
LA FÓRMULA
MAGISTRAL

una eina terapèutica única oberta a
tothom

 



SESSIÓ FORMATIVA

Aspectes de La Fórmula Magistral que sitúen a la persona entre el metge
prescriptor i el farmacèutic dispensador per a la millora de la seva salut. 
 
Introducció
Arrel de la reunió entre el col.legi de Metges i Farmacèutics de
Tarragona, s’acordà una formació en l’àmbit de la Formulació Magistral
per metges i metgesses. Aquesta s’estructuraria en un format de mòduls
formatius, amb una vessant teòrica i prou pràctica perquè els prescriptors
trobessin la manera de fer de la Formulació Magistral una eina adecuada
en la terapèutica individualitzada.
 
Destinataris
Metges de Tarragona de l‘àmbit comunitari així com de totes les
especialitats. També a farmacèutics i farmacèutiques del col·legi de
Tarragona.
 
Organitza
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona; Col·legi Oficial de Metges
de Tarragona i Aprofarm (Asociación Profesional independiente de
Farmacèuticos Formuladores).
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Ponents
 
Ariadna Crusellas Losa. Farmacèutica comunitaria, formulista, Máster de
Experto en Fórmulas Magistrales Univ.San Jorge, presidenta d´ Aprofarm
 
Jordi Alegre Clanxet. Farmacèutic comunitari, Químic i formulista i
secretari d'APROFARM.
 
Col·laboren:
Montserrat Renau Domingo, Amalia Oliete Mathioux i Javier Bello Pigem.
Farmacèutics comunitaris, experts en Formulació Magistral, elaboradors
a tercers
 
Descripció del curs
El curs es desenvoluparà en tres sessions de dues hores cada a raó d´una
cada dues setmanes.
 
Data i horari
Els dimarts 29 d'octubre, 12 de novembre i 26 de novembre de 2019 de
17 a 19h.
 
Localització
COFT
 
Finalitat
Promoure la difusió el desenvolupament pràctic de la Formula Magistral
per tal de millorar-ne la confiança i la utilitat de la FM prescrita pel
metges i elaborada en les oficines de farmàcia . Que el col.lectiu de
metges trobi en la Fórmula magistral elaborada en les oficines de
farmàcia de Tarragona una eina terapèutica segura, eficaç i tolerable pels
seus pacients per tal de ser reconeguda i utilitzada en la pràctica
professional quotidiana.
 



PROGRAMA DEL CURS

FORMULACIÓ MAGISTRAL P. 3

1ª SESSIÓ
 
Títol: La fórmula com a nexe d'unió entre el metge
prescriptor, el farmacèutic i el pacient.
 
Subtítol: La importancia pel pacient d’unificar criteris i
punts en comú entre el farmacèutic comunitari i el metge
en la fórmula.
 
Objectius:
Criteris bàsics que té en compte un farmacèutic a l’hora de
formular el que li mana el metge o metgessa prescriptora.
Reconèixer els vehicles que podem disposar en
Formulació magistral per adaptar-los al principi actiu que
escollim per aconseguir l’efecte terapèutic desitjat.
 

 Principals vehicles en dermatología.
 Acompanyament del principi actiu en el vehicle més
adequat .

Principals vehicles en fórmules orals en pediatria.
Solucions i suspensions pediàtriques.
Breu taller de vehicles i comprovació de textures de
fórmules d’us tòpic.

 Recursos i eines imprescindibles en la consulta del
metge per a facilitar la prescripció individualitzada de
Fórmules Magistrals i per a la millora de la seva
adhesió terapèutica. Fitxes Tècniques de fórmules
magistrals i Fulls d´Informació al Pacient.

 
 Característiques del principi actiu. 
 Característiques de la Forma de dossificació. Criteris d
´igualtat vs equitat.
 Assaig de compatibilitat.
 Assaig d’estabilitat.
 Paràmetres de formulació i directrius d´ Elaboració.
 Dades Biofarmacèutiques i Farmacocinètiques.
 Condicions de conservació, estabilitat i
acondicionament de les Fórmules Magistrals.
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2ª SESSIÓ
 
Títol: Principals Fórmules Magistrals en la terapèutica comunitària actual.
 
