
 

 
 

 

TERÀPIES SEMI-INVASIVES  

EN CEFALEES I NEURÀLGIES 

 

WORKSHOP 

14 d´Octubre de 2021 

 

Direcció 

Dr. Robert BELVÍS 
Dra. Noemí MOROLLON 

 

                                 



L´hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un dels Hospitals més bells i 

antics d´Espanya (fundat a l´any 1401) i el seu Servei de Neurologia fou el 

primer creat a l´estat (any 1882). El seu recinte modernista, obra de Lluís 

Domènech i Montaner (any 1902), és Patrimoni de la Humanitat, però 

alhora, és un dels hospitals més innovadors i prestigiosos. 

La Unitat de Cefalees i Neuràlgies fou la segona creada a l´estat i ara 

convoca el tercer Workshop de Teràpies Semi-invasives en Cefalees i 

Neuràlgies a nivell català, després de dues experiències locals exitoses. 

Es tracta d´una activitat pràctica adreçada a neuròlegs que desitgin 

aprofundir als seus coneixements en aquest camp i desenvolupar 

habilitats amb el tractament amb toxina botulínica i bloquejos anestèsics. 

Es tracta d´exposicions teòriques breus il·lustrades amb vídeos de 

tècniques en pacients i a continuació, pràctiques dels alumnes amb 

dummies de làtex assessorats per monitors. Contem amb un professorat 

expert que assessorarà a grups reduïts de 5 alumnes 

L´activitat està avalada pel Departament de Docència de l´Hospital i per 

la Societat Catalana de Neurologia. Es seguiran les normes de protecció 

COVID vigents estrictament. Place limitades 

 

T´esperem !  

 
Robert BELVÍS, MD, PhD 

Director de la Unitat de Cefalees i Neuràlgies 
Servei de Neurologia 

                                                                         

 

Requisits: 
- Títol de Neuròleg o Resident de Neurologia de 3er o 4art any.  

• Es demanarà carta del responsable de la Unitat/Consulta de Cefalees del seu centre o del 
Cap de Servei avalant al candidat i el seu interès per les cefalees. 

• Les places seran adjudicades per ordre d´arribada de sol·licituds a: cefalea@santpau.cat. 
 

 



Lloc i data 

Dijous 14 d´octubre de 2021. Inici a les 16.00 hores (es prega puntualitat). 

Punt de trobada: Aula Polivalent 1 (annexa a l´auditori). Entrada pel carrer Mas 

Casanovas. 
 

Programa 

16.00 h-16.15 h. Anatomia del Dolor Craniofacial. Dr. Robert Belvís 

16.15 h-16.30 h. Botox a la migranya crònica. Dra. Laura Dorado 

16.30 h-16.45 h. Altres cefalees i neuràlgies. Dra. Alícia Alpuente 
 

16.45 h-17.45 h. Pràctiques amb dummies. 

 

17.45 h-18.00 h. Coffee break 
 

18.00 h-18.15 h. Anestèsics i corticoides locals. Dra. Neus Fabregat 

18.15 h-18.30 h. Bloqueig dels nervis occipitals. Dra. Elisa Cuadrado 

18.30 h-18.45 h. Bloqueig de branques terminals del nervi trigemin. Dra. Noemí 

Morollón 

18.45 h-19.00 h. Bloqueig de punts gatell, gangli esfenopalatí i infiltració 

troclear. Dr. Mariano Huerta. 

 

19.00 h-20.00 h. Pràctiques amb dummies  
 

20.00 h. Cloenda 

 

Neuròlegs professors 

• Dra. Alicia Alpuente    

• Dra. Elisa Cuadrado   

• Dra. Laura Dorado    

• Dra. Neus Fabregat     

• Dr. Mariano Huerta    

• Dra. Paula Marrero                       

• Dra. Noemí Morollon                


