
XIV Jornada del Càncer
de Cap i Coll i
III Jornada d’Odontologia
Oncològica

15 de novembre de 2019
Sala d’actes de l’Hospital
Universitari de Bellvitge

Càncer de la cavitat oral i
de l’orofaringe.
Quins nous reptes tenim?



Coordinació:

Dr. Antonio Marí,  Dr. José López

Comitè Científic:

Dra. Miren Taberna, Dra. Alicia Lozano, 
Dr. Julio Nogués, Dr. Enric Jané

És per a nosaltres un plaer convidar-vos a aquesta nova Jornada del 
Càncer de Cap i Coll juntament amb la tercera edició de la Jornada 
d’Odontologia Oncològica, que es realitzaran a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge.

Aquest any hem posat el focus en el càncer de la cavitat oral i de l’oro-
faringe, centrant-ho en els reptes que tenim per davant i que, entre d’al-
tres, hem resumit en aquests 5 punts: el  model d’atenció oncològica i 
llargs supervivents; el càncer com a malaltia de transmissió sexual; 
els tractaments personalitzats; les recaigudes i segones oportunitats, 
i el pacient fràgil i/o d’edad avançada.

Entrem en un nou i engrescador escenari de tractament per als pacients 
amb càncer de cap i coll on, ara per ara, es fa difícil albirar els avenços que 
se succeiran en els propers anys. El que sí que sabem és que aniran lligats a 
un cost econòmic important per al sistema sanitari, que de ben segur anirà 
compensat pel retorn que, entre tots, podrem donar a la societat.

Aquesta jornada conjunta, que aplega totes les institucions del Campus de 
Bellvitge (HUB, ICO, UB, IDIBELL, HUB),  pretén abordar aquest nous reptes 
de forma integral, tot esperant que siguin del vostre interès.



PROGRAMA 

7.45 h  Recollida de documentació

8.15 h Presentació de la jornada
 Dr. Marí, Dr. Nogués, Dr. Arcocha, Dr. Trelis. 

Taula Rodona. Avenços en el diagnòstic i tractament del càncer de cap i coll 
 Moderadors: Dr. Mañós, Dra. Taberna

8.30 h El model d’atenció oncològica a Catalunya. Llargs supervivents.                         
 Dr. J.M. Borràs.
 Director del Pla director d’oncologia. Departament de Salut

8.50 h  Incidència del VPH en el càncer oral i d’orofaringe. 
 Marcadors de resposta al tractament.

 Dra. Laia Alemany.
 Unitat d’Infeccions i Càncer. Institut Català d’Oncologia-l’Hospitalet

9.10 h Vacunació per a tothom. Implicacions per al càncer d’orofaringe.
 Dr. Francesc  Xavier  Bosch.
 Senior Consultant to the Cancer Epidemiology Research Programme - Director of   

the e-oncología 

9.30 h  És l’hora dels tractaments personalitzats?
 Dr. Ricard Mesía.
 Cap del Servei d’Oncologia Mèdica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

9.50 h  Discussió



Taula rodona. Tractament del càncer de la cavitat oral
 Moderadors: Dr. Marí, Dra. Lozano

10.00 h ¿És la biòpsia de gangli sentinella l’estàndard de tractament en el 
coll N0 de cavitat oral?

 Dr. Manuel Sáez.
 Servei de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral. Hospital Universitari Vall d’Hebron.  

10.15 h Reconstrucció funcional de la cavitat oral o de com retornar la 
qualitat de vida al pacient amb càncer de boca.

 Dra. Mireia Melero.
 Servei de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral. Hospital Universitari de Bellvitge

10.30 h Cirurgia de rescat després de tractaments conservadors. Té indi-
cació la cirurgia pal·liativa?

 Dr. Fernando Almeida.
 Servei de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral. Hospital Universitario Ramon y Cajal

10.45 h I desprès, què? Tenim opcions de tractament després del rescat 
 quirúrgic? 

           * Opcions de tractament sistèmic després del rescat quirúrgic
           Dra. Neus Basté.
 Medical Oncology Department. Head & Neck Cancer Division. Institut Gustave Roussy 

   *Reirradiació.
 Dr. Jordi Giralt.
 Cap  del Servei  d’Oncologia Radioteràpica. Hospital Universitari Vall d’Hebron

11.15 h Atenció pal·liativa precoç en el pacient amb càncer de cap i coll. 
 Dra. Maria Labori.
 Unitat de Cures Pal·liatives. Institut Català d’Oncologia

11.30 h Pausa café



Taula Rodona. Tractament del càncer d’orofaringe
 Moderadors: Dr. Viñals, Dr. Mesía 

12.00 h  Desecalament en el tractament de carcinoma escamós d’orofarin-
ge en el context del pacient HPV+. 

