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que volen recuperar el tamany 
i forma que tenien abans de 
quedar-se embarassades. De 
vegades, ja operem algunes 
noies amb divuit anys perquè 
el seu pit no ha crescut com 
caldria. Als divuit anys ja s’ha 
completat el creixement i el 
cos ja és adult. Les mides 
“top” en el cànon corporal 
de bellesa han passat de ser 
de 90-60-90 a 95-60-90. En 
general, doncs, hi ha una ten-
dència a voler lluir un pit més 
gran, sobretot entre les noies 
més joves. I no es busca un pit 
exagerat, sinó natural. La fina-
litat de la intervenció és que 
la dona es trobi més atractiva, 
pugui anar vestida com li agra-
da —i despullar-se— i lluir un 
bon escot»,comenta el doctor. 

Però perquè el resultat si-
gui l’esperat és imprescin-
dible prendre bé les mides, 
escoltar la pacient i saber 
allò que realment vol. Aquí 
resideix part del secret de 
l’èxit. La resta consisteix en 
la tècnica, l’experiència i el 
saber fer del cirurgià. Quant a 
l’elecció de la talla, és bàsic 

L’assessorament i la cura del pacient són fonamentals per al Dr. Ramon Vila-Rovira

que l’especialista insisteixi en 
la importància de la proporció, 
l’equilibri i la naturalitat. «A ve-
gades em demanen uns pits 
molt grossos, però jo insisteixo 
que el que és més bonic és 
allò proporcionat, equilibrat 
i natural. Sovint és incons-
cient: la dona creu que amb 
uns pits de gran volum es veu-
rà molt atractiva, seduirà més, 
cosa que és una errada. Es 
pensa, potser, que als homes 
els agraden els pits enormes, 
però a la majoria d’homes ens 
atrau el pit bonic, equilibrat, no 
de caricatura, com veiem en 
algunes pel·lícules de cinema 
eròtic, on només es deforma 
la realitat a la recerca de la 
morbositat. Per tant, la tasca 
dels cirurgians ha de ser as-
sessorar i cuidar la pacient. 
Generalment els suggerim que 
es provin diferents tamanys de 
pròtesi a sota d’una samarre-
ta cenyida perquè es facin una 
idea dels resultats que acon-
seguiríem amb unes o altres.  
Altres maneres d’augmentar 
el pit? També es pot fer amb 
el mateix greix de la pacient. 

Els pits són la part del cos 
que simbolitza, per sobre de 
la resta d’atributs, la identi-
tat femenina. Són, també, un 
dels elements de seducció 
més important de les dones. 
«Amb crisi o sense, el pit con-
tinua tenint molta importàn-
cia en la nostra societat. I 
segueix sent una de les parts 
del cos que més preocupa la 
dona, tingui l’edat que tingui», 
explica el doctor Ramon Vila-
Rovira assegut al seu despatx 
de l’Institut de Cirurgia Plàsti-
ca i Estètica que porta el seu 
nom, als Consultoris Vilana 
del Centre Mèdic Teknon, a 
Barcelona. 

De simpatia instintiva i movi-
ments aquarel·lats d’energia, 
els seus gestos són ràpids i 
la mirada, analítica. Els ulls, 
tirant a zíngars, bohemis. 
«L’operació que més deman-
da té arreu del món, pel que 
fa a la cirurgia estètica, tant 
aquí com als Estats Units, és 
l’augment de pit femení; algu-
nes dones tenen el pit massa 
gran, tal vegada també caigut, i 
desitgen reduir-lo, malgrat que 
aquesta possibilitat només 
gira al voltant d’un 10-15 % 
dels casos que visiten la nos-
tra clínica. En canvi, allò que 
més fem és l’augment de pit, 
que queda molt bé i es fa no-
més en una hora. L’augment 
de pit pot refinar la silueta o, 
senzillament, augmentar-la de 
volum. El preu oscil·la entre 
els 5.000 i 6.000 euros i la 
punta d’edat de les pacients 
la trobem d’entre els 18 als 
35 o 40 anys. Cada vegada 
es combina més amb altres 
retocs estètics, sobretot lipo-
succions. Tot i que això depèn. 
Demà, concretament, faré una 
mamoplàstia i rinoplàstia en 
una mateixa pacient», explica. 

