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El 'Botox' redueix fins a la meitat els dies que un pacient amb migranya 
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La migranya crònica és una malaltia discapacitante, sense capellà coneguda, i amb un gran impacte en la qualitat de vida del 

pacient, que per ser controlada compta amb un gran arsenal de fàrmacs que compliquen la vida del que la sofreix per 

diversos motius: el gran arsenal farmacològic i, en segon lloc, el control que d'aquests s'ha de tenir davant la interacció que 

provoquen sobre les comorbilidades que normalment també pateixen aquests malalts. 

No obstant això, diversos estudis han confirmat els beneficis de la toxina botulínica tipus A --comercialitzada com 'Botox' per Allergan-

-, que ha demostrat la seva utilitat com a tractament preventiu de la migranya crònica, ja que pot reduir fins a la meitat els dies 

que un pacient amb migranya crònica sofreix un brot sever, al mateix temps que redueix significativament els dies amb cefalea 

moderada a severa. 

 

Aquestes dades es basen sobretot en el major estudi dut a terme fins ara amb 'Botox', realitzat sobre més d'1.300 pacients, que ha 

demostrat clínicament el seu ús preventiu, i que, per tant, ve a avalar la decisió del Ministeri de Sanitat de reemborsar el seu ús a 

aquells pacients als quals els sigui prescrits en el Sistema Nacional de Salut, després de no respondre adequadament a altres 

tractaments preventius o per ser intolerants als medicaments actuals. 

 

La migranya és un dels motius de consulta més importants en freqüència en els serveis de neurologia d'Espanya, on s'estima que 

fins a un 2,3 per cent de la població la sofreix, sent més freqüent entre les dones entre edats de 40 i 50 anys. Es caracteritza per 

sofrir cefalees durant 15 o més dies al mes, dels quals, almenys vuit dies corresponen a la migranya. 

 

Sol afectar a pacients que durant la seva joventut l'han sofert de forma espontània, i, s'estima, que cada any fins a un 4,6 per cent de 

les persones amb migranya episódica experimentaran progressió a migranya crònica. 

 

A l'hora de tractar a aquests pacients, la doctora Margarita Sánchez del Rio, responsable de Cefalees de l'Hospital Ruber Internacional, 

recorda que cal tenir en compte que es tracta de pacients afectats amb altres comorbilidades (obesitat, hipertensió, diabetis, asma, 

etc); "no solament tractem la migranya hem de tractar al pacient amb tot el que li envolta, per la qual cosa a l'hora de triar un 

fàrmac no podem empitjorar les patologies que li envolten", assenyala. 

 

"El primer que cal fer és detectar totes les patologies que ens van a complicar el seu tractaments i, aquells factors que associem amb 

la migranya", ha explicat, en referència a l'abús d'analgesicos, trastorns del somni, obesitat, etc. 

 

Per aquest motiu, destaca la "gran comoditat" d'usar 'botox', un fàrmac que ha demostrat tenir una gran tolerància en els pacients i 

amb efectes secundaris "lleus, locals i transitoris", un avantatge enfront de la resta de tractaments preventius; a més de que aquest 

compatible amb altres fàrmacs. 

 

De mitjana els pacients amb migranya crònica han de prendre uns 10 fàrmacs per poder controlar la malaltia, controlar les seves 

altres patologies i evitar la interacció entre fàrmacs; no obstant això, els estudis han demostrat que els pacients als quals se'ls ha 

subministrat la toxima han aconseguit reduir fins a 2 el nombre de fàrmacs. 

 

"'Botox' no és la curació de la migranya crònica, sinó que millora la severitat", ha afegit el director de l'àrea de neutociencias i 



professor titular de Neurologia de l'Hospital Universitari Central d'Astúries (Oviedo), el doctor Julio Pascual, qui adverteix que fins a 

en un 70 per cent dels pacients va veure reduïda a la meitat les seves crisis, la qual cosa provoco una millorança en la seva 

funcionalitat, en la seva qualitat de vida i en el seu desenvolupament laboral i personal. 

 

2.669 EUROS DE DESPESA A l'ANY 

 

El temps que triga un pacient a ser diagnosticat és d'aproximadament 24 mesos, destaca Sánchez del Rio qui destaca que, a més, 

solament un 20 per cent dels pacients està ben diagnosticat. Això que significa que "un 80% de la població està infradiagnosticada i 

infratratados", aclareix Sánchez del Rio, qui culpa als pacients que "desconeix moltes vegades que pot ser tractat", i del metge que 

"no detecta a aquests pacients". 

 

El pelegrinatge d'aquests pacients per la sanitat fins a donar amb el diagnostico costa fins al triple que el pacients amb migranya 

episódica, s'ha calcula que a l'any i per pacients pot arribar als 2.669 euros. A més, s'estima que el cost al mes al pacients pels 

fàrmacs que ha de prendre supera els 230 euros. 

 

Fins a 300 euros era el que s'ha pogut gasta Pilar, una pacient amb migranya crònica que reconeix els beneficis de la toxina botulínica 

A, qui ha denunciat precisament que aquesta malaltia sigui vista per la societat i pels propis metges, en moltes ocasions, com una 

malaltia que no és seriosa. 

 

"La gent ho veu simplement com un mal de cap i és molt difícil fer-li veure a la gent que és més", ha explicat aquesta pacient que, 

en un any, ha patit migranya més de 350 dies, la qual cosa provoco que fos apartada de la vida laboral i social; ara, als seus 47 anys, 

preocupada en saber que el seu fill també pateix la malaltia, manifesta haver guanyat en qualitat de vida, i fa una crida perquè 

augmenti el reconeixement de la migranya crònica. 

 

Per ajudar a resoldre aquest problemes Allergan Espanya llança un programa de formació continuada en migranya crònica per a 

especialistes que pretén arribar a, almenys, 1.000 professionals als quals es pretén ajudar a "reduir l'alt impacte que aquesta 

patologia té en la qualitat de vida dels pacients". 

 

El programa de formació continuada té com a objectiu "que aquells especialistes interessats en el diagnostico i tractament de la 

malaltia adquireixin un sòlid i actualitzat coneixement, adaptat a més a les seves necessitats". 

 


