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R e p o r t a g e m
TATUAGENS E PIERCINGS

O corpo pode servir de
base a diferentes

manifestações estéticas.
Fazer uma tatuagem ou

colocar um piercing
deixou de ser exclusivo

de determinados grupos
ou correntes, para ser

partilhado pela
generalidade das

pessoas,
independentemente do

sexo, idade, estrato
social ou profissão. São

registos que
acompanham vivências

e que se tornam marcas
identificadoras das
diferentes atitudes

perante a vida.

Ao contrár io  do que se
possa pensar, a tatua-
gem não é uma ten-

dência das camadas mais jo-
vens.  Há quem as faça ao
longo da vida, como um ri-
tual  de embelezamento do
corpo ou por puro simbolis-
mo. O mesmo acontece com
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os piercings, nomeadamen-
te no sexo feminino que, em
diferentes períodos opta por
zonas distintas do corpo. São
vários os motivos que levam
as pessoas a fazerem tatua-
gens ou piercings. A verda-
de é que um número signifi-
cativo fá-lo por moda ou in-
fluências várias. Paulo Ma-
tos, proprietário da “Spider
Tatoos”, não aconselha nin-
guém a fazê-lo por questões

de moda. “As modas passam
e as tatuagens, ao contrário de
uma peça de roupa, não se
podem «pôr de lado»”, aler-
ta. No entanto considera que
há quem o faça de uma for-
ma bastante consc iente.
“Há quem as faça com um sig-
nificado – marcar um momen-
to da vida, um relacionamen-
to, uma experiência, culturas,
assuntos directamente ligados
com nacionalidades, religiões e

etn ias” .  Já Paula Dias,  da
“Parasempre Tatoos”,  é da
opinião que o que leva a mai-
or ia a tatuar  o corpo é a
questão estética, sendo que
a zona do corpo escolhida é
a que se quer evidenciar.

Paula Guerra, socióloga e
professora na FLUP, está a
desenvolver  uma tese de
doutoramento na área de
“Culturas urbanas e modos
de vida juvenis”. Segundo a

Registos corporais
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socióloga, as tatuagens in-
serem-se num vasto conjun-
to de símbolos usados pelas
pessoas no sentido de mar-
carem o seu quotidiano, di-
ferindo, apenas, na mensa-
gem traduzida. “Se formos a
um nível micro podemos distin-
guir motivos diversos. Mensa-
gens de amor para com os mais
próximos, de guerra ou de paz,
marcação de momentos de
vida específicos, sedução, ade-
são a grupos, sejam eles cultu-
rais ou religiosos – cuja atrac-
ção por determinados símbolos
acabam por ser uma espécie de
prolongamento de inscrições tri-
bais - e a determinados valo-
res. Também podemos distin-
guir, a nível das camadas mais
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jovens, uma espécie de reivin-
dicação hereditária, de inde-
pendência relativamente aos
pais”, refere.

Para Paula Dias,  es ta é
uma arte que se equipara à
pintura e para a qual é ne-
cessário ter apetência e ta-
lento.  Mas isso não basta
pois, para quem nela traba-
lha, é igualmente fundamen-
tal  te r  mui tos  cuidados de
higiene e de ester i l i zação.
Todo o material utilizado tem
de ser asséptico e descartá-
vel. “Sou muito exigente com
as questões de higiene e segu-
rança. Quer na vertente de ta-
tuagem quer na de bodypier-
cing, o material é todo esterili-
zado e descartável. Os nossos

clientes têm de ver os acessóri-
os a ser retirados das embala-
gens originais e, depois do tra-
balho realizado, a irem para o
lixo”, assegura Paulo Matos.
Na “Para  Sempre  Tatoos” ,
as  p reocupações  são  as
mesmas pois  todo o mate-
r ia l  é  desca r táve l  desde  o
gripe às agulhas. A loja dis-
põe de contentores  própr i-
os para a colocação de ma-
tér ia potencialmente infec-
ciosa (agulhas, gilletes, lu-
vas) que é recolhida por uma
empresa  p róp r ia .  Quer  a
sala de tatuagens, quer a de
pierc ings dispõem de lava-
tórios com pedal, o que di-
minui os riscos de propaga-
ção de micróbios.
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Ponderar as decisões

