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1. Introdução
A Farmácia Comunitária, dada a sua acessibilidade à população, representa uma
das principais vias de entrada no Sistema Nacional de Saúde (SNS). É um espaço
responsável pela prestação de serviços e cuidados de saúde, nos quais os utentes
depositam total confiança.
O Estágio é uma Unidade Curricular do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas (MICF), que proporciona ao estudante a possibilidade de este integrar
a realidade prática de uma possível futura profissão.
As experiências relatadas neste relatório estão relacionadas com uma segunda fase
do meu estágio, que decorreu na Farmácia Central (FC) (Póvoa de Varzim) entre
19/08/2013 e 19/11/2013.
O presente relatório tem como objectivo descrever a dinâmica e funcionamento da
FC, através da descrição das tarefas executadas e experiência adquirida durante o
estágio.

2. Caracterização e organização do espaço físico e funcional
2.1. Direcção Técnica
A legislação actual cita que a propriedade das farmácias está reservada a pessoas
singulares e a sociedades comerciais

[1]

. A FC é propriedade da família Madureira

deste 1918. Nos últimos 4 anos, a direcção técnica da farmácia tem estado ao encargo
da Dr.ª Ana Sofia Cordeiro de Madureira Pires.

2.2. Localização
A farmácia Central localiza-se na Rua da Junqueira, 11, 4490-519, Póvoa de
Varzim (Figura 1). O estabelecimento usufrui de uma localização privilegiada, uma vez
que se encontra na imediação de instituições de saúde: Clinica Medicina Dentária
Clara Pacheco, Clinica Dentária Anjo, Clinica Psiquiátrica Dra. Elvira Ferreira, etc…
Em adição ao atrás referido, devo salientar que a FC se localiza numa das zonas
centrais da cidade, numa rua conhecida pela enorme variedade de estabelecimentos
comerciais (perfumarias, livrarias, cafés, pastelarias, padarias, etc…) que contém,
atraindo um elevado fluxo de pessoas a qualquer hora, em qualquer dia da semana.
Assim sendo, a FC presta cuidados de saúde a um denso e heterogéneo perfil de
utentes: residentes locais, trabalhadores da zona, estudantes e o utente ocasional que
usufrui da versatilidade da Rua da Junqueira como lazer.
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Apesar da heterogeneidade, a FC também fideliza uma quantidade considerável de
utentes habituais e crónicos, sobre os quais tem um conhecimento particularizado em
relação ao perfil clínico e terapêutico, viabilizando deste modo, um acompanhamento
farmacêutico completo.

2.3. Horário de Funcionamento
O horário de funcionamento está de acordo com o DL n° 172/2012, de 1 de Agosto,
e com a Portaria nº 14/2013 de 11 de Janeiro, que assinala um período mínimo
semanal de 44 horas de atendimento [2].
A Farmácia Central presta cuidados de saúde em horário contínuo, das 9:30 até às
19:30, de segunda a sábado. Quando em serviço permanente, funciona de forma
ininterrupta, desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. A
farmácia fica de serviço permanente de 10 em 10 dias., cujos turnos foram definidos
pela Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS), com data de emissão em
27/09/2012.
[3]

Tabela 1 - Datas em que a FC ficou de serviço permanente durante o meu estágio .
Dia

Mês

19

Agosto

29
8
18
28
8
18
28
7

Setembro

Outubro

Novembro

17

Durante o estágio, o meu horário de serviço modificou-se consoante as funções
desempenhadas. Até iniciar o atendimento ao balcão, o meu tempo de serviço foi de 7
horas diárias (manhã: 9h30m-13h30min; tarde:14h30min-17h30min). Na fase seguinte,
em que me foi estipulado acompanhamento constante por parte de uma farmacêutica,
o meu horário foi adaptado às novas condições e funcionou em turnos diários de 8
horas.

2.4. Caracterização do Espaço Exterior
A FC encontra-se inserida num edifício de 3 andares.
Cumprindo o descrito na legislação, o espaço exterior da Farmácia Comunitária
deve ser característico e profissional, facilmente visível e identificável

[4]

. Na parte
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exterior está colocada uma cruz verde luminosa (transmite informações como a hora, a
temperatura, o nome da farmácia e os serviços prestados) e a palavra farmácia em
letras visíveis a longa distância. Toda a zona frontal da farmácia é em vidro, onde
usualmente se encontram montras com produtos e cartazes comerciais, que variam
sazonalmente ou com as promoções. Nestas vidraças podem-se visualizar as
informações relativas ao horário de funcionamento. Para além disto, no postigo
destinado ao atendimento nocturno é colocada a informação sobre qual a farmácia do
município em regime de serviço permanente.
Segundo as Boas Práticas de Farmácia (BPF), “Deverá ser garantida a
acessibilidade à farmácia de todos os potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e
cidadãos portadores de deficiência”

[5]

. O acesso à Farmácia Central é efectuado

através de uma rampa de acesso móvel, que é colocada aquando a abertura da
farmácia, permitindo que a porta de acesso apresente todas as condições para a
entrada de deficientes motores ou utentes com mobilidade reduzida.

2.5. Caracterização do Espaço Interior
Como anteriormente referido, a FC está inserida num prédio de três andares,
ocupando apenas o primeiro e segundo piso, estando o terceiro piso reservado a
habitação particular.
A FC cumpre as especificações regulamentadas pela Deliberação n.º 2473/2007,
de 28 de Novembro

[6]

. As farmácias devem ter uma área útil total mínima de 85m2, e

dispor obrigatoriamente de uma zona de atendimento geral, armazém, laboratório,
escritório e instalações sanitárias

[7]

. A FC possui também uma sala para atendimento

personalizado (Figura 6), onde se fazem testes bioquímicos, administração de vacinas
e onde os doentes podem colocar as suas dúvidas num ambiente pessoal e privado.
Esta sala constitui uma biblioteca com diversos títulos para pronto esclarecimento a
qualquer dúvida que surja. A farmácia possui ainda uma outra sala reservada a
massagens, que no período do meu estágio se manteve inactiva.
A tabela seguinte apresenta a organização pelos dois pisos de todos os espaços
pertencentes à FC. Todas estas áreas funcionam de forma interligada e
complementar, de modo a garantir o bom funcionamento da farmácia e assim
satisfazer da melhor forma possível o utente:
Tabela 2 - Organização espacial da FC pelos 2 pisos.
1º Piso

2º Piso

Zona de atendimento geral

Armazém (stocks inactivos)

Armazém (stocks activos)

Instalações sanitárias
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Sala de atendimento personalizado

Sala de massagens

Gabinete da direcção técnica

Sala de arrumações

Bastidor

Gabinete de reuniões e contabilidade (Figura 8)

Instalações sanitárias

Laboratório de manipulados

A zona de atendimento geral (Figura 2 e 3) é um espaço amplo e estruturalmente
bem organizado, que permite a fácil movimentação de um grande número de pessoas
em espera, que usufruem de boas condições de iluminação, temperatura e ventilação.
O ambiente deve ser profissional e calmo, de modo a permitir a comunicação com os
utentes e ter condições de segurança que protejam, quer os medicamentos, quer o
pessoal

[4]

. Na entrada da farmácia encontram-se duas cadeiras onde os utentes,

especialmente idosos e grávidas, podem aguardar a sua vez de forma mais cómoda.
Nesta área encontra-se também uma zona destinada a crianças, constituída por uma
mesa com actividades e bancos adequados ao seu tamanho.
Esta zona é composta por quatro balcões de atendimento. Três destes balcões
pertencem a uma plataforma contínua, estando o quarto destacado para uma zona
que facilita o atendimento a deficientes motores. Todos estes atendimentos estão
devidamente equipados com computador, impressora, caixa registadora e leitores
ópticos de códigos de barras, partilhando apenas os terminais de multibanco.
Geralmente, nos balcões, também se encontram panfletos ou pequenos expositores
de produtos não sujeitos a receita médica para divulgação dos mesmos.
Na retaguarda dos três balcões de atendimento contínuos e ao alcance visual dos
utentes, encontram-se em exposição alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita
Médica (MNSRM) e produtos farmacêuticos, como por exemplo, os antitússicos e
expectorantes, suplementos vitamínicos, produtos fitoterápicos, etc. Por baixo destes
lineares e armazenados em gavetas, encontram-se os medicamentos mais solicitados,
supositórios, preparações vaginais, pílulas contraceptivas, gotas orais, oftálmicas,
nasais e oculares, e outros diversos (Champôs, águas do mar, calicidas, etc…),
permitindo uma dispensa mais célere. Na proximidade do balcão destacado
encontram-se os produtos de higiene oral (colutórios, pastas, fixadores de placa) e
outros diversos.
A FC utiliza ambiciosamente a sua área de atendimento geral para expor inúmeros
e diversos produtos: produtos de dermofarmácia e cosmética, produtos de higiene
oral, produtos de higiene íntima, suplementos alimentares e dietéticos, produtos de
nutrição infantil, produtos de puericultura, sapatos ortopédicos, etc… Estes lineares
tornam o espaço esteticamente mais cativante e fazem promoção aos produtos,
11

aumentando a sua probabilidade de venda. As montras, expositores e alguns lineares
estão regularmente em mudança, de modo a adaptar a oferta da farmácia à época
sazonal e aos produtos divulgados pelos meios de comunicação social.
Esta zona possui ainda uma balança electrónica situada junto à porta de acesso,
permitindo que os utentes se possam pesar autonomamente, não interferindo com o
funcionamento da farmácia. Esta balança além de pesar, também mede a altura e
calcula automaticamente o Índice de Massa Corporal (IMC). Do lado esquerdo da
balança, existe uma área destinada ao cartão Farmácias Portuguesas, onde se faz a
divulgação de alguns produtos que podem ser rebatidos com o acumular de pontos no
respectivo cartão.
O armazém (Figura 4 e 5) é um espaço multifuncional e tem passagem livre para a
zona de atendimento geral. Esta passagem está pensada de forma a limitar a
visualização do armazém pelos utentes. No armazém existem telemóveis para se
fazerem as encomendas directas aos armazenistas, um computador e uma
fotocopiadora/scanner

conectado

em

rede

com

qualquer

computador

do

estabelecimento. Este computador inclui um leitor óptico de código de barras e uma
pequena impressora de etiquetas. É o posto onde se realizam:


