
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
La Tiroïdectomia endoscòpica per via axil·lar-mamaria és una innovadora tècnica que possibilita accedir a la 
tiroides sense cap incisió al coll i permet arribar-hi a través de quatre punts (axil·les i arèoles mamaries) 
mitjançant un abordatge endoscòpic subcutani. L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) l’ha començat 
a aplicar recentment amb l’objectiu de continuar apostant per una cirurgia mínimament invasiva i segura, 
agilitzar la recuperació del pacient, disminuir el dolor postoperatori i donar resposta als requeriments 
estètics. A més, l’esmentada via aconsegueix una millor visió i moviment del professional, fet que facilita la 
intervenció i es guanya en versatilitat. 
 
En aquest sentit, el proper 29 de gener, la Unitat de Cirurgia Endocrina del Servei de Cirurgia General de 
l’HUMT durà a terme un curs de formació amb la voluntat de donar a conèixer aquesta tècnica quirúrgica 
més àmpliament i formar als cirurgians endocrins en l’abordatge endoscòpic de la tiroides per via axil·lo-
mamaria. En el decurs de la jornada es presentaran casos clínics, es duran a terme retransmissions en 
directe des de quiròfan i se celebraran també dues taules rodones amb experts.  
 
Prop d’una cinquantena de professionals d’arreu de l’Estat espanyol ja han confirmat l’assistència al 
workshop, el qual comptarà amb la participació de diversos especialistes en l’esmentada tècnica: el Dr. 
Jaime Vilaça (Hospital da Luz d’Oporto), el Dr. Enrique Gluckmann (Hospital Clínic de Málaga), el Dr. 
Enrique Veloso (Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa) i el Dr. Òscar Vidal (Hospital Clínic de Barcelona). 
Orígens de la Tiroïdectomia endoscòpica per via axil·lar-mamaria 
Des de fa anys aquesta tècnica es realitza en diversos països d'Àsia -entre ells Corea del Sud o Japó, on 
culturalment aquest tipus de cicatrius tenen connotacions estètiques molt negatives- i ha demostrat ser una 
alternativa totalment efectiva a la cirurgia clàssica amb incisió.  
A Europa, la població demana cada vegada més la realització de tècniques quirúrgiques sense cicatrius 
visibles, igual que les implementades en altres àrees de la cirurgia digestiva o mamària. A l’Estat espanyol, 
on la incidència de patologia tiroïdal és elevada, aquestes tècniques encara no estan implementades de 
forma sistemàtica tot i que cada vegada més la població reclama vies d’abordatge que no comportin 
l'estigmatització social associada sovint a la cicatriu cervical. 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 
93 736 50 24 
comunicacio@mutuaterrassa.cat / www.mutuaterrassa.cat 

 
@Mutua_Terrassa 
 

 
Terrassa, 26 de gener de 2018 

 L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUATERRASSA IMPLEMENTA UNA NOVA 
TÈCNICA EN CIRURGIA DE TIROIDES QUE EVITA LA CICATRIU CERVICAL 
 
L’accés a la glàndula es realitza mitjançant un abordatge subcutani per via axil·lo-mamaria 

 


