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Segons els resultats d’una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia 
Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) 

 
Gairebé la meitat de les dones que 

s’intervenen de cirurgia estètica s’inventaria 
un motiu de salut per justificar l’operació 

 
• A la majoria de les dones que es fa aquest tipus d’intervenció li resultaria 

més incòmode explicar que s’ha operat per motius estètics que de salut, 
a diferència dels homes. 

 
• Més del 60% dels enquestats no explicaria fora del seu cercle íntim que 

es realitza una intervenció estètica, una xifra que arriba al 80% en el cas 
dels pacients que s’operen per primera vegada. 

 
• El nombre de dones que s’intervenen perquè tenen un complex és 

gairebé cinc vegades superior al dels homes, que diuen majoritàriament 
que només volen millorar. 

 
Barcelona, juliol de 2015.- L’estètica és un àmbit que encara es considera tabú per a 
moltes persones, sobretot per al gènere femení. Tant és així que gairebé la meitat de 
les dones que s’intervenen de cirurgia estètica al·legaria motius de salut afegits 
si algú a qui no ha volgut explicar que s’ha operat notés el canvi. Aquesta és una 
de les dades extretes d’una enquesta realitzada per la Societat Catalana de Cirurgia 
Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) a pacients de més d’un centenar de 
cirurgians plàstics de tot Catalunya associats a l’entitat, a fi de comprovar si les 
operacions de cirurgia estètica són socialment acceptades com qualsevol altre 
tipus d’intervenció. 
 
En la mateixa línia, els resultats obtinguts mostren que al 44% dels enquestats li 
resultaria més incòmode explicar que s’ha realitzat una intervenció per motius 
estètics que si ho fes per motius de salut. En aquest punt s’observen diferències 
significatives amb relació al gènere: haver-ho d’explicar incomodaria el 61% de 
les dones, però només el 27% dels homes. 
 
Només apte per al cercle íntim 
 
Gairebé el 50% de les persones enquestades només explicaria al seu cercle 
íntim (parella, família propera i/o amics íntims) que es realitza una intervenció estètica 
i un 12% no ho explicaria a ningú. Només un 22% estaria disposat a parlar-ne amb 
un cercle ampli de familiars, amics i persones amb qui es relaciona habitualment, i un 
17% ho diria sense embuts a qualsevol.  
 
Aquests percentatges són superiors en el cas de les persones que s’operen per 
primera vegada. El 63% només explicaria al seu cercle íntim que es realitza una  
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intervenció d’aquest tipus i un 17% no ho diria a ningú. Un 11% en parlaria en un 
cercle ampli i només un 9% ho explicaria sense embuts a qualsevol persona.  
 
Tanmateix, a mesura que la gent se sotmet a més intervencions estètiques, 
disminueix la reticència a explicar-ho. En aquest sentit, el 33% dels enquestats 
que s’han operat més d’una vegada ho diria a un cercle ampli i un 25% en parlaria 
amb qualsevol. Només un 7% diu que no ho explicaria a ningú.  
 
Amb relació al gènere dels enquestats elles expliquen menys que ells que es fan 
aquestes operacions. Així, només tres de cada deu dones ho diria fora del seu 
cercle íntim i, en canvi, gairebé la meitat dels homes explicaria a qualsevol o a un 
cercle ampli que s’ha intervingut. 
 
Més complex per l’aspecte físic en dones que en homes 
 
El 33% de les dones diu que s’intervé d’estètica perquè sent vergonya 
d’ensenyar la part del cos que s’opera. En el cas del gènere masculí, només un 7% 
sosté que es realitza una intervenció estètica per aquest motiu i la raó principal 
per a la majoria (80%) és millorar el seu aspecte físic, encara que diu que no té cap 
complex. Així, el percentatge de dones que asseguren que s’operen perquè tenen 
un complex de la part del cos que s’intervenen és gairebé cinc vegades superior 
al dels homes. 
 