Recepção de encomendas;



Impressão das etiquetas para os produtos Nett;



Impressão dos verbetes (Figura 9) para fecho de lotes e outros documentos.

Os medicamentos de marca estão organizados em gavetas deslizantes, separados
por forma farmacêutica (cápsulas/comprimidos, injectáveis, chãs, pastas, colutórios,
produtos de veterinária, granulados, pomadas/cremes, soluções cutâneas, queda de
cabelo, medicamentos de venda livre) e organizados por ordem alfabética.
Neste espaço, existem 5 armários de madeira com portas deslizantes. Os
medicamentos

genéricos

estão

distribuídos

segundo

ordem

alfabética

de

Denominação Comum Internacional (agrupados por laboratórios) por três destes
armários. Os restantes armários albergam xaropes, suspensões, ampolas bebíveis,
produtos vários de uso externo (álcool, betadine, compressas…) e testes de gravidez,
igualmente separados pelas respectivas categorias e ordenados por ordem alfabética.
Este armazém contém também um frigorífico que acondiciona os produtos que
exigem refrigeração, da ordem dos 2-8ºC, como por exemplo: vacinas, insulinas,
alguns colírios, entre outros.
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, devido ao seu carácter especial,
são guardados separadamente dos restantes medicamentos, em gavetas próprias não
identificadas.
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Neste espaço existem dois termohigrómetros, um no armário e outro no frigorífico,
que fazem o registo da temperatura e humidade, de modo a assegurar que os
medicamentos estão em condições óptimas de armazenamento.
Quando existe stock excedente, os produtos são enviados para o armazém de
stocks inactivos (Figura 7) no segundo piso, onde são igualmente organizados por
categorias e por ordem alfabética de nome comercial ou DCI.
Na FC existe um laboratório de manipulados que constitui uma zona ampla, limpa
e com iluminação natural. O laboratório possui um balcão, armários, estantes e um
lavatório, bem como balança analítica, balança de pesos e banho-maria.
O gabinete da directora técnica é o local onde a Dra. Sofia efectua os processos de
gestão e administração da farmácia.
Por fim, existe uma outra sala de arrumações onde se armazenam os arquivos
mortos, os produtos para devolução e os expositores em desuso.

2.6. Recursos Humano
A Dr.ª Técnica Ana Sofia Cordeiro de Madureira Pires é a responsável máxima
pelos actos farmacêuticos praticados na farmácia, tendo sob sua direcção e
responsabilidade um quadro de funcionários (farmacêuticos e outros profissionais
devidamente habilitados), que formam uma equipa consciente e dinâmica em prol da
saúde pública.
A FC cumpre o DL nº 307/2007, de 31 de agosto, que estabelece como regra que
as farmácias comunitárias disponham de pelo menos dois farmacêuticos [1].
Tabela 3 - Equipa técnica da FC.
Nome

Cargo

Dr.ª Ana Sofia Pires

Directora Técnica

Dr.ª Elsa

Farmacêutica Adjunta

Sr. Francisco

Técnico de Farmácia

Sr. José

Técnico de Farmácia

Sr. Silva

Técnico de Farmácia

Sr. Vasco

Técnico de Farmácia

Dona Maria José

Indiferenciada
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3. Gestão da Farmácia
3.1. Sistema Informático
A evolução informática da última década também se fez sentir no desempenho da
actividade farmacêutica, cujo aperfeiçoamento de softwares colmatou na génese do
Sifarma2000. Um programa de uso simples, rápido e consistente.
Actualmente, é impensável gerir uma farmácia sem recorrer ao auxílio de um
sistema informático. Um software, com uma enorme base de dados, demonstra-se
imprescindível na dispensa de medicamentos, diminuindo a probabilidade de
ocorrerem erros e melhorando a qualidade dos serviços prestados.
Desde 2010 que a FC utiliza o Sifarma2000 como sistema informático. O acesso ao
programa é feito individualmente por cada funcionário, a quem é atribuído um número
de utilizador e palavra passe, sendo o sistema multifuncional personalizado consoante
a função de cada utilizador. O meu login estava limitado para algumas funções
específicas, o que não comprometia a maior parte do meu trabalho, podendo fazê-lo
de forma autónoma.
O Sifarma2000 revelou ser um software intuitivo de interface simples, mas
simultaneamente multifuncional e integral, que possui uma enorme base de dados.
Este software foi programado de modo a optimizar o acto de dispensa farmacêutica,
consultar a informação relativa aos produtos (ficha de produto); optimizar a gestão de
vendas, gestão de stocks (gestão de encomendas, processamento e regularização de
devoluções, controlo de prazos de validade, actualização de preços), controlo eficaz
do movimento dos produtos (desde a entrada à saída), facturação e emissão de lotes
de receitas, acesso às contas dos clientes, gestão da contabilidade, consulta de
movimentos financeiros, entre outros…
O Sifarma2000 é um instrumento obrigatório para desempenhar as tarefas ao ritmo
que os novos tempos exigem e apresenta uma marcada evolução relativamente à
versão anterior, colmatando as suas falhas, uma vez que possui: vasta informação
sobre os medicamentos, interacções medicamentosas e possíveis efeitos adversos;
possibilita a compilação das várias dispensas numa só factura; a pesquisa de produtos
e a anulação das vendas são de procedimento simples e intuitivo. Na minha opinião, a
única desvantagem do Sifarma2000 é o seu interface pouco atractivo.
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3.2. Biblioteca e Fontes de Informação
“Considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o
farmacêutico deve manter actualizadas as suas capacidades técnicas e científicas
para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua actividade” [8].
Em várias ocasiões durante o meu estágio, tanto eu como os meus colegas fomos
interpolados com determinadas questões, às quais a literatura foi fundamental para
melhor aconselhar o utente. Uma série de fontes de informação funcionam como
auxilio para este tipo de situação, fornecimento de informação cientificamente correcta
de forma concisa e actual.
Na FC existem diversas fontes de informação para auxílio dos seus
profissionais. Estas fontes de informação estão sob forma de informação bibliográfica
ou adaptadas à pujante realidade informática.
Tabela 4 - Fontes de informação científica.
Informação bibliográfica
Farmacopeia Portuguesa (de acordo
com o DL n.º307/2007, artigo 37º)
Prontuário terapêutico
Simposium Terapêutico

Fontes informação informáticas
Sistema Informático Sifarma2000
Simposium terapêutico
Base de dados do Infomed –
INFARMED

Outros

A fonte de informação que eu mais usei foi o prontuário terapêutico e o Sistema
Informático Sifarma2000.
Na segunda fase do meu estágio, o prontuário terapêutico tornou-se uma ajuda
constante e imprescindível a qualquer dúvida iminente durante a leitura e análise das
receitas. Durante a fase de atendimento, a fonte de informação que mais usei foi o
sifarma2000. Nesta fase, aperfeiçoei a perícia em usar o software para esta finalidade,
ganhando a agilidade de informar o utente sobre a sua medicação simultaneamente
aquando do procedimento de venda.

