
18:30 - 21:00BARCELONA 
Hotel H10 Gallery 4 NOVEMBRE

18:30 - 18:35

Benvinguda, presentació dels 
temes i del format amb televot  
Dr. Robert Belvís

20:30 - 21:00

  
la reunió  
Dr. Robert Belvís

18:35 - 19:00

Cas pacient refractari
Dr. Pablo Irimia

• Diagnòstic i implicació del CGRP a la 

• Canvi entre anticossos monoclonals 
contra el CGRP

• 
• Efectes adversos actuals i emergents

19:00 - 19:30

Cas pacient jove en edat laboral 
Dr. Mariano Huerta

• Escales i qüestionaris  que valoren 
l’impacte de la migranya

• Possibles sinèrgies/contraindicacions
entre tractaments preventius

• Indicacions de tractament en funció de 
la vida professional/esportiva del pacient

• Tractament amb anti-CGRP: Avaluació de 
retirada

• Abordatge pacient  embarassada/lactància

19:30 - 20:00

Cas pacient amb edat avançada i 
risc cardiovascular � 
Dr. Francisco José Molina

• Comorbiditats associades  a la migranya
• Abordatge de pacients amb antecedents 

cardiovasculars
• Impacte d’anticossos monoclonals contra 

el CGRP a nivell perifèric vs. central
• COVID-19

20:00 - 20:30

Un únic model d’unitat de cefalees
o diversos?  � 
Dra. Sonia Santos

• 3 models assistencials
• 

cefalees
• Com gestionar els anti-CGRPs  i

l’onabotulinumtoxin A  en funció del  
model assistencial

• Models de relació amb farmàcia
• Necessitats  dels hospitals més petits

C. Rosselló, 249

fisiopatologia de la migranya

Dosificació i flexibilitat

l'eficàcia i l'impacte de la

Consulta monogràfica  vs. unitat de 

Debat final i highlights de

Tots els casos presentats són casos ficticis

Fitxes tècniques dels medicaments esmentats a la reunió disponibles a l’esdeveniment



Experiències dels experts  
en migranya 

Enfocament d’altres  
neuròlegs

Un bon moment per compartir i debatre

Què t’enduràs d’aquesta reunió?

AMB L’AVAL CIENTÍFIC DE: ORGANITZA:

Valoracions dels assistents a la reunió Migraversies realitzada a  
Madrid el passat 27 de maig:

“El format permet que el debat sorgeixi  de  
manera natural”

“Disposar d’un comandament de votació et  
permet coneixer com abordarien la situació la 

resta dels assistents”

“Qüestions que de debó se’ns plantegen en el 
dia a dia es resolen de la mà dels experts en 

migranya valorant totes les possibilitats”
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