WHO), routine
intradermal, subcutaneous,
and intramuscular injection
administration does not
require the use of gloves if the
health worker’s skin is intact.
“According to the WHO, the
needle penetration used for
acupuncture is described to be
similar to a subcutaneous or
intramuscular injection. In
general, OSHA does not
consider it necessary to use
gloves when giving
subcutaneous or intramuscular
injections as long as bleeding
that could result in hand
contact with blood or OPIM is
not anticipated. The same
would be true with
acupuncture procedures as
long as contact with blood is
not anticipated.”

Fonte: CDC - 2007 Guideline for
Isolation Precautions: Preventing
Trannsmission of Infectious Agents
in Healthcare Settings

The Centers for Disease Control
(CDC) similarly recommends
glove use only when
anticipating direct contact with
blood or body fluids, mucous
membranes, nonintact skin and
other potentially infectious
material. It does not
recommend the use of gloves
routinely for injections

Fonte:
CCAOM - Position Paper on
Glove Use during the practice
of Acupuncture
Já o Council of Colleges of
Acupunture and Oriental
Medicine (EUA) num parecer
que me parece fazer uma
análise de risco semelhante à
que a maioria dos
acupunctores / especialistas de
MTC faria:
"The evidence suggests that
both the practitioner’s hands
and the patient’s skin at the
acupuncture point need to be
clean prior to administration of
a needle.
Glove use is not needed for
routine needle insertion or
removal.
Glove use is required for
acupuncture when needling
areas of non-intact skin, or
mucus membranes.
Glove use is required when
performing procedures that
involve the expression of
blood, such as bleeding
techniques and wet cupping.
Proper hand hygiene includes
handwashing upon removal of
gloves."

Fonte: BASED ON - Occupational
Safety and Health Administration
(EUA)

Fonte: International Hazard
Datasheets on OccupationAcupuncturist

Aplica-se aos membros da
ordem dos médicos, não a
acupuntores ou especialistas de
MTC. Ainda que fosse extensível
a todos os profissionais de
saúde, que não é, é uma
recomendação não é uma
determinação.
Esta norma é genérica e não
focada especificamente na
prática de acupunctura (Toxic
and Hazardous Substances Bloodborne pathogens).

A OIT – Organização
Internacional do Trabalho
também chama a atenção
para o risco de contaminação
do profissional de
acupuntura.

"Gloves shall be worn when it
can be reasonably anticipated
that the employee may have
hand contact with blood, other
potentially infectious materials,
mucous membranes, and nonintact skin; when performing
vascular access procedures
except as specified in paragraph
(d)(3)(ix)(D); and when handling
or touching contaminated items
or surfaces."
Contudo, isto não quer dizer que
a recomendação não faça
sentido,ainda que seja natural e
conhecida a resistência ao uso
de EPI (equipamento de
proteção individual) por parte da
grande maioria dos profissionais
de várias classes.

"They may be exposed to
noxious diseases transmitted
by biologic fluids, such as the
patient blood in the event of
bloody piercing."

Fonte: Chinese Medicine
Board quick reference
guide
Entre muitos outros
pontos pertinentes, o
Chinese Medicine Board of
Australia diz:
Gloves do not need to be
worn if the patient and
practitioner both have
intact skin and excessive
bleeding is not expected.

e por isso recomenda:
"Follow established
appropriate infection control
precautions assuming blood,
body fluids and tissue are
infectious"
e que:
"Workers sensitive to natural
latex must use non-latex
gloves and avoid contact
with other latex products."
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Fonte: Clean Needle Technique
Manual for Acupuncturists
No livro Clean Needle Technique
Manual for Acupuncturists, da
leitura da página 26, também se
pode concluir que o uso de luvas
depende da análise do risco.

Fonte: Acupuncture Society Code of
Safe Practice
No Reino Unido a The Acupuncture
Society defende para os seus
membros:
“Safe Needle Puncture
Wear sterile vinyl or latex gloves if
you have a skin disease, have sweaty
fingers, cuts, abrasions, lesions or
suffer from an infectious disease.
We recommend the use of sterile
gloves where a practitioner has a skin
disease, sweaty fingers, cuts,
abrasions, lesions or suffers from an
infectious disease and gloves must
also be worn whilst removing needles
to avoid practitioners’ direct contact
with blood.

...

....

All gloves should be only used once
and discarded appropriately after use
Cups must be cleaned immediately
after use according to the
manufacturers recommendations,
gloves must also be used during this
procedure.
Personal Hygiene
Use sterilized vinyl or latex disposable
gloves during needle insertion and
withdrawal or sterilized cotton wool
technique as appropriate in the event
of skin lesions, sweaty fingers and
skin disease.
Plastic gloves must be worn when
examining skin disease.”
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No exercício a acupunctura, o risco de contaminação é baixo mais
não é zero.
O uso de luvas não é obrigatório.
O uso de luvas é altamente recomendado nos casos em que se
verifique se antecipe a extravasão de sangue, e sempre quando,
quer no profissional, quer no paciente afeções dermatológicas,
feridas ou doenças infecto contagiosas transmitidas e/ou
desenvolvidas por via cutânea.

Segundo os diplomas publicados e aplicáveis
no contexto dos profissionais das TNC:

É obrigação de qualquer trabalhador:
“Zelar pela sua segurança e pela sua saúde, bem como pela
segurança e pela saúde das outras pessoas que possam ser
afetadas pelas suas ações ou omissões no trabalho” - Lei nº
102/2009 de 10 de Setembro (Regime jurídico da promoção da
segurança e saúde no trabalho, na sua última redação.)

Conclusões com base nas
referências/pareceres
consultados

O acupuntor e o especialista de MTC devem:
“Prestar cuidados de acupuntura de elevada qualidade, garantindo
sempre a segurança do cliente” - Portaria nº 207-F/2014 de 8 de
Outubro - artigo 4º, ponto 3 alínea f). O mesmo é referido para os
cuidados de MTC - Portaria nº 207-G/2014 de 8 de Outubro.
O acupunctor e o especialista de MTC devem nos seus “Gabinetes de
consulta, sala de avaliação/diagnóstico/tratamento, garantir a
existência de um sistema de desinfeção de mãos, preferencialmente
lavatório com torneira de comando não manual “- Portaria nº
182/2014 (ver anexo V).

Parece que não é despicienda a obrigação de na componente de
formação em ciências e técnicas clínicas, se incluir a temática da
“Higiene e Segurança” no ciclo de estudos de acupuntura e MTC
como aliás já está previsto no ciclo de estudos da licenciatura em
acupunctura Portaria nº 175-C/2015 de 5 de Junho, artigo 7º
alínea f)
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