3.3. Encomendas e Aprovisionamento
O aprovisionamento abrange as áreas de aquisição e gestão de stocks.
Durante os três meses de estágio na FC, tive a oportunidade de integrar as etapas
do circuito dos medicamentos vinculados ao espaço Farmácia.
Numa primeira fase do meu estágio (durante as 3 primeiras semanas), cingi-me
apenas a arrumar as encomendas e a repor o stock, tarefas que foram fundamentais
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para me situar na farmácia face à localização de cada produto. Durante a quarta,
quinta e sexta semana, tive a oportunidade de efectuar recepção e conferência de
encomendas, armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde, e assistir a
eventuais devoluções. Esta segunda fase do aprovisionamento de encomendas
proporciona o primeiro contacto com o Sifarma2000, que catalisa o ganho de perícia
com o software, antes de participar no atendimento aos utentes. No entanto, na minha
opinião, esta etapa do estágio foi especialmente proveitosa, por me proporcionar uma
maior familiarização dos nomes comerciais e formas farmacêuticas para cada princípio
activo. Todo este trabalho de “backstage” revelou-se fundamental aquando da fase de
atendimento ao balcão.
3.3.1. Gestão de Stocks
A gestão de Stocks é essencial para o equilíbrio financeiro das farmácias, de modo
a evitar ruptura de stocks ou excedentes no armazém. Uma má gestão dos stocks
pode afectar a dispensa atempada de medicamentos ou produtos de saúde,
fragilizando a qualidade de atendimento eticamente exigida. Os excedentes no
armazém representam empate de capital e mais tarde poderão ter que ser devolvidos
ao fornecedor, sendo em ambos os casos desvantajoso para a farmácia.
A gestão dos stocks faz-se no acto da encomenda, momento em que se pondera o
perfil dos utentes, analisa-se a incidência e tipo de receituário, média mensal de
vendas, rotatividade dos produtos e época sazonal. Como referido anteriormente, uma
enorme heterogeneidade de clientes frequentam a FC, o que possibilita uma maior
margem de segurança para arriscar na introdução de novos produtos. Os produtos
com publicidade nos meios de comunicação social (principalmente televisão)
representam uma aposta, por regra, muito apelativa para as farmácias. No entanto,
tem que se considerar o capital disponível, que é a variável que mais condiciona a
gestão de stocks, e avaliar as condições de pagamento e bonificação/promoção por
parte dos armazenistas/laboratórios.
A gestão dos stocks é de redobrável importância nas noites de serviço. Sendo que,
depois das 22 horas, os utentes não dispõem de farmácias alternativas no município.
A gestão da farmácia é feita com auxílio do sifarma2000. O software tem a
capacidade de guardar informações sobre o gasto mensal de cada produto, permitindo
também a edição dos seus stocks máximos e mínimos. Esta função assume grande
utilidade, uma vez que gera uma proposta de encomenda sempre que o stock mínimo
for atingido. A proposta é ponderada pela Directora Técnica/Farmacêutica adjunta e se
houver uma real necessidade do produto, procede-se à sua encomenda. Uma vez que
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as reais necessidades dos produtos se vão alterando consoante os parâmetros já
referidos (por exemplo: época sazonal), é importante actualizar periodicamente os
seus valores de stock máximo e mínimo.
3.3.2. Fornecedores
Os fornecedores são de extrema importância na relação entre a indústria
farmacêutica e a farmácia comunitária/hospitalar. As farmácias podem adquirir os seus
medicamentos

e

produtos

de

saúde

directamente

a

laboratórios

ou

a

armazenistas/cooperativas.
A compra directa a laboratórios é feita em grandes quantidades, o que possibilita
preços mais apelativos, proporciona pacotes especiais ou resulta em bonificações de
produtos.
As aquisições ao armazenista decorrem de forma mais rápida e mais frequente,
mas resultam em preços mais ambiciosos para os fornecedores. Estas encomendas
caracterizam-se por privilegiar a variedade de produtos e conter um número baixo de
unidades.
A FC seleccionou os seus fornecedores (OCP e Cooprofar) baseando-se na rapidez
e eficiência das entregas, condições de pagamento (preços e bonificações), qualidade
dos produtos, facilidade nas devoluções e qualidade nos serviços prestados. Tanto a
OCP como a Cooprofar fornecem produtos éticos e produtos OTC’s. Estes
fornecedores fazem entregas várias vezes ao dia o que permite satisfazer pedidos
especiais de utentes e solucionar situações de rotura de stock.
A FC encomenda directamente aos laboratórios os produtos de higiene corporal e
cosmética, suplementos alimentares, dispositivos médicos, produtos de puericultura,
entre outros. Os medicamentos genéricos são em grande percentagem adquiridos à
Ratiopharm, Teva e Zentiva.
3.3.3. Realização de Encomendas
Como foi anteriormente esmiuçado, a gestão de stocks constitui um parâmetro
fulcral para o sucesso da farmácia enquanto espaço comercial. É necessário respeitar
uma série de custos e definir estratégias. Assim sendo, na FC, esta importante tarefa
está a cargo da directora técnica ou da farmacêutica adjunta/substituta. Eu não
efectuei qualquer encomenda individualmente, mas assisti várias vezes ao
procedimento e entendi o seu fundamento e dinâmica.
Actualmente, é impensável a realização de encomendas sem o auxílio de um
software especializado. Na FC, este procedimento baseia-se na proposta de
encomenda sugerida pelo Sifarma2000, e se ponderam os valores estatísticos
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relativamente ao stock actual, ao número de vendas e aos stocks máximos/mínimos
para cada produto.
As encomendas para a OCP e Cooprofar são realizadas diariamente via sistema
informático, em dois horários, de manha (até às 13h30min) e de tarde (até às
19h00min).
Periodicamente, a FC faz encomendas directamente aos laboratórios. Nestas
encomendas que comportam um número elevado de unidades para o mesmo produto,
é importante considerar a época sazonal, para fortalecer o stock face às
doenças/crises sazonais. Neste tipo de encomendas a farmácia procura tirar partido
dos sistemas de bonificação ou promoção, que geralmente funcionam nos parâmetros
do “Up seeling” (mais quantidade - > condições mais apelativas para a farmácia). A
FC faz duas grandes encomendas mensais, uma à OCP de vários produtos (éticos) –
uma à Cooprofar de medicamentos genéricos (Ratipharm).
É importante referir, que por inúmeras vezes tive de fazer encomendas via telefone.
Estas encomendas são características por incluir um baixo número de produtos e
unidades. E resultam da necessidade de satisfazer um pedido de um produto que
habitualmente não se vende na farmácia ou de um produto com cujo stock está a 0 e
apresenta necessidade urgente. Antes de proceder a este tipo de encomenda, eu
dirigia-me a uma das farmacêuticas que por via correio electrónico confirmava a
disponibilidade do produto, e se possível, juntava este pedido à proposta de
encomenda diária. Caso a próxima encomenda diária já estivesse feita, procedia à
encomenda do produto por via telefónica e comunicava ao utente sobre o horário em
que poderia dirigir-se à farmácia para haver o produto. O utente podia escolher pagar
prontamente o produto ou não pagar. Se o fizesse, os stocks para o produto em
questão ficariam a negativo (vermelho), advertindo a responsável pela criação da
próxima encomenda sobre os produtos já pedidos. Esta sinalização do stock a valores
negativos também é importante aquando da recepção da encomenda. Se o utente
preferir não pagar, é obrigação de todos os funcionários comunicar à directora técnica
o que já pediram aos armazenistas. Como alternativa, pode-se forçar a encomenda de
determinado produto, recorrendo ao Sifarma2000, através da opção disponível
(quantidade forçada) na ficha de produto.
Caso o produto em questão estivesse esgotado, retirado do mercado ou os nossos
armazenistas não trabalhassem com tais produtos, tentava-se chegar a acordo com o
utente sobre uma possível troca de produto (se a receita o permitisse),
salvaguardando sempre a segurança e qualidade dos produtos e o respectivo
aconselhamento.
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3.3.4. Receção de encomendas
Eu fiz a recepção de todas as encomendas que chegaram à FC durante
aproximadamente três semanas.
As encomendas chegavam à farmácia em contentores de plástico ou em caixas de
cartão. Quando se tratavam de produtos que exigiam temperaturas compreendidas
entre 2-8º, vinham acondicionados juntamente com os acumuladores de frio, em
moldes de esferovite, por sua vez contidos em contentores de plástico devidamente
identificados. Todos estes contentores/caixas estavam identificados com o nome da
farmácia e acompanhados de factura aquando da sua chegada à farmácia. O
funcionário encarregue pela entrega da encomenda pedia a um elemento da nossa
equipa que desse seu nome e assinasse uma factura ou guia de transporte. Por
inúmeras vezes e deste modo, fui eu que confirmei a entrega das encomendas à FC.
Paralelamente a qualquer outro procedimento, a recepção das encomendas é feita
com o apoio do sistema informático. No Sifarma2000, é possível abrir uma janela
(“Recepção de Encomendas”), onde estão todas as encomendas pendentes,
separadas por fornecedor. Selecciona-se a encomenda pretendida, introduz-se o
número da factura e dá-se entrada dos produtos através da leitura do código de barras
ou manualmente.
Na entrada da encomenda dá-se prioridade aos produtos que exigem temperaturas
mais baixas e assim garantir que vão o mais rápido possível para o frigorífico,
salvaguardando a sua estabilidade. Sempre que não é possível recepcionar as
encomendas de imediato, faz-se uma nota (“Está no frio”) no duplicado da factura,
para lembrar que estes produtos foram alojados no frigorífico logo que chegaram à
farmácia, e mais tarde dá-se entrada na encomenda. Este procedimento é válido para
as encomendas feitas por telefone, sempre que o utente já esteja a aguardar o
produto. Escreve-se uma nota (“Já saiu”) no duplicado da factura a assinalar que
determinado produto já saiu. Normalmente, a recepção deste tipo de encomendas fazse conjuntamente com a encomenda diária.
Não se dá a entrada de produtos cuja embalagem chega à farmácia em condições
impróprias. Estes produtos serão posteriormente devolvidos ao fornecedor.
Durante a introdução dos produtos deve-se verificar o prazo de validade de cada
produto, e se este for inferior ao gravado no sistema deve-se proceder à sua alteração
na encomenda, o que se reflecte na ficha de produto. Para dar entrada de novos
produtos tem-se que criar (obrigatoriamente) uma nova ficha de produto com todos os
dados actualizados.
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Depois de passados todos os produtos, introduzem-se/corrigem-se os PVFs no
sistema e comparam-se os respectivos PVPs (preço referido pelo INFARMED).
Sempre que um PVP for alterado e existirem unidades desse produto em stock, essas
mesmas unidades são assinaladas com a seguinte nota: “Alterar preço na venda”.
Estes produtos vão ser vendidos de acordo com o preço a que foram comprados, o
utente paga o preço justo e não há possibilidade de resultar em prejuízo para a
farmácia. Em adição, é necessário conferir os prazos para os quais é possível escoar
os medicamentos ao preço anterior e se o preço facturado é permitido. A partir do dia
em que os novos preços entram em vigor, as farmácia e os fornecedores dispõem de
90 e 60 dias, respectivamente, para escoamento dos produtos em questão.
O meu estágio correspondeu a um período de tempo em que não houve alterações
obrigatórias de preços impostas pelo INFARMED.
No caso dos produtos NETT (produtos sem preço estabelecido, marcados na
farmácia com margens estabelecidas), deve-se conferir o preço, e se necessário,
acertar as margens de lucro de acordo com os limites estipulados.
De seguida, compara-se o número total de unidades (incluindo bónus) e o valor
total (€) da encomenda que resultam do ingresso dos produtos no sistema informático,
com os valores debitados nas respectivas facturas. Se houver correspondência de
valores, a encomenda é fechada e envia-se ao INFARMED a informação sobre os
produtos esgotados. O original e duplicado das facturas são organizados
cronologicamente em capas separadas, sendo no final do mês enviados para a
contabilista e posteriormente arquivados (arquivos mortos).
3.3.5. Armazenamento
O armazenamento é um parâmetro crucial para a organização e bom
funcionamento da farmácia. Como anteriormente descrito na “Caracterização do
espaço interior”, os MSRM são guardados em gavetas deslizantes e armários por
ordem alfabética e fora do alcance dos utentes. Os MNSRM, os dispositivos médicos e
os produtos de cosmética e de higiene corporal são dispostos nas gavetas deslizantes,
nas prateleiras, nos lineares e expositores. Os medicamentos psicotrópicos e
estupefacientes são armazenados em gavetas, num local específico não identificado e
fora do alcance visual dos utentes.
Idealmente,