Uma tatuagem deve ser
bem pensada, pois é uma
inscr ição que f ica na pele
para sempre. Há que pensar
bem no local e no desenho
para que mais tarde não sur-
jam arrependimentos. A ida-
de mínima para se colocar
um piercing ou fazer uma ta-
tuagem é os 16 anos, mas
sempre acompanhado por
um adulto (familiar) ou por
uma autorização escrita. Os
proprietários destas casas
advertem que podem, even-
tualmente, negar-se a fazê-
las caso se apercebam de
imaturidade ou de instabili-
dade emocional. “Quem opta
por fazer tatuagens tem de pen-
sar muito bem se realmente é
aquilo que quer”, diz Paulo

Matos. Aconselha sempre os
seus clientes, principalmen-
te os mais jovens, a não ta-
tuarem nomes pois os rela-
cionamentos por vezes ter-
minam e a marca deixa de
fazer sentido. Paula Dias é da
opinião que os pais destes
menores deveriam acompa-
nhar os filhos para ver as con-
dições da loja que escolhe-
ram. Também é importante
que se apercebam que, quer
a tatuagem quer o piercing,
requerem alguns cuidados de
higiene até à cicatr ização
que, de caso para caso, pode
ainda demorar vários meses.
“Uma tatuagem é algo que fica
para sempre. Se não têm a cer-
teza não devem fazê-lo. Nem
sempre o que se gosta aos 18
anos se mantém aos 30 ou aos
40”, diz Paula Dias.

O processo de cicatrização
depende de pessoa para pes-
soa,  embora se ja sempre
algo demorado.  Por  i sso é
importante que haja uma
conversa com o cl iente an-
tes da ser feito o piercing ou
a tatuagem. Questões como
diabetes,  má c i rculação ou
hipersens ib i l idade são as-
pectos a ponderar.

“De uma maneira geral não
existe qualquer contra-indica-
ção para fazer uma tatuagem
ou colocar um piercing numa
pele normal. Contudo, quando
houver problemas vasculares
ou doenças sistémicas como di-
abetes, deve-se ponderar pelo
risco de haver uma maior pro-
babilidade de infecção cutânea
e problemas de cicatrização. Al-
gumas doenças dermatológi-
cas podem ser agravadas ou
mesmo desencadeadas pelas
tatuagens. É o caso da psoría-
se vulgar e outras doenças
como o líquen plano sujeitas
ao fenómeno de Köbner (apa-
recimento de lesões nos locais
de  t raumat i smo)” ,  r e fe re
Manuela Selores ,  d i rec tora
do Serviço de Dermatologia
do Hospital de Santo Antó-
nio.  Relat ivamente aos p i-
e r c ings  cons ide ra  que  a
pr inc ipa l  con t ra- ind i cação
está relacionada com a di-
f i cu ldade  de  c i ca t r i zação .
“Nos doentes com história de
sensibilização a metais como
o níquel e ouro será de acon-
selhar a colocação de um pier-
c ing de um material inerte
como plástico ou titânio”.
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Paulo Costa, 40 anos
Gestor de indústria hoteleira

 “Tudo começou por uma vontade que ti-
nha de marcar no meu corpo a imagem do
que eu sou. Comecei por uma pequena ta-
tuagem à qual fui dando seguimento ao lon-
go dos tempos. As etapas da minha vida
estão gravadas nas tatuagens do meu cor-
po”. Não o faz por uma questão estética
nem decorativa mas sim por razões de or-
dem emocional e de identidade.

Eugénia Bernardo, 23 anos
Desempregada

Fez a sua primeira tatuagem por uma ques-
tão estética à qual adicionou um toque emo-
cional - o símbolo escolhido foi uma imagem
étnica com a particularidade de ter as iniciais
do nome dos filhos. “Tenho dois piercings,
um na orelha e um na língua”, conta. Ter um
piercing na língua dá uma sensação diferente
e foi uma boa experiência”, assegura.

