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NOTA DE PREMSA 
 

L’Hospital de Calella ofereix el tatuatge d’arèola-
mugró amb micropigmentació a les pacients que es 
troben en l’última fase de la reconstrucció mamària 

 
• Un total d'onze hospitals catalans han incorporat aquest servei, entre els 

quals hi ha l’Hospital de Calella gestionat per la Corporació  
 

• Principalment, s'hi poden acollir pacients oncològics, però també persones 
que han patit accidents o tenen malformacions en aquesta part del cos 

 
• És una tècnica mínimament invasiva i indolora, que es pot realitzar a escala 

ambulatòria 
 

Dijous, 28 d’abril de 2022.- Des del passat mes de març, l'Hospital de Calella ofereix la 

micropigmentació de l'arèola-mugró a les pacients que es troben en l'última fase de la 

reconstrucció mamària sigui per malaltia oncològica o bé perquè han patit altres 

afectacions com accidents o malformacions. Aquesta iniciativa que es porta a terme des 

del servei de Cirurgia Plàstica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s'ha 

implantat a un total d'onze hospitals catalans. 

 

L'Hospital de Calella compta amb aquest nou servei gràcies al fet que disposa d'un servei 

de Cirurgia Plàstica propi. Fins ara, les reconstruccions d'arèola-mugró que s'han realitzat 

al centre s'han fet a partir d'empelts d'altres parts del cos, habitualment les engonals. 

Però, aquesta pràctica requereix una intervenció quirúrgica i, per tant, és molt invasiva. En 

canvi, el tatuatge amb micropigmentació és una tècnica estètica, mínimament invasiva i 

indolora, que es pot fer en l'àmbit ambulatori. 

 

La micropigmentació consisteix a introduir un conjunt de pigments perquè l'arèola i el 

mugró recuperin un color el més semblant possible al que les pacients tenien abans de la 

intervenció. La tècnica es porta a terme amb anestèsia tòpica i té una durada d'uns 45 
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minuts la primera sessió i uns 30 minuts la segona. El procediment l'ha d'autoritzar l'equip 

mèdic encarregat del tractament de reconstrucció, i la prestació la fa una de les infermeres 

de l'equip de cirurgia plàstica que s'ha format específicament en micropigmentació 

mèdica. 

 

La incorporació d'aquest nou servei permet millorar l'autoestima de les pacients i la seva 

qualitat de vida, ja que és una manera d'ajudar-les a recuperar la confiança en el seu cos i 

que tornin a tenir una imatge completa d’elles mateixes. 

 
 