quando

se

arruma

a

encomenda,

os

medicamentos

são

acondicionados por ordem de prazo de validade. Deste modo, são dispensados
primeiramente

os

produtos

com

prazo

de

validade

mais

curto,

evitando

(hipoteticamente) uma maior densidade de produtos para devolução. No caso de
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haver produtos com a nota “Alterar preço na venda”, estes têm prioridade para a
dispensa.
Todos os excedentes são encaminhados para o armazém do segundo piso, com
excepção dos medicamentos psicotrópicos, que durante o meu estágio nunca
estiveram em quantidade excedente.
Um bom armazenamento pressupõe que os medicamentos e produtos de saúde
mantenham as suas propriedades de segurança e eficácia até serem dispensados ao
utente. Como tal, exigem determinadas condições de temperatura, humidade e
luminosidade que devem ser respeitadas. Por exemplo, determinados produtos
necessitam de temperaturas baixas para se manterem estáveis (Insulinas, Clorocil,
Xalatan, etc…), sendo acondicionados no frigorífico, a temperaturas que rondem os 28ºC.
A FC tem dois Termohigrómetro, um na prateleira (no armazém) e outro no
frigorífico, que medem e registam os valores de temperatura (Cº) e grau de humidade
(%H). Estes valores são consultados diariamente e transferidos quinzenalmente (para
computador), através do software Testo.
3.3.6. Controlo dos Prazos de Validade
O controlo dos prazos de validade na FC é da exclusiva responsabilidade de um
funcionário (Sr. Francisco) e constitui uma tarefa contínua. A ordem em que o trabalho
é feito e quando é feito, está ao encargo do respectivo funcionário. Geralmente, esta
verificação é feita diariamente, em vários momentos do dia. Nos momentos de menor
fluxo de utentes à farmácia, é feita a conferência de cada embalagem. Se algum
produto apresentar um prazo de validade com término no período de 4 meses, é posto
de parte, em local específico.
A estratégia passa por juntar todos estes produtos e notifica-los como sendo de
venda prioritária. Se passados 30 dias, estes produtos não forem vendidos, terão de
ser devolvidos aos respectivos fornecedores, fazendo-se a nota de devolução com o
motivo de “Prazo de validade a expirar”.
3.3.7. Devoluções
Durante o meu estágio surgiram situações em que a FC teve de proceder à
devolução de determinados medicamentos ou produtos de saúde. Geralmente, este
procedimento ocorre aquando da recepção das encomendas. As situações em que
presenciei a devolução de produtos foram:
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 Os medicamentos ou produtos de saúde chegaram à FC em condições
impróprias (mau estado da embalagem, desperdício de produto);
 A encomenda traz uma quantidade de produtos incongruente ao que foi
requerido ou facturado;
 Produtos fora do prazo de validade.
A aproximação temporal ao limite do prazo de validade ou a retirada do mercado de
determinado produto, também constituem circunstâncias em que é exigida a
devolução dos produtos. No entanto, estas situações não ocorreram durante o período
em que estagiei na FC.
O procedimento consiste em notificar prontamente os fornecedores por via
telefónica. De seguida, prossegue-se com a devolução através do sistema informático
No separador “devolução de encomendas” selecciona-se o fornecedor ao qual se
pretende fazer a devolução, insere-se o código do produto, quantidade devolvida,
número da factura e o motivo da devolução. No final do processo é impressa uma nota
de devolução com 3 vias, sendo ambas carimbadas e rubrificadas pela Directora
Técnica/Farmacêutica Adjunta, e posteriormente, enviadas ao fornecedor. Para a FC,
apenas fica o registo informático. A regularização é feita através do envio de um novo
produto ou de uma nota de crédito.
Quando os produtos ultrapassam o prazo de validade, a entrega é feita aos
delegados que se deslocam à farmácia para negociar com a Directora Técnica, ou aos
funcionários responsáveis pela entrega da encomenda diária. As devoluções são feitas
em notas de crédito ou trocas com outros produtos.

4. Dispensa de Medicamentos
A legislação portuguesa cita que o aviamento de receitas e a dispensa de
medicamentos é feita unicamente em farmácia, pelos farmacêuticos ou pelos seus
colaboradores devidamente habilitados (técnicos de farmácia), sob a responsabilidade
do Director Técnico [9].
Outrora, a actividade farmacêutica estava marcadamente direccionada para a
preparação de manipulados, mas durante muitos anos esta prática foi entrando em
desuso. Hoje em dia, os medicamentos manipulados estão a reconquistar
protagonismo, uma vez que o seu carácter individual reflecte a melhor opção de
tratamento para diversas patologias em utentes diferentes. No entanto, a dispensa de
medicamentos e produtos de saúde ainda representa a principal função dos
farmacêuticos no exercício da sua profissão.
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Durante o meu estágio, a dispensa de medicamentos representou a última etapa da
minha formação, e decorreu num período de 1 mês e 15 dias.