 Dra. Miren Taberna.
 Servei d’Oncologia Mèdica. Institut Català d’Oncologia

12.20 h Cirurgia robòtica del càncer d’orofaringe
 Dr. Julio Nogués.
 Cap de Secció. Servei d’Otorinolaringologia. Hospital Universitari de Bellvitge

12.40 h Supervivència i qualitat de vida dels diferentes tractaments del 
càncer d’orofaringe. 

 A favor del tractament quirúrgic
 Dr. Xavier  León. 
 Cap de Secció del Servei d’Otorinolaringologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

         A favor del tractament conservador
 Dr. Jordi Giralt.
 Cap de Servei d’Oncologia Radiotèrapica. Hospital Universitari Vall d’Hebron

13.20 h Valoració del pacient fràgil des del punt de vista de l’oncogeriatra.
 Dra. Maite Antonio.
 Coordinadora de la Unitat d’Oncogeriatria. Institut Català d’Oncologia-l’Hospitalet

14.30 h  Dinar



Taula rodona d’oncologia dental 

15.30 h Actitud odontològica en el pacient amb càncer de cap i coll. Presen-
tació de la nostra casuística

 Dr. Enric Jané.
 Professor de Medicina Oral. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut –Odontologia UB
 Director del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

 Dr. José López.
 Professor de Medicina Oral. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - OdontologiaUB
 Director facultatiu de l’Hospital Odontològic. Universitat de Barcelona 

16.15 h Presència i importància del càncer de cap i coll  en el currículum 
d’Odontologia

 Dr. Albert Estrugo
 Professor de Medicina Oral. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut – Odontologia UB
 Profesor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

16.30 h La implantologia en els  pacients amb càncer de cap i coll. Implants 
en pacients irradiats i empelts microquirúrgics

 Dr. Rafael Martín-Granizo.
 Cirurgià oral i maxil·lofacial - Fellow European Board (FEBOMFS). Hospital Clínico San 

Carlos, Madrid. Expresident de la Sociedad Española de Cirugia Oral y Maxilofacial

17.30 h Pausa 



18.00 h Presentació de casos clínics
 Qualitat de vida en els pacients amb càncer de cap i coll  

 Dr. Carlos Omaña.
 Professor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos 

 Rehabilitació protèsica del pacient oncològic 
 Dr. Paul Castañeda.
 Professor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

 Odontologia conservadora. Nous materials i noves tècniques adhesives 
 Dr. Carlos Moreno.
 Professor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos 

 Els fàrmacs habituals i el seu efecte protector en el càncer de cap i coll 
 Dra. Constanza Saka.
 Estudiant de Doctorat. Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompro-

mesos

 Osteonecrosi i Denosumab 
 Dra. Silvana Requeijo.
 Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos 

19.30 h Presentació del protocol d’actuació clínica odontològica en el 
pacient amb càncer de cap i coll

 Dr. José López López / Dr. Enric Jané Salas / Dr. An-
tonio Marí Roig

20.00 h Cloenda



Declarat d’interès científic

                                                                          Director facultatiu de l’Hospital Odontològic. Universitat de Barcelona 

 
16.15-16.30 h Presència i importància del càncer de cap i coll  en el currículum 
d’Odontologia 
                        Dr. Albert Estrugo Professor de Medicina Oral. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut – Odontologia UB
                                                                             Profesor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos 
16.30-17.30 h La implantologia en els  pacients amb càncer de cap i coll. Implants 
en pacients irradiats i empelts microquirúrgics 
                           Dr. Rafael Martín-Granizo. Cirurgià oral i maxil·lofacial - Fellow European Board (FEBOMFS). 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid. Expresident de la Sociedad Española de Cirugia Oral y Maxilofacial

 
 
17.30-18.00 h Pausa  
 
18.00-19.30 h Presentació de casos clínics 
-Qualitat de vida en els pacients amb càncer de cap i coll   
Dr. Carlos Omaña. Professor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

 
-Rehabilitació protèsica del pacient oncològic  
Dr. Paul Castañeda. Professor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

 
-Odontologia conservadora. Nous materials i noves tècniques adhesives  
Dr. Carlos Moreno. Professor del Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

 
-La farmacòloga habitual i el seu efecte protector en el càncer de cap i coll  
Dra. Constanza Saka. Estudiant de Doctorat. Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

 
-Osteonecrosi i Denosumab  
Dra. Silvana Requeijo. Màster d’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos

19.30- 20.00 h Presentació del protocol d’actuació clínica odontològica en el pacient 
amb càncer de cap i coll 
                       Dr. José López López / Dr. Enric Jané Salas / Dr. Antonio Marí Roig

20.00 h Cloenda

Declarat d’interès científic
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