Malgrat el complex que expressa bona part de les dones que s’intervenen d’estètica, el 
24% de les enquestades diu que, quan algú explica que s’ha realitzat una operació 
d’aquest tipus, la majoria de les persones ho veu com un acte frívol i/o una 
despesa innecessària. Un 44% creu que la reacció majoritària de la gent és de 
sorpresa, però que es valora positivament. Només el 32% de les dones 
enquestades considera que la gent ho entén i reacciona amb naturalitat quan 
s’explica una intervenció d’aquestes característiques. La percepció d’acceptació 
augmenta en el cas dels homes, gairebé la meitat dels quals diu que la reacció 
majoritària quan algú diu que s’ha operat és prendre-s’ho amb naturalitat. 
 
“No deixa de ser curiós que, encara avui, l'especialitat de Cirurgia Plàstica s’hagi 
d'anar justificant, pel que fa al vessant estètic, com si carregués amb algun tipus 
d'estigma. Hom pot dir, amb la cara ben alta, que l'han hagut d'operar d'apendicitis i 
tothom li farà costat”, explica el doctor Manel Romaní, president de la Societat 
Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. “Per contra, quan algú té un 
complex amb la forma del seu nas no està acceptat socialment que s’intervingui 
d’estètica, encara que el canvi li pugui suposar un augment important de la seva 
autoestima i seguretat”, afegeix. 
 
“La gent encara té vergonya de dir que s’ha gastat diners amb una operació de 
cirurgia estètica”, assegura Romaní. “Però, en canvi, sí que explica, sense cap 
recança, que ha anat de vacances al Carib o que s’ha comprat un cotxe car; i la gent 
ho veu bé i, fins i tot, ho aplaudeix”.  
 
De la mateixa manera, el doctor Ignacio F. Sanza, que ha participat activament en 
l’estudi, indica que bona part dels cirurgians plàstics del nostre país també 
pateixen aquest estigma i, freqüentment, la gent que es vol realitzar una 



 

 
Per a més informació: 
Anna Casanovas 
93 285 19 19 – 610 20 54 85 
acasanovas@mapadvisers.com  

intervenció estètica s'adreça a professionals sense l’acreditació corresponent. 
“Oi que una dona que té problemes de menstruació anirà al ginecòleg? Doncs algú 
que té les orelles separades i se les vol arreglar hauria de posar-se només en 
mans d’un professional d’aquesta especialitat”, afirma.  
 
 
Sobre la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) 

 
La SCCPRE és una societat científica, membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i de Balears, que agrupa més d’un centenar de cirurgians 
plàstics de tot Catalunya que treballen tant en l’àmbit públic com privat. 
 
La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica va ser l’entitat pionera 
a l’estat espanyol en aquesta especialitat quirúrgica, l’any 1961, fruit de la unió d’un 
prestigiós grup de cirurgians catalans amb la inquietud de promoure aquesta 
especialitat mèdica i la formació continuada dels metges. 
  
Amb la finalitat d’oferir la millor assistència als pacients i facilitar-los el màxim 
d’informació possible, la SCCPRE va pactar, l’any 2009, un reglament amb el 
Departament de Salut que obliga els cirurgians a especificar la seva especialitat en el 
document de consentiment que signen els pacients abans de sotmetre’s a una 
operació de cirurgia estètica a Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* A continuació podeu veure els gràfics amb els 
resultats més significatius de l’enquesta. 
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• Si algú a qui no ha volgut explicar que s’ha realitzat una operació 
d’estètica notés el canvi, li diria que s’ho ha fet? 

 

 
 
 

   
 
 

• Li resultaria més incòmode explicar que s’ha fet una intervenció per 
motius estètics que si ho fes per motius de salut? 
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• A quanta gent ha explicat o té intenció d’explicar que es farà 
aquesta operació? 
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• Quin és el principal motiu pel qual es fa la intervenció? 
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• Quina creu que és la reacció majoritària quan algú explica que s’ha 
realitzat una intervenció d’estètica? 

 

 
 
 

 
 
 

 