4.1. MSRM
O DL nº 176/2006, de 30 de agosto - Estatuto do Medicamento – define que estes
medicamentos apenas podem ser dispensados na farmácia e mediante apresentação
de receita médica

[10]

. A receita médica é o documento através do qual, os médicos,

médicos dentistas ou odontologistas, prescrevem 1-4 unidades de medicamentos [11].
Os MSRM podem ser subclassificados em

[10]

:

 Medicamentos de receita médica não renovável

–

medicamentos

destinados a tratamentos de curta/ média duração. A validade da receita é
de 30 dias.
 Medicamentos de receita médica renovável – medicamentos destinados a
determinadas doenças ou

tratamentos prolongados e que possam ser

adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova visita médica. As
receitas são compostas por 3 vias com uma validade máxima de 6 meses.
Desde que as receitas foram informatizadas que deixaram de haver diferenças
relativamente ao seu aspecto, nomeadamente no caso dos estupefacientes e
psicotrópicos. As diferentes categorias são identificadas pela presença de uma sigla
no canto superior direito: RN- Receita Normal; RD – Receita de Dispositivos (tiras e
lancetas); RM – Receita Migrante e RE – Receita Especial (estupefacientes e
psicotrópicos).
4.1.1. Prescrição Médica
A Lei n.º 11/2012, de 8 de Março veio estabelecer novas regras de prescrição e
dispensa de medicamentos de uso humano, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de
Maio [12] [13].
A partir de 1 de Junho de 2012, a prescrição de medicamentos passou a ser feita
por Denominação Comum Internacional (DCI) do princípio activo. A implementação
desta medida teve como objectivo incentivar os utentes a adquirirem medicamentos
genéricos, o que reduz a despesa do estado e impulsiona o acesso dos doentes a
medicamentos (geralmente) mais baratos. O paciente tem o direito de escolher
qualquer medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo (mesma substancia
activa, forma farmacêutica e dosagem), seja de marca patenteada ou genérico de
qualquer laboratório

[12] [13]

. No entanto, o médico prescritor pode bloquear [Excepção
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a) e b)] ou restringir [Excepção c)] o direito de opção, através da indicação na receita
de justificações técnicas:


Excepção a) art. 6.º: Prescrição de um medicamento com margem ou

índice terapêutico estreito, de acordo com informação prestada pelo INFARMED;


Excepção b) art. 6.º - Reacção adversa prévia: Suspeita reportada ao

INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma
substância ativa, mas de denominação comercial diferente;


Excepção c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias:

Prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um
tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Esta alínea limita o direito de
opção, visto que o utente apenas pode optar por medicamentos com PVP igual ou
inferior ao do medicamento prescrito [12] [13].
A partir de 1 de Agosto de 2011, a prescrição electrónica tornou-se obrigatória,
incentivando à informatização do SNS e facilitando a interpretação das receitas pelos
farmacêuticos e seus colaboradores devidamente habilitados.
Em Março de 2013, foi aprovado um novo modelo de receita electrónica

[14]

. As

receitas emitidas após esta data devem estar em conformidade com as características
que caracterizam o novo modelo. As receitas electrónicas mais “antigas” (Figura 9)
podem ser distinguidas das mais “recentes” (Figura 10), pelo número da receita
(antigas: 13 dígitos; novas: 19 dígitos), pela presença/ausência de espaço para a
confirmação de opção pelo utente e ausência/presença da bandeira de Portugal no
canto superior esquerdo [15].
No entanto, as receitas manuais não foram totalmente suprimidas e continuam a
ser válidas em determinadas situações (falência informática, inadaptação do prescritor,
prescrição ao domicílio ou a prescrição até 40 receitas/mês), desde que justificadas
pelo médico prescritor [13].
Durante o meu estágio tive a opurtunidade de contactar com todos os tipos de
receita acima descritos.
4.1.2. Validação Farmacêutica
Antes da dispensa dos medicamentos, o farmacêutico ou outro profissional
devidamente habilitado deve conferir os requisitos que tornam a receita válida.
Para uma receita ser válida deve incluir: número da receita; local de prescrição (não
é obrigatório em receitas manuais de médicos particulares); identificação do médico
prescritor e número da sua cédula profissional; nome e número de utente ou de
beneficiário de subsistema (quando aplicável); entidade financeira responsável;
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referência ao regime de comparticipação (quando aplicável); identificação do
medicamento [DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número
de embalagens e nome de marca (quando aplicável)]; excepção e a alínea
correspondente (quando aplicável); identificação do despacho / portaria que
estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos (quando
aplicável); data de prescrição e assinatura do médico.
As receitas não podem conter mais de 4 unidades na totalidade, e mais de 2
unidades relativas ao mesmo princípio activo/medicamento. Quando receitados
medicamentos de toma única, as receitas podem conter até 4 unidades do princípio
activo/medicamento em questão

[11]

(por exemplo: Zentel comprimidos ou xarope). Se

estas condições não se verificarem, tornam a receita inválida.
A falta de informação sobre a posologia não torna a receita inválida. Geralmente,
quando se trata de uma receita médica renovável, em que o doente crónico já está
ciente dos medicamentos que toma e quando os deve tomar, o médico prescritor não
faz referência às posologias.
4.1.3. Interpretação e dispensa farmacêutica
Depois de verificada a validade da receita, o farmacêutico procede à sua
interpretação a nível terapêutico, visando aspectos farmacêuticos e farmacológicos. O
farmacêutico deve utilizar o seu conhecimento científico de forma imparcial, ética e
legal para analisar se a medicação é adequada a determinado utente.
O farmacêutico deve assegurar-se que o medicamento é dispensado na dose
prescrita, na quantidade adequada e com as informações necessárias para uso
correcto e acondicionamento correcto, de modo a manter a qualidade e segurança do
produto

[16]

. Deve estar sempre alerta para a possibilidade de o medicamento prescrito

sofrer interacções com alimentos e /ou com outros medicamentos de toma
concomitante, reconhecer os potenciais efeitos adversos e os casos em que é contraindicado. Se algum destes parâmetros apresentar preocupação major, deve-se
contactar o médico prescritor e expor a situação. Situação que não aconteceu no
período do meu estágio.
No momento da dispensa é fundamental dialogar com utente sobre a medicação.
Esta conversa deve ser feita de forma inteligente e dinâmica, com uma linguagem
simples e adequada à compreensão do utente.
Quando os utentes estão iniciar um tratamento (ocasional ou crónico) deve-se
passar a informação relevante de forma detalhada, para que não haja dúvidas acerca
do objectivo do tratamento, a forma de administração e eventuais efeitos secundários,
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que por vezes constituem a razão da fraca adesão à terapêutica, dos medicamentos
novos e desconhecidos. Em adição, deve-se informar sobre as precauções a tomar no
que diz respeito a condições especiais de armazenamento (colírios, vacinas, etc.),
assim como cuidados alimentares, entre outros.
Quando estamos perante casos em que a terapêutica é crónica, os doentes estão
normalmente inteirados sobre a sua medicação. O aconselhamento prestado não
precisa de ser tão detalhado, mas é fulcral analisar a segurança e eficácia da
terapêutica, e se necessário, rever a posologia.
Sempre que for relevante (por exemplo: idosos polimedicados), o farmacêutico
deve tornar escrita a informação transmitida de forma oral, para evitar que o utente se
esqueça ou se confunda. E recomendar uma caixa practidose, para facilitar as tomas
diárias dos utentes.
Durante o meu estágio, eu comprometi-me a escrever as posologias nas
respectivas embalagens, para garantir que os utentes fizessem o tratamento
correctamente.
A dispensa de medicamentos quando em serviço permanente ocorre de igual
modo. No entanto, a partir das 22h00, o utente paga um acréscimo de 2.50 € ao PVP
de MNSRM

[2]

. A FC permanece de porta aberta até aproximadamente às 23h, o que

facilita a comunicação e permite que o utente usufrua de melhores condições para o
aconselhamento. Depois desta hora, o atendimento passa a ser realizado através do
postigo, certificando maior segurança para a farmácia e trabalhador
4.1.4. Processamento da venda
Aquando da venda, os produtos são introduzidos no Sifarma2000 pelos códigos de
barras através do leitor óptico ou manualmente. De seguida, o profissional deve
averiguar qual a entidade financeira responsável, e passar a informação ao sistema
informático. De seguida, procede-se à impressão da informação referente aos
medicamentos aviados e entidade financeira responsável no verso da receita, que o
utente assina, confirmando a dispensa dos medicamentos e o seu direito de opção
(nos casos que o permitam). No caso de regimes de complementaridade, é necessário
processar duas receitas: a original que vai para o organismo de comparticipação da
receita e uma fotocópia (contém fotocópia do cartão de beneficiário) que é enviada
para o outro organismo (SAMS QUADROS, SAMS NORTE, etc...).
Por fim, o doente faz o pagamento e emite-se o recibo [com nome e n.º contribuinte
(obrigatório em compras superiores a 100€)] ou factura simplificada.
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Na FC é evidente a dificuldade que algumas famílias têm em pagar a medicação.
Para que os todos os utentes (sem excepção) tivessem acesso à medicação, a FC
disponibiliza a oportunidade de se criarem contas a crédito, segundo as quais os
utentes adquirem a medicação e posteriormente precedem ao seu pagamento. A
factura é assinada pelo utente adquirente, e é guardada até ao momento da
regularização.

4.2. Regimes de comparticipação
O estado comparticipa os medicamentos de acordo com escalões estabelecidos,
que variam segundo as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as
entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que
sofram de determinadas patologias.
O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de
comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de
grupos especiais de utentes. Sempre que um utente seja abrangido por um regime
especial de comparticipação, deve estar mencionado na receita médica o despacho
relativo ao regime abrangido, assim como a sigla «O» junto aos seus dados. No caso
de se tratar de um utente pensionista que possui uma reforma inferior ao ordenado
mínimo, deve estar mencionada a sigla «R» [13].

