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Abdominoplàstia i liposucció-lipoescultura, 
cirurgies complementàries
El doctor Ramon Vila-Rovira, de l’Institut Vila-Rovira, ens comenta les intervencions

«La cirurgia plàstica no és 
una ciència exacta, és una 
combinació d’art i de ciència, i 
el seu objectiu és fer més agra-
dables i atractius tots els cos-
sos. Actualment, els cirurgians 
plàstics tenim molt present 
que tots els organismes són 
diferents i que cal personalit-
zar els tractaments de cirurgia 
estètica i de medicina estètica. 
S’haurien de combinar amb la 
cosmobellesa, l’exercici físic i 
una bona alimentació», desta-
ca el doctor Ramon Vila-Rovira, 
que sap imprimir a la seva con-
versa una naturalitat fresca 
que facilita els contactes. Pla-
na sobre tot ell una seriositat 
perfectament dominada, reser-
vada gentilment, que imposa 
respecte i, tanmateix, inspira 
curiositat. Li agrada donar de-
talls, convidar a conèixer-lo. El 
seu esperit inquiet traça plans 
constantment. És un nervi. «A 
vegades, a les conferències 
em demanen cinc pautes sinte-
titzades de com millorar el cos 
i que faci més goig. I llavors jo 
sempre els  recomano que pen-
sin en el Cedro, l’arbre de la 
vida. I és que si ens fixem en les 
cinc paraules que componen el 
seu nom, descobrirem que la C 
representa la cirurgia estètica i 
cures personals; la E, l’exercici 
físic; la D, la dieta equilibrada; 
la R, la relaxació diària, i la O, 
viure amb optimisme. Per tant, 
pensa en el Cedro i sabràs allò 
que has de fer. És tan impor-
tant la bellesa exterior (atractiu 
físic, joventut, salut corporal, 
sensualitat, harmonia/sime-
tria) com l’interior (congruèn-
cia, elegància, encant, gràcia, 
integritat, intel·ligència, perso-
nalitat, simpatia); és el que jo 
anomeno cirurgia de l’ànima, 
allò que canvies per fora reper-
cuteix a dintre. Per tant, no no-
més pots fer-te cirurgia estèti-
ca i pretendre estar fantàstic, 
tot ha d’anar lligat», comenta 
convençut. 

Avui parlem amb el doctor del 
seu ofici després de tants anys 
d’experiència, però també de 
dues cirurgies que es comple-
menten: l’abdominoplàstia I la 
liposucció-lipoescultura. «Amb 
l’abdominoplàstia aconse-
guirem la reconstrucció de la 
paret abdominal, i amb la lipo-
succió, a més a més, traurem 
el greix excedent. S’ha de tenir 
en compte, però, que els re-
sultats quirúrgics d’aquestes 

cirurgies es poden preveure 
millor en uns pacients que en 
uns altres. Això ve determinat 
per factors com l’estat gene-
ral del cos, l’elasticitat i les 
característiques de la pell, la 
cel·lulitis, l’estructura òssia de 
base, l’herència, les influèn-
cies hormonals i altres fac-
tors. Per exemple, avui tenim 
definits cinc tipus de cossos: 
poma, pera, tub (rectangle), 
maduixa i rellotge de sorra», 
precisa sense abusar dels 
gestos, però amb una nítida in-
tensificació de l’expressivitat.  

Els millors candidats per a 
una abdominoplàstia
«Són aquelles persones que, 
acostant-se al seu pes ideal, 
presenten acumulacions de 
greix a l’abdomen, conjunta-
ment amb una pell flàccida 
i que no responen a una die-
ta o a exercici. Està indicada 
tant en homes com en dones, 
malgrat que és particularment 
útil en les dones que, a cau-
sa d’embarassos, presenten 
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un estirament o dilatació irre-
versible de la pell i la muscu-
latura de l’abdomen. També 
és útil en grans pèrdues de 
pes corporal que no han anat 
acompanyades de l’adequada 
adaptació de la pell, i aquesta, 
per tant, s’ha despenjat.»

la intervenció en què 
consisteix?
«L’operació clàssica dura 
aproximadament de dues a 
tres hores, es realitza sota 
anestèsia general, epidural o 
local, i necessita una o dues 
nits d’ingrés en clínica. L’excés 
de pell i greix s’elimina i es 
tensa la musculatura abdomi-
nal realitzant com una cotilla. 
La pell de l’abdomen es ten-
sa de nou per tancar la ferida 
inferior. Per últim, es treu el 
maluc a la superfície de la pell 
abdominal mitjançant una pe-
tita incisió. Acabada l’operació 
es deixen uns tubs de drenat-
ge i es col·loca un embenat 
compresiu i una faixa. S’ha de 
tenir en compte que amb una 

abdominoplàstia s’assoleixen 
resultats molt duradors sem-
pre que el pacient mantingui 
una alimentació i una activitat 
controlades. Si pensa quedar-
se embarassada, hauria de 
posposar la cirurgia.» 

liposucció-lipoescultura

«L’objectiu d’aquesta cirurgia 
és el de millorar el contorn 
del cos. En general, el volum 
i la forma dels nostres cossos 
són característiques hereta-
des dels nostres pares. I això 
passa particularment respecte 
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al contorn del cos. Tots nai-
xem amb un nombre concret 
de cèl·lules de teixit gras. 
L’augment de pes comporta un 
augment de volum d’aquestes 
cèl·lules, igualment la pèr-
dua de pes significa que les 
cèl·lules han disminuït el seu 
volum. Així doncs, qualsevol 
cosa que faci disminuir el nom-
bre de cèl·lules té un efecte 
permanent. El procés de lipo-
succió fa exactament això. La 
liposucció va dirigida solament 
a l’extracció dels dipòsits de 
teixit gras localitzats. No a 
l’obesitat en general.»
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