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CIRURGIA I MEDICINA ESTÈTICA PER 
REJOVENIR LA CARA MASCULINA

L
a principal raó per sotmetre’s 
a un tractament de cirurgia i 
medicina estètica és “veure’s 
bé per sentir-se bé”, tal com 

explica el doctor Julio Puig, director 
mèdic de l’Institut Quirúrgic de Bar-
celona a la Clínica del Pilar. Una cosa 
que sol associar-se a les dones, però 
que també és vàlid per als homes. Per 
això, el centre compta amb una sèrie 
d’intervencions pensades especial-
ment per “reparar, rejovenir i mo-
delar” la cara des de la perspectiva i 
la fesomia específica masculina.  

En primer lloc, existeixen diversos 
tractaments medicoquirúrgics molt 
poc invasius i amb resultats notables, 
especialment a l’hora de combatre els 
efectes causats pel temps. “El trac-
tament estrella avui dia és el cone-
gut popularment com a bòtox, amb 
toxina botulínica tipus A, per trac-
tar les arrugues del terç superior de 
la cara. El resultat és un aspecte 
molt natural i de frescor”, assegura 
el doctor Puig. També cita tècniques 
com el farciment amb àcid hialurònic, 
especialment indicat “per recuperar   
volum en tota classe de depres-
sions cutànies”, com plecs, arrugues 
i cicatrius. Dóna volum a pòmuls i llavis 
o elimina les marques d’acné amb un 
efecte prolongat.

TÈCNICA REVOLUCIONÀRIA
Una altra opció per atenuar les arru-
gues sense passar pel quiròfan passa 

pels factors de creixement amb plas-
ma ric en plaquetes (PRP), un trac-
tament revolucionari en el terreny del 
rejoveniment facial. El PRP té com a 
objectiu disminuir els efectes de l’edat 
a partir de la mateixa sang del pacient. 
“Aquest innovador tractament per-
met la disminució de les arrugues 
extraient una mostra de sang del 
mateix pacient que se centrifuga 
per obtenir el plasma ric en pla-
quetes que es reintrodueix en la 
dermis de la persona mitjançant 
microinjeccions repartides en la 
zona facial”, explica el doctor Julio 
Puig. Les plaquetes alliberen els fac-
tors de creixement, que són els res-
ponsables de la regeneració cel·lular, 
de l’augment de nous vasos sanguinis 
i de la producció de nou teixit.

CORRECCIÓ ESTÈTICA
Des de l’Institut Quirúrgic de Barce-
lona expliquen que, en ocasions, el 
més aconsellable per respondre a les 
necessitats dels pacients són interven-
cions quirúrgiques precises, que no 
només ajuden a aconseguir un aspec-
te rejovenit, sinó que ajuden a corregir 
aquells defectes estètics que fan que 
la persona no senti del tot a gust. Per 
exemple, la blefaroplàstia o cirurgia 
de parpelles elimina l’excés de pell de 
les parpelles i/o les bosses dels ulls, 
“recobrant la vivesa de la mirada i 
rejovenint la cara”. En general no és 
necessari l’ingrés hospitalari, ja que es 
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realitza sota una sedació suau amb 
anestèsia local, i s’obté un resultat 
molt favorable i durador. 

Per un altre costat, el nas és un 
dels trets facials més característics a 
causa de la seva posició central en 
l’estructura òssia de la cara, cosa que 
determina en gran mesura la belle-
sa facial de cada persona. Gràcies 

a la rinoplàstia, es pot aconseguir el 
perfil desitjat, si bé cal que la inter-
venció l’efectuï un especialista. En 
aquest sentit, existeixen gran varie-
tat d’alternatives a tenir en compte 
en funció de l’estructura interna de 
les fosses, si hi ha o no desviació de 
septe nasal, la proyec-ción respecte 
al front i el mentó… El doctor Julio 
Puig actua sempre sobre aquests 
matisos en el canvi de línies i de pro-
porcions, respectant la personalitat 
de cada pacient.

A més, perquè no quedi cap cica-
triu externa visible, les incisions de 
la intervenció de cirurgia estètica es 
practiquen a l’interior del nas. El ci-
rurgià talla i modela els ossos i cartí-
lags del nas “fins a dibuixar el perfil 
desitjat”.

BONA INTEGRACIÓ
Finalment, l’otoplàstia és el trac-
tament idoni per ajustar la posició 
i la mida de les orel les amb el f i 
d’aconseguir que estiguin ben inte-
grades en el marc facial. “El resultat 
és totalment natural, permanent i 
no deixa cicatrius visibles”, asse-
nyalen des de l’Institut Quirúrgic Bar-
celona. Es pot realitzar a partir dels 
6 anys fins a qualsevol edat adulta i 
no és necessari l’ingrés hospitalari, ja 
que s’intervé amb anestèsia local. En 
qualsevol cas, tractaments per acon-
seguir que la persona, home o dona, 
se senti a gust amb ella mateixa. 

El doctor Julio Puig, al seu despatx de l’Instituto Quirúrgico de Barcelona.
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