4.3. Medicamentos Genéricos
Segundo o Estatuto do Medicamento, entende-se por medicamento genérico todos
os que possuam “a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias
activas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de
referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [10].
Para que um medicamento seja considerado medicamento genérico tem
obrigatoriamente de ser essencialmente similar a um medicamento de referência,
terem caducado os direitos de propriedade industrial relativos às respectivas
substâncias activas ou processo de fabrico e não se invocarem a seu favor indicações
terapêuticas diferentes relativamente ao medicamento de referência já autorizado.
Os medicamentos genéricos são facilmente identificáveis, uma vez que são
identificados pela sigla “MG”, inserida na cartonagem, e são prescritos pela DCI das
substâncias activas, seguida do nome do respectivo titular da Autorização de
Introdução no Mercado (AIM) ou marca, da dosagem e forma farmacêutica

[17]

.

Estes medicamentos apresentam a vantagem de serem cerca de 20-35% mais
baratos que os medicamentos de referência, apresentando uma vantagem económica
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para os utentes e para o SNS. A entrada destes medicamentos no mercado
impulsionou a prescrição por DCI (mais científica e mais racional) [18].
No acto da dispensa, o farmaceutico ou o seu colaborador devidamente habilitado
deve, obrigatoriamente, informar o utente da existência de medicamentos genéricos
comparticipados pelo SNS e sobre aquele que tem o preço mais baixo

[19]

. Quando a

receita permitir a alteração/escolha do medicamento genérico, devemos informar o
utente sobre essa possibilidade, e este decidirá, se pretende ou não, exercer o seu
direito de opção.
Os medicamentos genéricos têm um passado marcado pela discussão pública, pelo
contronto de ideias entre médicos e farmacêutico, mas actualmente, e baseando-me
na realidade que conheço, posso afirmar que estes medicamentos são muito bem
aceites pela população. Na FC, aproximadamente 40 por cento do receituário é
dispensado em medicamentos genéricos, sendo a Ratiopharm, a Teva e a Zentiva, os
laboratórios mais vendidos .

4.4. MNSRM
Nos últimos anos, a farmácia comunitária tem vindo a conquistar a confiança da
população, afirmando-se como sendo o espaço de saude de eleição na procura de
informação e aconselhamento.
As farmácias apresentam uma vasta gama de medicamentos não sujeitos a receita
médica (MNSRM), que em muitos casos, podem solucionar o problema do utente sem
a necessidade de consulta médica. A dificuldade em marcar consultas médicas, as
campanhas publicitárias pelos meios de comunicação social, a sobrevalorização ou
desvalorização de certos sintomas, o conhecimento da sua situação patológica ou o
aconselhamento dado por outras pessoas, constituem as razões que levam os utentes
a automedicarem-se.
No acto da dispensa, é fundamental avaliar toda a sintomatologia inerente à queixa
e os dados do utente (idade, patologias, medicação habitual, etc…). Na maioria dos
casos, o motivo que leva os utentes a deslocarem-se à farmácia reside num sintoma
ou transtorno menor, facilmente solucionado pela adopção de medidas não
farmacológicas. Nos casos em que

há necessidade de dispensar algum

medicamento, o profissional deve optar por um tratamento que seja simples ( de modo
a garantir a adesão à terapêutica por parte do utente). Aquando da dispensa, o utente
deve ser informado acerca das indicações terapêuticas, posologia, modo de
administração, duração do tratamento, possíveis efeitos secundários, interacções
medicamentosas e contra-indicações. É importante fomentar o uso racional destes
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medicamentos, frísando o facto dos MNSRM não serem inócuos. A informação deve
ser comunicada ao utente numa linguagem simples e adequada, de modo que seja
assimilada e cumprida.
Se não houver melhorias do seu estado (em x dias) ou haja um agravamento dos
sintomas, deve-mos aconselhar o utente para consulta médica. Procede-se de igual
modo para os casos em que os sintomas possam estar associados a uma patologia
grave ou o doente faça parte de um grupo de risco (grávidas, mulheres a amamentar,
crianças, idosos, insuficientes renais e insuficientes hepáticos).
Na minha opinião, a dispensa de MNSRM consiste na função vinculada à actividade
farmacêutcia que mais exalta a projecção social da importância do farmacêutico.

4.5. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes
Os estupefacientes

e

psicotrópicos,

quando usados correctamente,

trazem

benefícios terapêuticos para inúmeras doenças, podendo ser usados em áreas como a
oncologia e a psiquiatria, no controlo da dor severa como potentes analgésicos, entre
outros. No entanto, estas substâncias apresentam inúmeros

riscos, tais como

habituação, tolerância, dependência física e/ou psíquica, o que faz com que sejam
alvo de legislação específica [20].
De acordo com a Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, os medicamentos
autorizados

em

Portugal

que

contenham

substâncias

psicotrópicas

ou

estupefacientes, podem ser fornecidos ao público, mediante a apresentação de receita
médica (RE – Receita Especial).
As receitas prescritas manualmente, com cor amarelo-esbatido, constituídas por
um original e dois duplicados [11] [20].
Aquando da

recepção de uma receita electrónica com estas substâncias, são

impressas duas fotocópias da receita. Posteriormente é necessário identificar a
identidade do utente e do adquirente e inserir no sistema informático os dados do
médico prescritor, do adquirente e do utente. O sistema informático procede à
impressão na receita original e numa cópia e, ainda, imprime um talão com a
informação detalhada dos medicamentos, do utente e do

adquirente. Este talão é

anexado à segunda cópia da receita e arquivado na farmácia. Relativamente às
prescrições manuais, estas receitas já estão acompanhadas de dois duplicados, sendo
que se processam de igual forma no sistema informático.
Posteriormente, as farmácias devem enviar ao INFARMED, até ao dia 8 do mês
seguinte, o duplicado da receita médica especial

[11]

. A receita original é enviada ao
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respectivo subsistema de saúde para efeitos de comparticipação e

a outra é

arquivada na farmácia por um período de três anos.
O farmacêutico ou outro profissional devidamente habilitado tem o direito de
recusar a dispensa deste tipo de receita, desde que haja suspeitas sobre a
autenticidade da receita, que deve estar de acordo com o modelo aprovado pelo
INFARMED e totalmente preenchida. Caso o prazo de

validade da receita tiver

expirado, ou o adquirente for menor de idade ou sofrer de perturbações mentais, não
devemos proceder à dispensa dos medicamentos [21].
Durante o meu estágio, tive a opurtunidade de efectuar (duas vezes) a dispensa
deste tipo de medicação.

5. Medicamentos e Produtos Manipulados
Segundo o decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, “medicamento manipulado é
qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a
responsabilidade de um farmacêutico” [22].
Quando se procede à preparação de medicamentos manipulados é necessário que
se assegure a sua qualidade e segurança. Por isso, existem normas sobre as boas
práticas a cumprir na preparação destes medicamentos que incidem principalmente
sobre o pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas,
materiais de embalagem, a manipulação, controlo de qualidade e a rotulagem.
Nos últimos anos, o mercado dos manipulados sofreu uma grande transformação
em consequência da evolução da indústria farmacêutica.
A preparação de manipulados é processo demorado e pouco rentável. Actualmente
está praticamente restringido a algumas fórmulas dermatológicas e pediátricas, para
as quais ainda não existem especialidades com dosagem apropriada.
Na realidade actual das farmácias, a produção de manipulados só se justifica
quando feita em grandes quantidades. O número de solicitações de manipulados não
justifica os custos aliados ao adquirimento e cuidados de acondicionamento a ter com
matérias-primas, material de laboratório e material de embalagem. Actualmente, a FC
não produz qualquer manipulado. No entanto, defende o seu uso, possibilitando a
integração de uma terapêutica individualizada e personalizada para cada utente.
Durante o meu estágio, apenas constatei a solicitação de dois manipulados: do
quadriderme e do trimetropin.
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6. Receituário e Faturação
A segunda parte do meu estágio foi dirigida para o receituário e para os testes
Bioquímicos.
Apesar de toda a atenção que é exigida aos profissionais que trabalham na
farmácia, por vezes, acontecem erros associados à dispensa de medicamentos. Como
tal, a FC tem um funcionário encarregue de conferir as receitas aviadas. Quando
algum erro de facturação ou aviamento é encontrado, procede-se à sua correcção, e
se for caso, contacta-se o utente de forma a resolver a situação.
Nesta segunda fase do meu estágio, durante aproximadamente 3 semanas, assumi
a função foi organizar as receitas por organismo de comparticipação. Para cada grupo
formado, as receitas eram posteriormente sub-agrupadas de acordo com o número de
lote. E dentro do mesmo lote, organizadas segundo ordem numérica (1-30). Depois de
organizadas, cada receita era cuidadosamente conferida, para termos certeza que não
seria devolvida pela ARS. Nestas funções eu conferia a validade do documento, a
assinatura e identificação do médico prescritor, confirmava a congruência do
organismo de comparticipação facturado e a aplicação de portarias, se a receita foi
aviada com a comparticipação correcta e se foram dispensados os medicamentos
prescritos (correspondência entre medicamento, dose, formula e quantidades), tendo
em conta a Excepção a), b) ou c) quando associada. Todo este trabalho era revisto
pelo funcionário responsável, que carimbava cada receita depois de a assinar e datar.
Depois de organizar e conferir as receitas, imprime-se o Verbete de identificação de
lote, que é devidamente carimbado, e junto ao respectivo lote. No final do mês,
procede-se ao fecho de todos os lotes recorrendo ao Sifarma2000, imprime-se em
duplicado a Relação Resumo de Lotes (com os valores relativos a cada lote) e em
quadruplicado a Factura Mensal de Medicamentos (com os valores correspondentes a
cada entidade). A Factura Mensal de Medicamentos é assinada, carimbada e datada
pela directora técnica: o original e duplicado são enviados juntamente com os lotes
para a conferência, o triplicado é enviado para a contabilista e o quadruplicado é
arquivado na farmácia.
O receituário referente ao SNS é entregue pelos CTT’s no Centro de Conferência
de Facturas (CCR). O CCF confere as receitas e comunica à ANF que, através da
Finanfarma, faz o pagamento até ao 20º-23º dia do mês seguinte. As receitas
pertencentes a outros sistemas e subsistemas são enviadas para a ANF via CTT’s,
que faz o pagamento e envia as facturas às entidades correspondentes.
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Se for detectado algum erro, a receita é devolvida juntamente com o documento
que indica o motivo da devolução. Neste caso, o valor da comparticipação não é pago.
No entanto, em determinados casos é possível re-facturar as receitas e reenviá-las no
mês seguinte.
Esta fase foi extremamente importante para eu prever quais os medicamentos mais
aviados e assim direccionar o meu estudo para a fase de atendimento ao balcão. Foi
nesta fase que solidifiquei os meus conhecimentos relativamente a efeitos
secundários, contra-indicações, interacções e efeitos secundários da medicação.
Aquando da leitura de uma receita, qualquer duvida que surgisse era prontamente
esclarecida com o auxílio do prontuário terapêutico.

