Coincidint amb el 50 aniversari de l’entitat,

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica
Reparadora i Estètica fa públic el primer
estudi sobre l’especialitat a Catalunya
L’estudi recull l’opinió de més d’un centenar de metges de Catalunya
formats en l’especialitat quirúrgica
•
•
•

•

L’operació de cirurgia estètica més demandada a Catalunya és
l’augment de pit
S’ha produït un augment al voltant del 25% de la proporció d’usuaris
masculins en els últims 5 anys
El preu és un dels factors que més valoren els catalans a l’hora de
sotmetre’s a una intervenció estètica, per davant del fet que es tracti d’un
professional amb el títol d’especialista en cirurgia plàstica reparadora i
estètica
El 90,5% dels metges enquestats considera necessari regular els actes
de cirurgia estètica per part de l’Administració

Barcelona, 16 de maig de 2011.- La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica
Reparadora i Estètica (SCCPRE) ha presentat el primer estudi sobre aquesta
especialitat mèdica a Catalunya, en el marc de la celebració dels 50 anys de vida de
l’entitat.
Els resultats de l’enquesta enviada al més d’un centenar de metges de Catalunya
formats en aquesta especialitat quirúrgica mostren que l’augment mamari és
l’operació de cirurgia estètica més freqüent a què se sotmeten els catalans,
seguida per la blefaroplàstia (correcció de les parpelles). La tercera intervenció en la
classificació és la liposucció, seguida per la mastopèxia o elevació del pit, la reducció
mamària i l’abdominoplàstia.
Una altra conclusió de l’estudi trenca el mite de que cada vegada hi ha gent més jove
(menys de 25 anys) que s’opera d’estètica, ja que la majoria dels metges enquestats
assenyala que no ha detectat un increment de pacients joves en els últims anys.
En aquest sentit, l’edat mitjana dels catalans que se sotmeten a una intervenció de
cirurgia estètica és de 38 anys, sent la franja d’edat d’entre 35 i 45 anys on es
concentren més de la meitat del total de pacients a Catalunya.
Malgrat que l’informe ratifica que les dones accedeixen més que els homes a aquest
tipus de tractaments -un 78% de dones davant un 22% d’homes- en els últims 5 anys
s’ha produït un increment al voltant del 25% del nombre d’usuaris masculins
respecte al total de pacients.
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El preu per davant de la professionalitat
Gairebé un 70% dels enquestats afirma que el factor que més valoren els pacients a
l’hora de sotmetre’s a una intervenció de cirurgia estètica és la recomanació per
diferents vies (amistats, etc.). De fet, del total de pacients, un 75% arriba a la consulta
a partir del boca-orella. El segon aspecte més valorat és el preu. Només un 12,5%
dels enquestats creu que allò que tenen més en compte els pacients a l’hora
d’operar-se és que es tracti d’un metge acreditat amb el títol d’especialista en
cirurgia plàstica reparadora i estètica amb un coneixement adequat de les
tècniques emprades.
Davant aquesta situació, més del 90% dels enquestats considera necessari regular
les pràctiques de medicina estètica per part de l’Administració i la gran majoria
proposa establir una normativa que autoritzi a realitzar intervencions de cirurgia
estètica només a aquells professionals acreditats i que s’exigeixi la documentació
oficial als centres sanitaris on es realitzen aquest tipus d’intervencions. En segon lloc,
els enquestats destaquen la importància d’informar la població que es tracta
d’intervencions mèdiques que requereixen ser realitzades per un professional
coneixedor de les tècniques emprades i en un centre que reuneixi les condicions de
seguretat i higiene adequades.
Pel que fa a la desinformació de la població, la major part dels enquestats assegura
que les persones que se sotmeten a una intervenció de cirurgia estètica tenen unes
expectatives superiors a la resta d’especialitats mèdiques i, en aquest sentit, “és
important que el pacient es faci una idea clara i realista dels objectius que es poden
aconseguir a partir d’una operació d’aquestes característiques i que desconfiï de les
solucions miraculoses que s’ofereixen avui en dia a preus molt baixos en
multitud d’establiments, des de perruqueries fins a salons de bellesa”, explica Carles
Liébana, president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.
A més de tenir unes expectatives superiors a la resta d’intervencions mèdiques,
l’estudi mostra que el 23% del total de l’activitat dels metges enquestats es tracta
de pacients que s’han sotmès a intervencions de cirurgia estètica més d’una vegada i
que, per tant, són pacients recurrents.
Tractaments alternatius a baix preu
A finals del mes d’abril, França va prohibir, arran d’un informe de l’Alta Autoritat
Sanitària, els tractaments alternatius a la liposucció com la mesoteràpia, la cavitació i
la carboxiteràpia, pels seus efectes adversos i pel risc que suposen per a la salut de la
població.
“A la normativa espanyola i catalana hi ha un buit legal important pel que fa a aquest
tipus d’intervencions, i és convenient que al nostre país es creï una normativa clara
on s’especifiqui quin tipus de titulació és necessària per exercir aquestes pràctiques i
que es garanteixi una preparació completa dels professionals”, afirma el Dr.
Liébana.
“Cal tenir en compte que es tracta de tècniques mèdiques que no estan exemptes de
risc per als pacients i que requereixen de professionals qualificats en centres
acreditats que assessorin els pacients de forma verbal i escrita, analitzin les
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seves necessitats i supervisin l’abans i el després de la intervenció”, afegeix el
president de la SCCPRE.
Malgrat l’actual situació econòmica, el fort intrusisme que pateix l’especialitat des de fa
anys i l’increment d’ofertes amb solucions estètiques a baix preu, l’estudi mostra que la
majoria dels metges especialitzats en cirurgia plàstica reparadora i estètica
enquestats considera que la crisi ha afectat poc la seva activitat.

Sobre la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE)
La SCCPRE és una societat científica, membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears, que agrupa més d’un centenar de cirurgians
plàstics de tot Catalunya que treballen tant en l’àmbit públic com privat.
La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica va ser l’entitat pionera
a l’estat espanyol en aquesta especialitat quirúrgica, l’any 1961, fruit de la unió d’un
prestigiós grup de cirurgians catalans amb la inquietud de promoure aquesta
especialitat mèdica i la formació continuada dels metges.
Amb la finalitat d’oferir la millor assistència als pacients i facilitar-los el màxim
d’informació possible, la SCCPRE va pactar, l’any 2009, un reglament amb el
Departament de Salut que obliga els cirurgians a especificar la seva especialitat en el
document de consentiment que signen els pacients abans de sotmetre’s a una
operació de medicina estètica a Catalunya.
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