Assessorar i cuidar 
el pacient
El doctor Vila-Rovira porta 
molts anys exercint la cirurgia 
estètica i sap com ningú com 
tractar els seus pacients. És 
molt professional, humà, i el 
seu llenguatge oratori resul-
ta molt proper. Les paraules 
li brollen amb gran fluïdesa. 
«Les pacients més habituals 
són joves insatisfetes amb 
el tamany del seu pit, que ja 
tenen capacitat legal per de-
cidir per si mateixes, i dones 
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Augment de pit: l’operació estrella 
de l’Institut Vila-Rovira
El doctor Vila-Rovira ens explica les tècniques d’aquesta intervenció

Greix del maluc, de les ano-
menades “pistoleres”, o del 
ventre. És una opció interes-
sant, cada vegada amb més 
demanda, i ens dóna també 
resultats satisfactoris. A més, 
aquest greix l’extraiem i el 
tractem amb cèl·lules mare 
de la pacient, i en una o dues 
operacions s’aconsegueix un 
pit preciós. És l’operació de pit 
del futur, ja que la pacient no 
porta cap cos “estrany” al cos, 
com seria la pròtesi», destaca. 

Tipus de pròtesi o 
implants mamaris
«Existeixen actualment diver-
sos tipus legalitzats de pròte-
si de mama. Totes les pròtesi 
estan formades per una bossa 
feta de silicona i el seu contin-
gut pot ser de gel de silicona, 
de sèrum fisiològic o de gel de 
silicona cohesiu. Quant a les 
formes, n’hi ha de dos tipus: 
les clàssiques tenen forma ro-
dona, las anatòmiques tenen 
forma similar al pit i propor-
cionen resultats estèticament 
més perfectes.» 

La intervenció
«El procediment acostuma a 
realitzar-se sota anestèsia 
general o local, i en ocasions 
no cal ingrés hospitalari. Si 
aquest fos necessari, sol re-
duir-se a una nit. El mètode 
per a introduir la pròtesi de-
pendrà de l’anatomia de la pa-
cient i de les recomanacions 
del cirurgià. Les incisions so-
len realitzar-se en el plec que 
hi ha sota el pit. El cirurgià 
crearà una butxaca o finestra, 
bé darrera de la glàndula ma-
mària o bé darrere del múscul 
pectoral, on introduirà la pròte-
si. La durada de la intervenció 
és d’una hora aproximada-
ment, però pot variar segons 
cada pacient. Existeixen dues 
modalitats d’estada en clínica: 
de 12 hores: se li donarà l’alta 
el mateix dia de la intervenció, 
i estada d’un dia: dormirà una 
nit a la clínica i se li donarà 
l’alta l’endemà al matí.» 

El postoperatori
«Al cap de set o quinze dies ja 
es por fer vida totalment nor-
mal. Dolors? Bé, això dependrà 
del llindar del dolor de cada 
dona, però hem de tenir en 
compte que operem sense to-
car el múscul, cosa que redueix 
radicalment la possibilitats d’ 
experimentar dolor després de 
cada operació. Si no toquem 
el múscul, com fem gairebé en 
un 90% de les operacions, el 
postoperatori és gairebé indo-
lor, amb molèsties mínimes. 
Només quan l’operació es fa 
sota el múscul és quan es pot 
experimentar una mica de do-
lor. Així doncs, al cap de quinze 
dies de l’operació, ja se’n pot 
anar al Carib a prendre el sol. 
Això sí, amb seny i precaució. 
L’únic que s’ha de fer és pro-
tegir la zona operada amb les 
proteccions solars que hi ha 
avui dia i que són magnífiques. 
Nosaltres sempre recomanem 
la 50.» 

Imatge d’una pacient abans i després de l’augment mamari
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