Cristóvão Gonçalves, 37 anos
Recepcionista

Há mais de dez anos que está a tatuar o
corpo. A primeira tatuagem, nas costas,
fê-la por uma questão de moda. “O que
custa mais é fazer a primeira”, conta. A
partir daí tomou-lhe o gosto e tem grande
parte do corpo tatuado. “Símbolos que re-
presentam a época, a actualidade, um
pormenor de umas férias que quero re-
cordar”. Tem também piercings num ma-
milo e na língua mas estes foram feitos
por um “impulso de momento”.

Ana Costa, 21 anos, Estudante
Tem três piercings – sobrolho, nariz e ore-

lha. A razão que a levou a fazê-los foi esté-
tica. Colocou o primeiro piercing aos 17
anos, estando a ponderar fazer uma tatua-
gem. “Ainda estou a pensar no que fazer e
onde fazer. Como é para sempre, quero que
seja especial”.

A percentagem que opta
por tatuagens é idêntica, seja
no sexo feminino ou no mas-
culino. As mulheres preferem
desenhos mais pequenos, en-
quanto que os homens optam
por motivos que ocupam áre-
as maiores. Em relação aos
piercings são elas quem os
procura mais. “As mulheres
fazem mais piercings, nomea-
damente nas orelhas, umbigo
e nariz. Já os homens optam
por locais diferentes – sobro-
lho, mamilo e língua”, refere
Sérgio Costa,  espec ia l i s ta
em colocação de pierc ings
da Spider. Em qualquer uma
das opções, a recuperação é
um pouco lenta,  nomeada-
mente na língua.
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Inver ter  opções

Embora a ar te  de tatuar
seja mais artística e comple-
xa, o piercing tem a vanta-
gem de poder ser facilmen-
te removido. No que se re-
fere às  tatuagens,  ex is tem
duas formas de as retirar –
a cirurgia e o laser. No pri-
meiro caso fica sempre uma
cicatriz enquanto que com o
laser  os resul tados obt idos
são mais sat is fatór ios.  Ro-
drigues Sousa, um dos direc-
tores da cl ínica de ci rurgia
plást ica Art laser ,  menciona
alguns casos de sucesso de
remoção,  com poucas ses-
sões de tratamento com la-
ser .  Quanto às tatuagens

Cuidados a ter depois de fazer tatuagensCuidados a ter depois de fazer tatuagensCuidados a ter depois de fazer tatuagensCuidados a ter depois de fazer tatuagensCuidados a ter depois de fazer tatuagens
• Não remover crostas
• Não colocar cremes hidratantes durante a cicatrização
• Não fazer praia, sauna e piscinas, nem apanhar sol

durante a cicatrização
• Desinfectar regularmente o local

Cuidados a ter depois de fazer piercingsCuidados a ter depois de fazer piercingsCuidados a ter depois de fazer piercingsCuidados a ter depois de fazer piercingsCuidados a ter depois de fazer piercings
• Limpar a área duas vezes ao dia (manhã e noite) com

um produto antiséptico e antibacteriano
• Não tirar o piercing durante o processo de cicatrização
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manho da tatuagem, do nú-
mero de pigmentos e de ter
sido feita por um profissio-
nal  ou não.  Ref i ra-se que
este é um processo que pode
ser  demorado e d ispendio-
so,  podendo,  cada sessão,
rondar os 150 euros. O nú-
mero de pessoas que recor-
re a este processo de remo-
ção de tatuagens tem vindo
a aumentar .  A questão es-
tética e condição social são
factores  que inf luenc iam
esta at i tude.  “Há pessoas
que, uma semana depois de
terem feito a tatuagem vêm re-
movê-la”.

Para Manuela Selores, não
existem malefícios relativa-
mente à remoção de tatua-
gens desde que esta seja feita
com a técnica correcta. “In-
felizmente o resultado final não
é, na maior parte dos casos, o
esperado pelo indivíduo tatua-
do”. Por tudo isto, a opinião
de que a realização de tatu-
agens deve ser  mui to bem
pensada, ponderando prós e
contras, é unânime.

com várias cores e pigmen-
tos, estas são mais dif íceis
de eliminar ficando, por ve-
zes, mais diluídas mas pre-
sentes.  O t ratamento con-
s is te  em vár ias  sessões de
laser, com um espaçamento
de quatro meses. O número


