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Introdução 
 

 
 
Uma tattoo é mais do que uma obra de arte viva em seu corpo, ela é um 
procedimento quase que medicinal. Isso porque para tatuar, o artista 
insere a agulha em uma camada da pele assemelhando a uma ferida 
aberta. Sempre que ferimos a pele, estamos suscetíveis a cicatrizes, 
infecções e outras complicações diversas. 
 
Cuidar de uma nova tatuagem vai fazer com que você reduza toda a 
probabilidade de surgir uma complicação. Além disso, os cuidados 
influenciam diretamente no sucesso estético do resultado final. 
 
Esses cuidados não são só uma incubação sua, como também do seu 
tatuador, que tem igual papel nesse processo. Portanto, você deve 
sempre escolher uma profissional que atenda todos os critérios de 
vigilância sanitária. 
 
Os cuidados que você terá em casa são fornecidos pelo profissional que 
realizou o trabalho. Todavia, resolvemos criar um breve manual para te 



orientar ainda melhor sobre o que você deve fazer e, principalmente, o 
que você não deve fazer. 
 
Vale salientar que este manual não substitui as orientações do seu 
tatuador e, muito menos, do seu médico. 
 
Também recomendamos a procura de um profissional da medicina 
assim que surgir qualquer sintoma de complicações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dicas Iniciais 
 
A rotina de cuidados começa imediatamente na hora que a sua 
tatuagem foi feita. O tatuador verá aplicar uma fina camada de pomada 
e cobrir a região com um filme plástico. Essa proteção inicial vai impedir 
com que a “ferida da sua pele” entre em contato com bactérias, além de 
proteger contra o atrito da região recém tatuada com roupas e outros 
objetos. 
 
Você deve manter esse filme plástico durante algumas horas ou pelo 
tempo em que o seu tatuador o orientou. Para retirá-lo, você deve antes 
lavar bem as mãos com água morna e um sabão antibacteriano. Após a 
retirada, você fará a primeira lavagem da sua tatuagem, que deve ser 
feita com água e sabão natural sem perfume ou químicos. A secagem, 
por fim, deve ser feita com um pano macio e toques sutis. Então, você 
deve aplicar uma fina camada de hidratante recomendado pelo o seu 
tatuador. 
 
Nessa etapa inicial, você deve evitar: 

● Cobrir a tatuagem com protetor solar - isso só deve ser feito após 
a cicatrização; 

● Arranhar a sua tatuagem; 
● Tocar nela; 
● Usar roupas apertadas na região onde você tatuou; 
● Mergulhar o seu corpo em banheiras, piscinas e etc.; 

Dia 1 

No primeiro dia, você vai remover o filme plástico e realizar a lavagem, 

como explicado acima. Você perceberá que um líquido irá escorrer da 



tatuagem. Tal líquido é uma junção de sangue, plasma e resto de tinta. 

Isso é comum. Você também notará uma vermelhidão e dor na região. 

Dias 2 a 3 

Começaram a se formar pequenas crostas, que são naturais do 

processo de cicatrização do sistema imunológico. Você deve lavar a sua 

tatuagem uma ou duas vezes por dia e repetir a aplicação do hidratante 

logo após a lavagem. Não se preocupe se perceber a tinta saindo na 

lavagem. Isso é normal e é apenas o excesso que está indo embora. 

Dias 4 a 6 

 

A vermelhidão presente na pele começará a sumir. As crostas não será 

tão grossas como as crostas formadas após uma ferida, mas 



apresentaram uma elevação. É importante não removê-las, dado que 

pode prejudicar o resultado final e ainda gerar novas cicatrizes. 

Continue o processo de lavagem e hidratação conforme orientado pelo 

profissional. 

Dias 6 a 15 

Após uma semana que você realizou o procedimento, vai perceber que 

ocorrerá uma descamação das crostas. Não acelere o processo. Deixe 

que elas saiam naturalmente. A remoção manual pode retirar, junto, 

parte da tinta, prejudicando o resultado estético final. Nesse momento, a 

vermelhidão e o inchaço já devem ter desaparecido. Caso eles ainda 

estejam ali, pode ser o sinal de uma infecção, então você deve procurar 

por um médico imediatamente. 

Dias 15 a 30 

Nesse momento da cicatrização , as crostas devem ter desaparecido 

completamente. A região ainda vai apresentar a presença de um pouco 

de pele morta. Por conta disso, a tattoo pode aparentar estar seca e 

sem brilho. Você deve continuar com o procedimento de limpeza e 

hidratação. 

 

 

https://tattoolandia.com.br/tempo-cicatrizacao/


Conclusão 
 

 
 
Como você deve ter visto, é relativamente fácil cuidar de uma nova 
tatuagem. Porém, todo cuidado deve ser feito. Negligenciar tais cuidados 
podem levar a problemas de saúde e também prejudicar os resultados. 
Esperamos que você tenha gostado deste mini-guia. 
 
Acesse o nosso site para mais informações: https://fotostatuagens.com/ 
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