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Este o realitate faptul că aspectul fizic joacă un rol în 
integrarea persoanei în societate. Înfăţişarea considerată 
frumoasă, ori măcar acceptabilă a fost diferită în 
diferite epoci istorice şi comunităţi. Analiza trăsăturilor 
considerate armonioase sau dezirabile şi a modului cum 
gusturile s-au modificat pe aceste coordonate depăşeşte 
cadrul acestui articol.

Pentru sexul frumos, probabil nu întâmplător, 
aspectul sânilor, relieful generos, opulent, rubensian a 
fost considerat atribut al feminităţii.

Realitatea zilnică dă dovada marii variabilităţi de 
formă, mărime şi aspect a acestora. Mai mult încă, 
aceste caracteristici ale sânului suferă modificări 
normale, la diferite vârste şi în stări fiziologice ca 
pubertatea, sarcina şi alăptarea ori menopauza.

Glanda mamară are un înveliş de ţesut grăsos şi 
volumul acestuia suferă modificări sincrone cu slăbirea 
sau îngrăşarea. Atunci când mărimea, volumul sânilor 
depăşeşte proporţia armonioasă  cu restul corpului 
se vorbeşte despre hipertrofia mamară sau, la limită, 
despre gigantomastie. Operaţia chirurgicală prin care se 
urmăreşte reducerea volumului (şi a greutăţii) sânilor, cu 
îmbunătăţirea aspectului  (reliefului şi a proiecţiei) este 
mamoplastia de reducere.

Operaţia este indicată atunci când pacienta se simte 
afectată în traiul zilnic, în îngrijirea şi confortul personal, 
în integrarea socială şi profesională de mărimea sânilor.

Această afecţiune se poate întinde până la o 
afectare a imaginii de sine, la dificultăţi în a găsi articole 
vestimentare potrivite şi până la dureri de umeri şi 

Creaţia ne-a făcut unici. Nici gemenii univitelini nu sunt riguros identici. Trăsăturile 
fizice şi micile imperfecţiuni ne conferă farmec personal şi unicitate. Înălţimea, 

figura (faţa), părul (desigur şi tunsoarea, coafura), construcţia corporală, proporţia 
între membre şi trunchi sunt doar câteva dintre determinantele aspectului individual.

Plastia mamară de reducere
Prof. dr. Ştefan Luchian

Medic primar - Chirurgie plastică şi reparatorie
Cabinet Dr. Luchian - Bucureşti



Chirurgie Estetică

14 Nr. 7 / noiembrie-decembrie 2009 Revistă de informare estetică şi anti-aging

Chirurgie Estetică

15

spinare, determinate de greutatea sânilor. În sezonul 
călduros pot să apară iritaţii între sâni sau în pliul 
submamar, iar bretelele sutienului supraîncărcat pot 
săpa şanţuri dureroase pe umeri.

Intervenţia chirurgicală este una de o semnificativă 
amploare şi durată şi se poate efectua numai sub 
anestezie generală. În unele situaţii particulare poate 
fi necesară transfuzia de sânge în timpul operaţiei 
pentru a compensa pierderile. Simplificând mult, 
putem spune că medicul chirurg îndepărtează piele, 
ţesut grăsos, porţiuni de glandă mamară. Ordinul de 
mărime a ţesuturilor rezecate este de la sute de grame 
la kilograme.

O atenţie specială este acordată păstrării areolei şi 
mamelonului, cu vascularizaţia şi sensibilitatea acestuia. 
Complexul areolo-mamelonar este plasat într-o nouă 
poziţie, cât mai apropiată de cea normală şi estetică, 
iar restul sânului este modelat la forma şi proiecţia 
optimale, în armonie cu acesta.

Excizia majoră din glanda mamară poate face o 
lactaţie ulterioară imposibilă, dar există studii care 
sugerează o scădere a riscului individual de cancer de 
sân. După reducerea volumului sânului la mărimea 

dorită de pacientă, chirurgul acomodează (potriveşte) 
pielea ca să cuprindă ţesuturile rămase şi să-i confere o 
formă armonioasă, estetică, simetrică, atrăgătoare.

Medicul explică, iar pacienta devine conştientă 
de faptul că masa de ţesut a sânului se “odihneşte” 
în “sutienul” format din tegumente.Există anumite 
consecinţe fireşti ale operaţiei – mamoplastia de 
reducere – cum ar fi: cicatricile, forma iniţială, care se 
va modifica cu vindecarea ţesuturilor, odată cu creşterea 
sau scăderea în greutate a corpului, cu ocazia unei 
sarcini, la menopauză.

Legat de cele de mai sus, purtarea unui sutien 
adaptat mărimii sânilor în cursul activităţilor zilnice 
favorizează o vindecare armonioasă şi păstrarea în 
timp a formei sânilor rezultate în urma operaţiei. Dacă 
cicatricile reprezintă o preocupare pentru pacientă, 
acestea pot fi revizuite nu mai devreme de un an de 
la operaţie, într-o intervenţie sub anestezie locală. De 
cele mai multe ori, activităţile normale profesionale, 
casnice, sportive pot fi reluate după 3 – 4 săptămâni de 
la operaţie.

Chirurgul va recomanda controale periodice pentru 
a monitoriza procesul de vindecare.
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