
Amb una trajectòria professional des de 
l’any 1987, el Dr. Puig és director mèdic 
de l’Institut Quirúrgic de Barcelona (IQB). 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la 
Facultat de Medicina de la Universitat de 
València, s’ha de destacar la seva 
formació com a metge especialista en la 
ciutat sanitària de Bellvitge i la realització 
de numerosos cursos de postgrau tant a 
Espanya com a l’estranger. Des que 
recentment ha saltat la controvertida 
notícia per part del Ministeri de Sanitat 
sobre els implants mamaris PIP la 
polèmica no s’ha fet esperar. Parlem 
amb el Dr. Puig dels riscos d’aquests 
implants.

Com salta l’alarma sobre aquests 
implants? 
Segons l’Agència Espanyola del 
Medicament s’ha informat que d’acord a 
les autoritats franceses, es posen en dubte 
les garanties d’aquestes pròtesis (poli 
implants PIP) donat que havien rebut un 
augment de les notificacions d’incidents 
de trencament a causa de les variacions 
en la producció de gel. Segons el 
Ministeri de Sanitat no existeix cap 
associació entre aquests implants i el 
càncer de mama però si es produeix un 
trencament d’aquests implants s’ha 
d’intervenir per extreure’ls. 

Què han de fer les persones que porten 
aquestes pròtesis? 

Es recomana a les persones que porten 
aquests implants mamaris que 
comprovin a través de la targeta 
d’implantació o de l’informe clínic que 
van rebre en el moment de la interven-
ció, si les seves pròtesis corresponen als 
implants PIP. Si fós així, s’hauria de 
visitar un cirurgià plàstic per planificar 
un seguiment adequat.

Què li pot dir a aquelles persones que 
volen operar-se per augmentar el volum 
del seu pit?
Tant la intervenció d’augment mamari 
com la de reconstrucció de la mama es 
fa amb implants. Tanmateix, sí és cert 

que hauria d’existir un protocol general 
d’implantació, explantació i seguiment 
de les pròtesis i també un registre 
general d’aquests implants. Però tenint 
en compte la controvèrsia que ha 
generat l’alarma dels implants PIP, crec 
que els organismes estan treballant per 
poder establir un protocol d’actuació i 
de procediment.

Què s’ha de fer abans i després 
d’operar-se per aquest motiu?
El protocol preoperatori ha de ser el 
mateix que en qualsevol altra interven-
ció: la valoració del cirurgià i les proves 
preoperatòries oportunes. I pel que fa al 
control postoperatori s’aconsella una 
revisió clínica anual per tal de realitzar 
un correcte seguiment  de tot el procés. 
A IQB sempre ho hem fet i de fet, és 
fonamental per garantir els nostres 
pacients una atenció segura, eficaç i de 
confiança.

Què diu IQB arrel de la polèmica?
Jo personalment mai he utilitzat 
implants PIP en tota la meva trajectòria 
professional, per tant, estem tranquils, 
tant els meus pacients  com jo. Això sí, 
m’arriben pacients intervingudes per 
altres cirurgians molt preocupades que 
porten aquests implants. Les informo i 
també les reintervinc si fa falta, tal com 
se’ns està indicant des del Ministeri de 
Sanitat.

Què hauria de fer una persona que volgui 
operar-se  per posar-se implants 
mamaris?
El pacient primer de tot hauria 
d’informar-se sobre la titulació de 
l’especialista que l’intervindrà. El 
responsable de la intervenció ha de ser 
un cirurgià plàstic, estètic i reparador. 
Aquesta informació la poden obtenir 
trucant al Col·legi de Metges de cada 
ciutat o també a la Societat Espanyola de 
Cirurgia plàstica, estètica i reparadora.  A 
més, les intervencions s’han de practicar 
sembre en un quiròfan homologat, és a 
dir, en quiròfans que estan dintre de 
l’àmbit hospitalari i formant part d’una 
unitat amb registre sanitari. Els pacients 
han de conèixer les referències del centre 
on seran intervinguts com a garantia de 
seguretat.S’ha de fugir de centres que 
realitzen aquestes intervencions a preus 
baixos, perquè de vegades poden posar 
en perill les mesures de seguretat 
necessàries i requerides per intervenir els 
pacients.
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