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INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS DE UMA TATUAGEM
Você planeia fazer uma tatuagem. É importante que você seja informado com antecedência
sobre uma série de potenciai riscos s. A aplicação de uma tatuagem é uma operação de
perfuração da pele. O método correto e uso adequado dos equipamentos deve evitar que você
seja infectado com doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatite B e C. Além disso, um
cuidado impróprio e anti-higiénico (seja por si mesmo ou pelo tatuador), pode causar infecções
que são prejudiciais e, nesse caso, não vai trazer bom aspecto à sua tatuagem. As tatuagens
não são recomendadas a menores de 16 anos e só serão aplicadas na presença de um
representante legal. Antes de fazer uma tatuagem, será solicitado a ler e a assinar um termo
de consentimento (a declaração). Este formulário de consentimento contém uma série de
perguntas sobre sua saúde. O preenchimento do formulário de consentimento é para sua
própria segurança. Se tiver menos de 18 anos o seu representante legal deve assinar o
formulário e mostrar a devida identificação. O formulário de consentimento permanece na
posse do tatuador e é mantido em sigilo.
A aplicação de uma tatuagem
Durante a aplicação da tatuagem, os pigmentos de tinta são inseridos por baixo da pele com
pequenas agulhas. Isso cria uma imagem permanente, para toda a vida. A tinta e pigmentos
cumprem requisitos rigorosos. Antes de aplicar a tatuagem a pele é limpa e desinfectada. Se
necessário, a pele é depilada com uma máquina de barbear descartável. A aplicação de uma
tatuagem deve ser feita com a máxima higiene, a agulha que atravessa a pele não pode ter
sido utilizada, deve estar esterilizada e não deve ser tocada com as mãos. A tinta que é
utilizada deve também ser esterilizada. A tinta que é usada é mantida em pequenos
recipientes e só pode ser usada em si. As sobras de tinta são descartadas. Todo o material
usado durante a aplicação, incluindo toalhetes, é descartável. O tatuador irá usar luvas ao
aplicar a sua tatuagem. Posteriormente, o local tatuado será cuidado e coberto.
A manutenção da tatuagem
A tatuagem aplicada recente é semelhante a uma ferida. A ferida causada pela tatuagem
precisa de tempo e cuidados para se curar. Com os devidos cuidados a ferida vai cicatrizar
aproximadamente numa semana. Receberá instruções orais e escritas do tatuador sobre como
cuidar da sua tatuagem. As instruções devem mencionar que, em caso de problemas (por
exemplo: vermelhidão, inchaço, inflamação ou fluído) é preciso entrar em contato com o seu
médico de família. Durante o processo de cicatrização, recomendamos que não nade (duche, é
permitido), não apanhe banhos de sol (nem solário) e não faça sauna e / ou banheira de
hidromassagem. Além disso, mesmo após a tatuagem cicatrizada, use sempre um protector
solar de alto índice, enquanto se bronzear.

