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Restaurar la imatge corporal i millorar la 
qualitat de vida

El doctor Ramon Vila-Rovira ens explica el procés de la reconstrucció mamària

La cirurgia estètica és, fo-
namentalment, una qüestió 
de salut. I és salut entesa en 
el sentit més ampli. L’ànim 
que recuperen, per exemple, 
les persones a qui un defecte 
físic o estètic els condiciona-
va el seu benestar; moltes ve-
gades, a causa d’haver patit 
un accident o una malaltia. 
És el cas que avui tractem. 
Una de cada vuit dones serà 
diagnosticada de càncer de 
mama en algun moment de 
la seva vida. Aquesta malal-
tia és, actualment, la més 
comuna entre les dones de 
tot el món, tant pel que fa a 
països desenvolupats com en 
aquells que són en vies de 
desenvolupament. Doncs bé, 
la reconstrucció de la mama 
després de la seva extirpació 
per un tumor maligne (mas-
tectomia) és un dels procedi-
ments quirúrgics actuals de 
la cirurgia plàstica més grati-
ficants. L’increment de noves 
tècniques i materials mèdics 
possibiliten al cirurgià plàstic 
crear una mama similar en 
forma, textura i característi-
ques de la mama no operada. 

Tan bon punt una dona és 
diagnosticada de càncer de 
mama ha d’informar-se sobre 
les possibilitats de recons-
trucció. El cirurgià que realitza 
la mastectomia, l’oncòleg i el 
cirurgià plàstic s’han de coor-
dinar per desenvolupar una 
estratègia que conflueixi en el 
millor resultat possible. El ci-
rurgià plàstic és l’especialista 
que, per la seva formació en 
Cirurgia Plàstica, Reparado-
ra i Estètica, té els recursos 
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per a reconstruir una mama 
amb un aspecte el més na-
tural possible. Després 
d’avaluar l’estat general de 
la pacient, el cirurgià plàstic 
l’ha d’informar de les opcions 
més apropiades per a la seva 
edat, salut, característiques 
físiques i anatòmiques i ex-
pectatives de futur.

El doctor Ramon Vila-Rovira, 
reconegut especialista en ci-
rurgia plàstica, reconstructi-
va i reparadora, ens explica 
des de la seva consulta de 
l’Institut Vila-Rovira, al Centre 
Mèdic Teknon, els objectius 
bàsics que es volen asso-
lir amb la reconstrucció de 
mama. «La finalitat és recrear 
una mama gairebé a mida, 
d’aspecte natural, incloent-hi 
l’arèola i el mugró. Eliminar la 
necessitat de portar pròtesis 
externes de farciment, fent 
possible, d’aquesta manera, 
poder lluir peces de roba, la 
qual cosa no seria possible 
sense la reconstrucció (ves-
tits de bany, escots, etc.). Om-
plir el forat i la deformitat que 
queda en el tòrax, restaurar 
la imatge corporal, millorar la 
qualitat de vida i proporcionar 
satisfacció a la pacient.»

La candidata òptima

«Gairebé totes les dones 
mastectomitzades poden, 
des del punt de vista mèdic, 
considerar-se candidates per 
a reconstruir-se la mama. 
Però la candidata més òptima 
és aquella a qui se li pot eli-
minar completament el tumor 
durant la mastectomia. Quan 
la mama es reconstrueix al 
mateix temps que es fa la 

mastectomia (tècnica deno-
minada reconstrucció imme-
diata), la pacient es desperta 
de la intervenció amb un con-
torn mamari adequat, tot evi-
tant l’experiència de veure’s 
mastectomitzada, així eludim 
el trauma psicològic postmas-
tectomia i aconseguim els 
millors resultats estètics. No 
obstant això, en alguns ca-
sos, la reconstrucció s’ha de 
posposar. Aquesta altra tècni-
ca s’anomena reconstrucció 
diferida. Algunes dones no se 
senten còmodes parlant de la 
reconstrucció mentre intenten 
adaptar-se al fet d’haver estat 
diagnosticades d’un càncer 
de mama. Altres dones sim-
plement no desitgen més in-
tervencions que les estricta-
ment necessàries per a guarir 
la malaltia.»    

Millorar l’autoestima i la 
qualitat de vida

«La reconstrucció de mama 
és una intervenció quirúrgica 
voluntària. Les pacients vénen 
d’una operació obligatòria, de 
l’amputació total o parcial de 
la mama i d’haver-se sotmès 

a tractaments complementa-
ris, com la quimioteràpia i la 
radioteràpia. El doctor Vila-Ro-
vira explica que les pacients 
decideixen voluntàriament 
realitzar aquesta intervenció 
per a sentir-se millor amb 
elles mateixes. «L’actitud 
amb què se sotmeten a la 
cirurgia reconstructiva és de 
desafiament i de repte. Les 
pacients tenen l’enteresa de 
passar per una intervenció i 
un postoperatori, amb tot allò 
que això comporta. L’objectiu 
de la reconstrucció mamària 
és evitar la mutilació. S’hi en-
fronten amb una actitud molt 
positiva. He comprovat que la 
gent que ha patit algun ensurt 
important a la vida, en forma 
d’accident o malaltia, valora 
les coses d’una manera molt 
més positiva que la resta.»

Tècniques de reconstruc-
ció mamària

«Les reconstruccions de 
mama són totes diferents, 
depenen de cada cas i de 
cada pacient. En els darrers 
anys s’ha desenvolupat un 
ampli ventall de tècniques. 

La tècnica d’expansió cutà-
nia consisteix a expandir la 
pell i, posteriorment, col·locar 
una pròtesi. La reconstrucció 
de la mama mitjançant l’ús 
d’una pròtesi no interfereix 
en el tractament ni en el con-
trol de la malaltia. La cirurgia 
consisteix a tirar cap amunt 
(lífting) la pell de l’abdomen, 
per a cobrir la pròtesi i fixar 
el solc submarí a l’alçada del 
solc de la mama sana. A més 
a més, l’aurèola es podrà pig-
mentar posteriorment a la ci-
rurgia reconstructiva. Aquest 
procés es realitza sota anes-
tèsia general i es recomana 
un dia d’ingrés a la Clínica. 

Una altra tècnica molt no-
vedosa és la reconstrucció 
amb plaquetes de la pròpia 
pacient. 

També hi ha la microquirúr-
gica, amb col·làgens de pell 
i greix abdominal. Es tracta 
d’una intervenció laboriosa, 
amb una durada de 4 o 5 ho-
res, però que esdevé tota una 
revolució perquè facilita al ci-
rurgià plàstic crear una mama 
molt semblant en forma, tex-
tura i característiques a la no 
operada.» 
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