BARCELONA REUNEIX ELS PRINCIPALS EXPERTS MUNDIALS EN
CIRURGIA DE PARPELLES I EN ESTÈTICA OCULOFACIAL
El congrés Barcelona Oculoplastics, que se celebrarà a l’IMO el 31 de març i l’1 de abril, mostrarà en
directe tècniques quirúrgiques punteres, com el flap frontal directe o el lífting mediofacial transconjuntival
Barcelona, 23 de març del 2017./ Més de 300 assistents d'una trentena de països es reuniran, el 31 de març
i l’1 d'abril, a l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) per assistir al congrés Barcelona Oculoplastics (vegeu
vídeo resum), un dels més destacats pels especialistes de tot el món, que oferirà set casos de cirurgia
palpebral en directe i dos tallers pràctics de rejoveniment oculofacial, a més de sessions de discussió amb els
millors experts internacionals.
La trobada està dirigida pel Dr. Ramón Medel, coordinador dels departaments d’Oculoplàstica i d'Estètica de
l'Institut i referent internacional de tècniques com la suspensió frontal per corregir la ptosi (caiguda de la
parpella), que fa 20 anys va aplicar de forma pionera a Espanya i que, posteriorment, ha perfeccionat ell
mateix. El flap frontal directe, versió evolucionada d'aquesta cirurgia, es pot practicar en nens abans de l'any
d'edat i redueix riscos d’infecció, a més d'evitar rebutjos.
Una altra tècnica de la qual el Dr. Medel també és precursor, i un dels pocs especialistes que la duu a terme
per la seva alta complexitat, és el lífting mediofacial transconjuntival, que permet corregir sense incisions
visibles la retracció palpebral (posició anormalment alta de la parpella superior o anormalment baixa de la
parpella inferior). Entre altres causes, aquest problema pot ser secundari a una blefaroplàstia mal practicada
per via transcutània, cosa que afecta un 20% dels pacients que se sotmeten a aquesta intervenció per
corregir les bosses dels ulls. Per tal d'evitar-ho, i atès que és la cirurgia estètica facial més demandada, la
blefaroplàstia de la parpella inferior es fa a l’IMO per via transconjuntival i assistida amb làser, que evita talls
visibles a la pell, redueix l'hematoma i la inflamació i permet una recuperació més ràpida.
Totes aquestes tècniques es mostraran en la sessió de cirurgia en directe del Barcelona Oculoplastics, en la
qual, al costat del Dr. Ramón Medel, operaran cirurgians de la talla dels anglesos Richard Collin, "pare" de la
cirurgia de ptosi a Europa; Naresh Joshi, referent en blefaroplàstia; o David Verity, expert en cirurgia lacrimal
i orbitària. També hi tindrà una participació destacada el Dr. José Raul Montes (Universitat de Puerto Rico),
reconegut trainer mundial en la injecció de fillers o substàncies de farciment, com l'àcid hialurònic, i de
neuromoduladors, com la toxina botulínica. L'especialista en estètica mostrarà els seus trucs a l'hora
d’aplicar injectables en un dels tallers pràctics de rejoveniment oculofacial de la trobada, mentre que en
l'altre workshop es podran veure tractaments com Ultherapy –un lífting no quirúrgic que, mitjançant
ultrasons focalitzats, aconsegueix el doble efecte de tensar la pell i d’estimular la producció de col·lagen– o
una nova tècnica que oferirà el Dr. Ioannis Ntoutas (Grècia) i que pretén ser una blefaroplàstia no quirúrgica
per a persones amb bosses incipients o més pronunciades que no volen passar per quiròfan.
"Els procediments estètics que es duen a terme a consulta per millorar l'aspecte de la part superior del
rostre han deixat de ser terreny pràcticament exclusiu de dermatòlegs i de metges estètics i atrauen cada
vegada més l'interès dels oftalmòlegs oculoplàstics, atès el risc ocular que pot comportar qualsevol actuació
en l’àrea facial", conclou la Dra. Luz María Vásquez, especialista de l’IMO i membre del Comitè Organitzador
del Barcelona Oculoplastics, al costat del Dr. Ramón Medel i de la Dra. Eva Ayala, també de l'Institut.
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