
  

 

 

 

L’Hospital HM Delfos, centre de referència d’HM Hospitales a Barcelona 
especialitzat en intervencions d’alta complexitat 

 

ACONSEGUEIXEN EXTIRPAR UN TUMOR 
MOLT AGRESSIU AL CAP QUALIFICAT 

‘D’INOPERABLE’ 
 

• El pacient és un home de 70 anys amb metàstasi de càncer de pell i 
afectat per d’altres patologies com diabetis, cardiopatia i un càncer de 
pàncrees ja curat 
 

• L’equip de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica del Dr. Jesús González 
li ha extirpat el carcinoma escamós que li envaïa el crani i l’òrbita de l’ull i li 
ha implantat múscul, pell i greix de la cuixa  
 

• El cas és un exemple d’abordatge multidisciplinari, ja que en el diagnòstic 
i tractament també han participat els serveis de Neurocirurgia, Oncologia, 
Radiologia, Medicina Intensiva i Anestesiologia 

 
 
Barcelona, XX de gener de 2021. L'Hospital HM Delfos ha aconseguit intervenir 
amb èxit i extirpar un tumor molt agressiu que envaïa el crani i el contingut 
orbitari de l'ull d'un pacient i recompondre’l mitjançant un autotrasplantament de 
múscul, pell i greix de la cuixa. El cas, que va ser qualificat  ‘d’inoperable' per 
altres centres, s'ha abordat de manera multidisciplinària i suposa la consolidació 
del centre de referència d’HM Hospitales a Barcelona com a especialista en 
intervencions d'alta complexitat.  
 
El pacient, de 70 anys, patia una metàstasi d'un càncer de pell i va arribar a  
HM Delfos amb un carcinoma escamós molt agressiu en la part frontal del crani 
que li afectava el si frontal, la glàndula lacrimal i el contingut orbitari de l'ull. El 
Dr. Jesús González, cap del Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica 
d’HM Delfos, explica que "era un cas complex perquè a més de la considerable 
mida del tumor i la rapidesa amb què creixia, el pacient, que ja havia rebut 
radioteràpia, patia patologies prèvies com diabetis, una cardiopatia i un càncer 
de pàncrees ja curat. Al principi, vam pensar que potser es tractava de la 
metàstasi d'aquest tumor de pàncrees, encara que el seu comportament ens va 
indicar ràpidament que era poc probable, fet que vam confirmar amb la biòpsia". 
 
Després de valorar al pacient de manera personalitzada i analitzar el cas 
conjuntament tots els especialistes implicats, es va decidir no desestimar-lo i 
intervenir quirúrgicament. El Dr. González afirma que es va decantar per aquesta 
opció perquè "després del tractament de radioteràpia a què va ser sotmès 
prèviament, el rescat quirúrgic era l'única opció que quedava. El pacient va 
acudir a nosaltres amb molta por, però vam veure una possibilitat de que pogués 
beneficiar-se d'una cirurgia curativa (oncològicament R0) i millorar clínicament, ja 



que la seva qualitat de vida es veia minvada pel dolor i el llagrimeig constant. El 
vam informar de les opcions i conjuntament amb ell, vam decidir assumir els 
riscos de la intervenció".  
 
A quiròfan, on també va estar present l'equip de neurocirurgia per si havia 
d'intervenir el lòbul frontal del cervell, es va extirpar el tumor i el contingut orbitari 
de l'ull, evitant la resecció del lòbul frontal cerebral.  
 
Autotrasplantament de la cuixa  
En la mateixa cirurgia, se li va realitzar també el trasplantament vascularitzat 
d'un penjoll anterolateral de la cuixa, és a dir, de teixit compost per múscul, pell i 
greix que es va connectar mitjançant microcirurgia per tancar el defecte cutani, el 
contingut cranial i la fístula d'aire que sortia dels sens etmoïdals i frontal.  
 
Actualment, el penjoll lliure anterolateral de la cuixa és una de les opcions 
reconstructives més útils degut a la seva versatilitat. Inclou diferents tipus de 
teixit en diferents combinacions, una anatomia local fiable i un pedicle llarg amb 
un calibre adequat.  
 
La intervenció es va dur a terme el passat mes de novembre i el pacient va rebre 
l'alta després d'una setmana d'hospitalització. Avui, el pacient es troba lliure de 
tumor.  
 
Alta complexitat  
El passat estiu, el Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica d’HM Delfos 
ja va assumir i va resoldre amb èxit un cas similar d'un pacient de 80 anys que 
presentava metàstasi d'un tumor a la base del crani. En aquesta ocasió, també 
es va utilitzar un penjoll anterolateral de la cuixa per realitzar 
l'autotrasplantament.  
 
D'aquesta manera, HM Delfos es consolida com un hospital especialista en 
realitzar intervencions quirúrgiques d'alta complexitat per a les quals es 
requereix un alt grau de formació i experiència. El director mèdic territorial  
d’HM Hospitales a Catalunya, Dr. Francesc Fatjó, considera que "aquest tipus de 
cirurgia serà la que marcarà el futur en molts àmbits de la medicina i apostem 
per ella. Disposem de l'avançada tecnologia que la fa possible i de l'equip humà, 
la preparació del qual el capacita per dur-la a terme. Així, podem oferir al pacient 
un servei de qualitat i amb la màxima seguretat".  
 
Aquest cas ha servit també per constatar l'eficàcia de l'atenció multidisciplinària 
del pacient, ja que en el diagnòstic i abordatge han participat especialistes dels 
serveis de Neurocirurgia, Oncologia, Radiologia, Medicina Intensiva i 
Anestesiologia, els quals han col·laborat estretament buscant el tractament més 
beneficiós i menys invasiu pel pacient. 
 
HM Hospitales 
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que 
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la 
docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats. 
 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb més 



de 5.000 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una 
medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels 
seus pacients i familiars.  
 
HM Hospitales està format per 42 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres 
integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i 
Fertilitat, a més de 22 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per 
oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients. 
 
A Barcelona, HM Hospitales compta amb una xarxa assistencial conformada pels 
centres hospitalaris HM Delfos, HM Sant Jordi, HM Nens i 3 policlíniques, que 
donen cobertura a totes les especialitats mèdiques i estan dotats amb tecnologia 
sanitària d'última generació. Tot per oferir als pacients de la Ciutat Comtal i de 
Catalunya un projecte assistencial, docent i investigador de referència de la 
sanitat privada i que s'integra a la xarxa assistencial nacional del Grup HM. 
 
 
 
Més informació per a mitjans: 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Mòbil 667 184 600  
E-mail:mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
 
Carles Fernández / Sílvia Roca – VITAMINE! Media & marketing  
Tel. 93 100 31 51 / 626 419 691 
E-mail: sroca@vitamine.cat 
Més informació: www.hmhospitales.com 
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