7. Outros Serviços de Saúde
7.1. Determinação de Parâmetros Biométricos, Bioquímicos e Fisiológicos
Actualmente, as farmácias portuguesas não são apenas vistas como simples
postos de venda de medicação e produtos de saude. A comunidade reconhece nas
farmácias a confiança dos seus profissionais, constituindo por excelência a unidade de
saúde priveligiada pelo utente para esclarecimentos de saúde. As farmácias são
caracterizadas pelo ambiente convidativo das suas instalações e por albergar
profissionais legalmente habilitados e dotados de conhecimentos científicos que
fidelizam os utentes. Nos últimos anos, a prestação de serviços visando a prevenção e
promoção de saúde e bem-estar da comunidade tornou-se uma prática comum em
quase todas as farmácias do país.
A Portaria n.º 1429/2007 de 2 de Novembro consagra a possibilidade de as
farmácias de oficina prestarem serviços farmacêuticos

[23]

. Na FC fazem-se medições

de peso e altura, de tensão arterial e testes bioquimicos (Glicose, Colesterol e
Triglicerideos). A determinação dos parâmetros bioquímicos é efectuada na sala de
atendimento personalizada, sendo este espaço propício a uma conversa privada entre
o Profissional de Farmácia e o utente.Estes serviços farmaceuticos ao dispor dos
nossos utentes permitem o rastreamento, o acompanhamento e o tratamento de várias
patologias.
Durante o estágio, eu fui o responsável pela maioria das medições de pressão
arterial e testes bioquímicos que ocorreram na farmácia.

32

7.1.1. Peso, Altura e IMC
A farmácia dispõe de uma balança na qual é possível medir de forma instantânea o
peso, a altura e o Indíce de Massa Corporal (IMC). A balança emite um talão com o
registo destes valores e a classificação atribuída de acordo com os valores do IMC. Os
pacientes podem proceder a esta medição de forma autónoma e pelo custo de 0.50€.
A balança é recalibrada todos os anos.
7.1.2. Pressão Arterial
A Hipertensão é um reconhecido factor de risco para doenças cardiovasculares. Em
Portugal, existem aproximadamente 2 milhões de hipertensos

[24]

. Como tal, o

farmacêutico como profissional de saúde que mais contacta com o paciente medicado
assume um papel importante no incentivo ao controlo da tensão arterial e no
seguimento de cada caso, de modo a avaliar a resposta à terapêutica. Este mesmo
incentivo deve ser direccionado a indivíduos com predisposição hereditária, idade
avançada ou com excesso de peso.
Na FC existe dispositivo electrónico de medição (OMRON® iQ-142) que mede a
pressão diastólica, pressão sistólica e pulsações. Os valores obtidos são passíveis de
leitura no mostrador digital.
Os utentes eram sentados numa cadeira com apoio para a coluna, onde
repousavam cerca de 2 minutos. O braço era despido de roupa apertada e certificavame que tiravam qualquer acessório (por exemplo: relógio) que eventualmente
influenciasse os resultados. Durante este tempo, questionava se tinham ingerido café
ou alimentos nos ultimos 30 minutos, se tinham sensação de cansaço ou nauseas. De
seguida, dava pequenas orientações de posição relativamente ao dispositivo
electrónico de medição (OMRON® iQ-142) e alertava para a impossibilidade de falar
ou mexer aquando da medição.
No final da medição, registava no cartão de utente os valores obtidos, a data e
hora da medição. Informava o utente sobre o resultado, que enquadrava à sua
situação, prestando o devido aconselhamento. Abordei sempre a importância do
exercicio fisico moderado e de hábitos de vida e alimentação saudáveis. Algo que
também sugeri regularmente, foi a possibildade de substiruir o sal de cozinha por
produtos vendidos na farmácia (Sal&vida e Bonsalt), com os quais é possivel obter
resultados positivos.
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Em caso de súbita elevação/diminuição relativamente aos valores habituais, e se
registado em mais que uma ocasião, o utente deveria ser aconselhado para consulta
médica.
7.1.3. Testes Bioquimicos
Os

testes

bioquimicos

foram

realizados

num

dispositivo

electrónico

(Accutrend®Plus) em que se utilizam tiras especificas para cada teste. As tiras são
impregnadas com sangue capilar e introduzidas no aparelho que, em breves
momentos, dá um resultado preciso e seguro.
A técnica de determinção é semelhante para todos os testes, devendo seguir-se
alguns passos para se proceder de modo seguro e reprodutivel. É obrigatório usar
luvas descartáveis, desinfectar o dedo a ser picado com álcool a 70° e deixar
evaporar. De seguida, activa-se a lanceta e no bordo lateral da polpa do dedo faz-se a
punção capilar (deve-se massajar o dedo puncionado, de forma a facilitar a formação
da gota). Por fim, faz-se o branco do aparelho e adiciona-se a gota formada à tira
teste, coloca-se no aparelho e aguarda-se pela leitura do resultado.
O dedo do utente é limpo com algodão embebido em álcool e o material que esteve
em contacto com sangue é colocado no recipiente destinado à incineração.
No final da medição, registava-se o resultado obtido juntamente com a data e hora
da medição.
7.1.3.1. Glicemia
As medições de glicemia foram efectuadas de manhã com o utente em jejum ou
ocasionalmente, 2 horas após a sua última refeição. É um teste especialmente
direcinado a doentes diabéticos, com o propósito de controlar os seus níveis de
glucose e assim testemunhar o efeito da medicação. Também presenciei casos (raros)
em que os doentes diabéticos se propunham a fazer a medição devido aos sintomas
de hipoglicémia.
O farmacêutico deve aconselhar o utente sobre como agir (medidas não
farmacológicas), para que os valores de glicose se mantenham controlados. Se estas
indicações se revelarem insuficientes, devemos aconselhar o doente para consulta
médica (revisão da medicação e posologias).
7.1.3.2 Colesterol
Os níveis elevados de colesterol estão intimamente relacionados com o risco
cardiovascular.

A

hipercolesterolemia

constitui

uma

patologia

normalmente
34

assintomática que é agravada pelos maus hábitos alimentares

[24]

. Trata-se de um

factor de risco modificável, sendo de máxima importância a vigia dos seus valores
para assim precaver complicações futuras.
A determinação dos níveis de colesterol pode ser efectuada em qualquer altura do
dia, uma vez que a ingestão de alimentos (ovos – alimento com mais colesterol)
apenas altera ligeiramente os seus valores.
Os níveis de colesterol deveriam ser mantidos abaixo dos 190 mg/dl, como referido
nas guidelines europeias

[24]

. Depois da medição, aconselhava os utentes a terem

hábitos alimentares e de exercício físico saudáveis. É importante referir que na FC
medimos o colesterol total.
7.1.3.3 Triglicerideos
Similarmente à hipercolesterolemia, os niveis elevados de triglecerideos constituem
um factor de risco modificável na génese de problemas cardiovasculares. A
hipertrigliceridemia é uma patologia de evolução assimptomática igualmente
influenciada pelos hábitos alimentares [24].
Como os valores de triglicerideos são directamente relacionados com a comida
ingerida, o seu controle deve ser efectuado com o utente em 12 horas de jejum.
Durante o aconselhamento, informava os utentes que o alimento que mais
influencia negativamente os valores de triglicerideos é o queijo, realçando sempre, a
importância de manter um estilo de vida saudável.
Os níveis de Triglicerideos deveriam ser mantidos abaixo dos 150 mg/dl, como
referido nas guidelines europeias [24].