Subtítol: Estudi i repàs de les fórmules Magistrals que prescrivim a les consultes a partir de la seva Fitxa
Tècnica i Full de Informació al Pacient (HIP).
 
Objectius: 
Clarificar i millorar el coneixement del recurs de la Formula Magistral com a eina terapèutica que podem
utilitzar en les nostres consultes. Oferir al prescriptor, punts de vista determinants pel farmacèutic
comunitari per fer el tractament més eficaç, tolerat i segur per tal de millorar-ne l’adherència. Com
adaptar el vehicle a la zona i amb el principi actiu que necessitem.
 
Materia de suport a part de la presentació: tenim les Fitxes Tècniques i els Fulls d´Informació al Pacient.
 
Repàs de les Formulacions Magistrals que actualment es troben en Recepta Electrònica:
 

 Principals fórmules tòpiques de prescripció en recepta electrònica.
 Principals fórmules orals de prescripció en recepta electrònica. Solucions i suspensions

pediàtriques.
 
Discussió d’algunes de les fórmules tipus que iniciada la terapèutica en el àmbit hospitalari, després
portades a l’àmbit deambulatori tenen una major demanda en medicina comunitària.
 
Exemples tipus classificats per patologia, presents en el llistat actual de receptes eletcròniques a la
consulta:
 

Mucositis i Mucosa oral: Ac Retinoic 0,05%, Triamcinolona 0.1% , Excipient adhesiu oral
c.s.p 30g / Lidoaina viscosa 2%

Candidiasis vaginal : Ac. Bóric 600mg, 14 Ovuls Vaginals.
Queratosis i hiperqueratosi : Àc. Salicílic 15%; Vaselina QSP 100g / Ac. Salicílic 5% Oli

Capil.lar QSP 100g.
Astringents : Aigua de Burow 250ml.
Otitis : Alcohol 70º Boricat a Saturació 50ml.
Tinyes : Griseofulvina 25mg/ml Solució oral pediàtrica QSP Ketoconazol

2% Liniment Oleocalcari QSP 100ml.
Dermatitis del bolquer : Eosina 2% Solució Aquosa 30ml
Psoriasis ungueal : Clobetasol 8%; Laca d´ungles QSP 10ml
Rosàcea : Metronidazol 0,75%; Enoloxona 0,5%; Àcid Hialurònic 0,5%;

Crema-Gel QSP 50g.
Dermatitis : Hidrocortisona 2%; Gentamicina 0,1% Crema O/W QSP 100g.
Fisura anal : Diltiazem 2% gel dèrmic qsp 100 g
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3ª SESSIÓ
 
Títol de la sessió: Formulacions d’ús en pediatria i en la consulta de salut comuntària.
 
Subtítol: Quins aspectes hem de tenir en compte en aquest periode?
 
Objectius:
Informar al prescriptor dels aspectes més importants en la galènica de les fórmules pediàtriques, tan orals
com tòpiques, per tal de repassar coneixements que ajudin a fer el tractament més eficaç, tolerat i segur
per tal de millorar-ne l’adherència.
 
Descripció d’aspectes organolèptics determinants (olor, color, sabor i textura) i d’alergens.
 
Exemples tipus:
 

Xarops pediàtrics: Captopril 1mg/ml en solució pediàtrica QSP 100ml, Omeprazol 2mg/ml Solució oral
pediàtrica QSP 100ml, Hidrocortisona 5 mg/ml qsp 100 ml, Griseofulvina 25mg/ml Solució oral
pediàtrica
Dermatitis del bolquer: Eosina 2% Solució Aquosa 30ml, Òxid de Zinc 10%, Liniment Oleocalcari qps
100g.



MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
 
La matrícula és gratuïta.
 
Cal posar-se en contacte amb la Sra. Mar Orellana a orellana@comt.cat. 
 
La data límit per inscriure’s és el 23 d’octubre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat pendent d’acreditació per part del Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) – Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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