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16 d’octubre de 2012 
 

EL PROGRAMA D’ATENCIÓ DEL CÀNCER DE L’HOSPITAL DE BARCELONA UTILITZA UN 

PROCEDIMENT TERAPÈUTIC DEL CÀNCER PLEURAL NO APLICAT FINS ARA A ESPANYA 
 

S’aplica per primera vegada per al tractament del mesotelioma maligne pleural la combinació 

terapèutica de cirurgia toràcica radical (CRS) seguida de quimiohipertèrmia intratoràcica (HITHOC), 

tècnica també anomenada de Sugarbaker i inicialment descrita per a carcinomatosi peritoneal (CP) com 

a cirurgia abdominal radical (CRS) i quimiohipertèrmia peritoneal (HIPEC). Els beneficis sobre grups 

seleccionats de pacients n’han afavorit l’aplicació en un número creixent de centres internacionals i 

actualment es considera acceptada per alguns tipus de CP. El Programa d’Atenció del Càncer de 

l’Hospital de Barcelona promou una atenció integral i multidisciplinària a la malaltia, amb eines com el 

registre de tumors, l’hospital de dia oncològic, els protocols de tractament i la cirurgia estandarditzada, i 

facilita la implementació de nous tractaments. 
 

L’equip coordinat pels doctors Pedro Barrios, Joan A. Moya i Eugeni Sagí ha estat el primer a Espanya 

en recórrer a la tècnica de Sugarbaker per al tractament del mesotelioma pleural maligne. Tot i que 

aquesta complexa modalitat terapèutica es considera l’estàndard terapèutic d’alguns tipus de CP –com 

el pseudomixoma peritoneal, mesotelioma peritoneal i carcinomatosi d’origen colorectal i apendicular–, 

per primera vegada s’utilitza per a casos molt determinats de càncer a la cavitat toràcica. 
 

La tècnica de Sugarbaker és un tractament combinat utilitzat amb intenció radical que suma en un 

mateix acte terapèutic la cirurgia radical i la quimioteràpia associada a la hipertèrmia (a temperatures 

de 42,5º), administrada directament dins de la cavitat que conté el tumor (abdomen i ara també tòrax). 

Aquesta intensificació terapèutica ha demostrat eficàcia sobre tumors avançats i, fins ara, tractats amb 

mitjans pal·liatius i escassos resultats clínics. Sobre alguns tipus de CP la combinació de CRS i HIPEC 

obté supervivències prolongades superiors als 5 anys. Diverses agències sanitàries internacionals 

recomanen que, atesa la complexitat tècnica del tractament, es realitzi en centres especialitzats que 

acreditin l’experiència i capacitació suficient i que, a més, garanteixin una rigorosa selecció dels 

pacients i una contínua avaluació dels resultats. 
 

Recentment, les bases conceptuals d’aquest tractament abdominal han estat utilitzades per ampliar la 

seva aplicació al tractament de tumors localitzats a la cavitat toràcica, com el mesotelioma pleural. 

Aquesta patologia tumoral poc freqüent pot beneficiar-se de l’ús d’aquest tractament combinat i 

aconseguir taxes de  supervivència superiors a les descrites amb l’aplicació d’altres tractaments 
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convencionals. És molt important aplicar una estricta selecció dels pacients i del tipus histològic del 

tumor abans d’indicar aquest tractament complex; la selecció s’ha de realitzar en el context d’un comitè 

multidisciplinari especialitzat. 
 

El Programa d’Atenció del Càncer de l’Hospital de Barcelona té per objectius promoure una atenció 

integral i coordinada del maneig del pacient neoplàsic, vetllar per l’aplicació protocolitzada dels 

tractaments i del registre de tumors, i facilitar i potenciar la implementació de nous tractaments en què 

existeixi evidència publicada sobre els seus beneficis i resultats clínics. Des de fa 3 anys, l’Hospital de 

Barcelona aplica amb bons resultats el tractament de Sugarbaker en pacients amb malalties malignes 

del peritoneu. L’experiència i els bons resultats clínics descrits han permès ampliar la seva aplicació 

sobre un pacient afectat per un mesotelioma maligne pleural (cavitat toràcica). El mesotelioma pleural 

se sol diagnosticar en estadis avançats i sovint s’associa a mala qualitat de vida i supervivències molt 

limitades en el temps. La major part de les persones que el desenvolupen han estat exposades a 

l’asbest. Tot i que actualment és una malaltia poc prevalent, els estudis indiquen que en els propers 20 

anys augmentarà la seva incidència. 
 

L’Hospital de Barcelona és el primer de l’àmbit privat a Espanya –i un dels pocs a tot el món– que posa 

en pràctica aquest nou tractament, sota la supervisió i tutela del seu Comitè d’Enllaç Oncològic. El seu 

Programa d’Atenció del Càncer aborda el diagnòstic i tractament de la malaltia amb un programa basat en 

la coordinació de tots els professionals implicats. L’equip integra la presa de decisions sobre l’estratègia 

terapèutica i la seva aplicació, basada en la millor evidència científica. Els protocols en l’àrea del càncer, 

que eviten la variabilitat, s’actualitzen periòdicament incorporant els nous tractaments i fàrmacs amb 

indicació aprovada i ofereixen als pacients els mitjans més actuals. 
 

L’Hospital de Barcelona, inaugurat l’any 1989, és propietat i està gestionat per la cooperativa d’usuaris 

SCIAS. Com l’asseguradora mèdica Assistència Sanitària, és fruit del cooperativisme sanitari, un 

particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys i basat en la igualtat dels 

metges i els usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, Assistència Sanitària compta amb 

prop de 200.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. 

A més, Assistència Sanitària és proveïdor mèdic oficial del FC Barcelona. 


