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El 70 % de les dones amb asimetria mamària 

presenta mames tuberoses  
 

• Aquest problema estètic, encara desconegut per la 
població, provoca, en molts casos, un fort impacte 
psicològic. 

 
• La SCCPRE alerta de la necessitat que les pacients 

s’adrecin a un especialista en cirurgia plàstica reparadora i 
estètica. 

 
Barcelona,  23 de desembre de 2016.- La major part de les dones té una asimetria 
mamària lleu. Quan l’asimetria és important, el 70 % d’aquest col·lectiu presenta 
mames tuberoses, una anomalia estètica que afecta la forma i mida de la mama i 
que desencadena, freqüentment, problemes psicològics. A causa del gran 
desconeixement d’aquest trastorn entre la població i de les repercussions 
emocionals que té en la salut de les pacients, la Societat Catalana de Cirurgia 
Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) alerta de la necessitat que la persona 
afectada s’adreci a un professional especialitzat, que serà qui li podrà fer una 
correcta avaluació i tractament. 
 
Mama en forma de tub 
La mama tuberosa és una malformació congènita que es caracteritza per la 
presència d’un anell fibrós o banda de constricció a la base de la mama, que 
provoca que aquesta s’herniï o expulsi la glàndula cap a l’exterior. Per aquest 
motiu, aquestes mames es troben més separades del normal, tenen un pol inferior 
curt, una morfologia tubular i una arèola de grans dimensions. 
 
Les mames tuberoses presenten diferents graus de deformitat, per la qual cosa, és 
crucial que l’especialista faci una avaluació exhaustiva de cada cas i utilitzi els 
procediments quirúrgics adients per corregir la glàndula mamària. “Un mal 
diagnòstic preoperatori o una cirurgia amb un remodelatge insuficient de la 
glàndula donen lloc a resultats estètics que accentuen el grau de deformitat o 
d’asimetria inicial i que generen insatisfacció en les pacients”, explica Anna López, 
vicepresidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. 
 
Així, entre els problemes derivats d’un mal tractament de les mames tuberoses, per 
exemple, pel fet de només col·locar una pròtesi darrere de la mama deformada, 
sense tractar la glàndula mamària, es troben el doble contorn o plegament en el 
pol inferior de la mama (doble bombolla) o el desplaçament de l’implant mamari 
cap a dalt.  
 
Impacte psicològic 
Aquesta malformació es produeix durant el creixement de la mama, és a dir, a la 
pubertat i, per tant, té un gran impacte en l’estabilitat emocional de la població 
adolescent. “Les mames tuberoses generen freqüentment complexes, inseguretats i 
baixa autoestima en les pacients”, indica la Dra. López. 
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La vicepresidenta de la SCCPRE afegeix que el malestar psicològic que pateixen 
moltes de les persones amb mames tuberoses té també una influència negativa a 
nivell social i disminueix la seva qualitat de vida. “L’elevat grau d’avergonyiment 
que poden arribar a tenir, les porta, sovint, a tancar-se en si mateixes, no demanar 
ajuda i a no ensenyar mai els pits, ni tan sols, a les seves pròpies mares”, explica. 
 
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. 
 
 
 
 
 


