BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL DE LA CIRURGIA PEPLEBRAL I DE
L’ESTÈTICA OCULOFACIAL
El curs Barcelona Oculoplastics reunirà aquest abril a l’IMO els millors experts internacionals per abordar
els últims avenços i compartir sessions quirúrgiques i tallers de rejoveniment en directe
Tècniques quirúrgiques de gran complexitat i teràpies d’aplicació en consulta comparteixen protagonisme
a l’hora de solucionar amb eficàcia i sense riscs per a la visió problemes funcionals i estètics de la meitat
superior del rostre
Barcelona, 30 de març de 2015./ L’oculoplàstica, dedicada al diagnòstic i tractament de traumatismes,
defectes i patologies de les estructures que envolten els ulls (òrbita, parpelles i vies lacrimals), és una
subespecialitat oftalmològica en auge, cada vegada més demandada pels pacients i en constant avenç. El fet
que la zona periocular sigui extremament delicada, sumat a l'aparició i al perfeccionament constant de
tècniques, fa que resulti fonamental l'actualització de coneixements per part d'especialistes altament
qualificats. Aquest és l'objectiu de la segona edició del curs internacional Barcelona Oculoplastics: Trends in
Eyelid Surgery, que, organitzat per la Fundació IMO, reunirà els dies 16 i 17 d’abril a l’IMO més de 200
experts de tot el món.
La trobada, de caràcter eminentment pràctic, s'obrirà amb una sessió de cirurgia en directe que connectarà
els quiròfans i l'auditori de l'Institut per mostrar als especialistes assistents els trucs i maniobres de
reconeguts experts en el maneig de casos complexos. A més, se seguirà l'evolució dels pacients intervinguts
en l'anterior edició, en la qual, entre d’altres tècniques, es va dur a terme un lífting mediofacial
transconjuntival. També conegut com a Madame Butterfly, es tracta d’un procediment punter per corregir
la retracció de la parpella inferior, introduït a Europa pel Dr. Ramon Medel, especialista en oculoplàstica de
l'IMO i director del curs. La tècnica consisteix a "elevar el pòmul a través de la conjuntiva perquè, sense
incisions visibles, la parpella inferior recuperi la seva posició normal, de manera que s’obtenen resultats més
naturals i menys traumàtics per al pacient".
Així, permet solucionar una de les principals complicacions de la blefaroplàstia, que afecta fins al 20% de les
persones sotmeses a aquesta cirurgia per corregir l'excés de pell i les bosses de greix de les parpelles. Tot i
ser una de les operacions estètiques més demandades al nostre país, és, al mateix temps, "una intervenció
difícil i molt especialitzada que requereix mans expertes", afegeix el Dr. Medel. Una altra tècnica pionera que
s’abordarà a la trobada serà el flap frontal directe, de la qual l'IMO és pioner i amb què és possible
connectar el múscul del front amb la parpella, a través d'una única incisió i sense necessitat d'empelts, amb
un excel·lent resultat funcional i estètic.
Segons els organitzadors del Barcelona Oculoplastics, "estètica i salut ocular són dos conceptes que han
d'avançar sempre junts, no només en el terreny quirúrgic sinó també pel que fa a l’oculoplàstica cosmètica,
un camp en gran desenvolupament i que cada vegada ofereix més alternatives per al rejoveniment de la part
mitjana i superior del rostre". El curs acollirà tallers pràctics on s’aplicaran en viu i en directe les ultimes
tendències en aquest àmbit, com la carboxiteràpia, la teràpia d'inducció de col·lagen, els fils de tensió facial,
les injeccions de fillers o substàncies de farciment (principalment àcid hialurònic) i les injeccions de toxina
botulínica (Botox).
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