8. Farmacovigilância
O conhecimento científico e o contacto próximo e frequente com os utentes,
concedem aos farmacêuticos uma posição privilegiada para identificar e notificar
reacções adversas de medicamentos (RAM). A nossa intervenção é essencial para
garantir a vigilância do medicamento durante o seu período de comercialização [25].
Sempre que for identificada uma RAM grave ou inesperada, esta informação deve
ser notificada ao Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) através do
preenchimento de fichas próprias para o efeito, disponíveis no site do INFARMED [26].
Durante o meu estágio na FC, não foi comunicada qualquer RAM.
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9. Valormed
O objectivo da VALORMED é proporcionar a recolha e valorização energética das
embalagens e medicamentos fora de uso, minimizando o seu impacto ambiental
negativo

[27]

. Na FC faz-se permanentemente a recolha destes resíduos. Depois de

cheia, a caixa Valormed é fechada, pesada e assinada por um funcionário da farmácia.
Na FC, a recolha das caixas Valormed é feita pela Cooprofar ou OCP.

10. Recolha de radiografias
A recolha de radiografias é uma campanha realizada pela Assistência Médica
Internacional (AMI) que tem como objectivo a recolha das mesmas para posterior
reciclagem. Esta campanha permite angariar dinheiro para ajuda social, e evita que as
radiografias sejam colocadas no lixo comum, poluindo o ambiente.

11. Farmácias Portuguesas
A FC é aderente ao Programa “Farmácias Portuguesas”, com o objectivo de
oferecer um maior número de serviços e vantagens aos seus utentes e,
consequentemente, de os fidelizar.
Aos utentes que se vinculem a este programa é disponibilizado um cartão, onde
são acumulados pontos consoante as compras que façam na farmácia. Com a
aquisição de MSRM, na primeira compra do dia, é acumulado 1 ponto. No entanto, na
compra de MNSRM e produtos de saúde e bem-estar, o preço do produto é convertido
em pontos (1 euro corresponde a 1 ponto) [28]. Assim que o utente desejar, os pontos
do seu cartão podem ser rebatidos em produtos pertencentes ao catálogo “Farmácias
Portuguesas”, actualizado pela ANF.

12. Formações
Durante o estágio na Farmácia Central tive a opurtunidade de ir a duas formações.
Estas iniciativas são de extrema importância e interesse, uma vez que permitem um
maior conhecimento de novos produtos, além que melhoram e tornam mais rigoroso o
aconselhamento ao utente.
A primeira formação (28/10/2013) decorreu nas instalações da ANF e foi subordinada
ao tema “Cuidados Dermatológicos e Específicos Oficinal”. Esta formação teve
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importância redobrada, por fazer uma extensa alusão aos conceitos e objectivos do
Cross e Up Selling.
A segunda formação foi no Hotel Tiara no Porto (13/11/2013) e promoveu a marca
Tantum Verde, abordando as características vinculadas aos seus produtos e as
respectivas vantagens do seu uso.

13. Considerações Finais
Apesar de ter sido uma experiência que decorreu num curto espaço de tempo, posso
afirmar que resultou em imensas implicações positivas, tanto a nível pessoal como
profissional.
Contactar com a realidade da profissão em ambiente comunitário tornou evidente a
beleza da actividade farmacêutica, o prazer prestar serviços à comunidade e constatar
o reconhecimento de cada olhar.
Como tal, cada dia foi gratificante.
O estágio permitiu-me aplicar os conhecimentos até então meramente teóricos e
preparar-me para a actividade farmacêutica com o maior profissionalismo. A
interpretação de uma prescrição médica, a compreensão do perfil farmacoterapêutico
de determinado doente e a prestação de aconselhamento farmacêutico foram
capacidades que desenvolvi durante este estágio.
O estágio foi também fulcral para conhecer e compreender a estrutura organizacional
e funcional da Farmácia Comunitária. A integração numa equipa multidisciplinar já
formada foi algo muito positivo, sendo que me levou a adquirir capacidades de
cooperação, mas também de autonomia.
Passados estes meses, sinto-me capaz de exercer a profissão com total consciência,
com a maior responsabilidade e respeito, seguindo o exemplo de com quem tive o
prazer de trabalhar.
Um muito obrigado a toda a equipa da Farmácia Central (Póvoa de Varzim).
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Anexos
Figura 1 – Espaço exterior da FC. Rua da Junqueira, 11, 4490-519, Póvoa de Varzim.

Figura 2 - Espaço Interior da FC.
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Figura 3 - Espaço Interior da FC. Balcão onde fiz atendimento.

Figura 4 - Armazém, gavetas deslizantes e o balcão de recepção de encomendas.
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Figura 5 - Armazém, prateleiras de genéricos e frigorífico.

Figura 6 - Sala de atendimento personalizado.
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Figura 7 - Armazém de excedentes.

Figura 8 – Sala de reuniões.
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Figura 9 - Verbete de identificação do Lote, carimbado na FC

Figura 10 - Receita electrónica manual, modelo em vigor.
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Figura 11 - Receita electrónica, modelo em vigor.

Figura 12 - Receita electrónica, modelo antigo
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Figura 13- Cartão usado para registo dos valores de Pressão arterial e Testes Bioquímicos.

Figura 14 - Check Saúde [valores de referência].
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ABSTRACT
The development of microfluidic systems has been progressing rapidly in recent
years and it has interested both industry and academia since it requires small amounts
of sample and reagents, reduces analysis time and levels of energy consumption
(Reyes et al., 2002; Dittrich and Manz, 2006).
There are a large number of different micromixers types that can be classified in
several ways. In general, micromixers are categorized as passive or active
micromixers. Passive mixers solely rely on pumping energy, whereas active mixers rely
additionally on an external energy source to achieve mixing (Capretto et al., 2011). The
design of micromixers relies on manipulating the flow using channel geometry or
external disturbances. These micromixers have been developed and proposed for use
in various areas of applications that cover (Nguyen and Wu, 2005): Micro arrays and
DNA sequencing; Sample preparation and analysis; and Cell separation and detection.
To get a closer look in the mixing phenomenon that occurs at the micro scale, we
decide to inquire the importance of the device pattern in order to improve this process.
Since most of the previous studies portrayed about devices functionality, our main
goal focused on the estimation of the mixture efficiency, comparing the performance
between the two different pattern devices.
We used a standardized procedure to evaluate and compare the mixing performance
of the T-Mixer and Staggered-Herringbone Mixer (SHM).
For a better analysis, and consequently, better results (more accuracy and precision),
it was necessary to optimize the method since it become an important issue to achieve
before the final experiments.
The imaging data and statistical analysis showed that both devices have an excellent
mixing performance. However, the SHM mixer demonstrated an higher throughput than
the diffusion mixer. The maximum Index mixing (%) values achieve were 80% and
70%, for SHM and T-mixer, respectively. The T-mixer needed longer channels length
to achieve the same mixing efficiency.

Keywords: Microfluidics; Passive mixers; Diffusion; Advection; Reynolds Number; TMixer; Staggered-Herringbone Mixer, Acid-base equilibrium; ImageJ; Mixing Efficiency
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INTRODUCTORY NOTE
It is wisdom that small-scale mixing is of uttermost importance in bio and chemical
analyses. The experimental and theoretical tools created in the last years and their
application to biochemical problems led to the development of microfluidics chemistry.
During the last eight years, journal papers on microfluidics had increased almost
exponentially (Nguyen and Wu, 2005)
Miniaturization became the most recent trend in analytical chemistry and life
sciences. Initially, the importance of micromixers was not recognized and only a few
research groups were focused on this topic. Since two relevant review papers (Nguyen
and Wu, 2005; Hessel et al., 2005) were published in 2005, several hundreds of other
works have been published on this topic (Suh and Kang, 2010), presenting several
types of micromixers.
Designing micromixers relies on manipulating the flow using channel geometry or
external disturbances. These micromixers have been developed and proposed for use
in various applications (Nguyen and Wu, 2005):


Micro arrays and DNA sequencing;



Sample preparation and analysis;



Cell separation and detection;

While micromixers bring advantages and new features into chemical engineering,
molecular level processes such as reaction kinetics remain almost unchanged
(Nguyen, 2008). Micromixing has been understood as one of the most difficult-toachieve topics. Therefore, the investigation of micromixers is fundamental to
understand this phenomenon (Madou, 2002).
The present dissertation is structured in four main parts:


Theoretical background, reviewing key scientific publications related to

basic principles and the related terminology of mixing, mixer designs and their
features in terms of the mixing performance.


Objectives, presenting the specific goals of the work performed.



Experimental research, describing the experimental work in order to

answer the questions formulated in the Objectives section.


Conclusions and future research, where the deductions from data

obtained will be taken in the context

of

the proposed objectives.

Complementary studies will be also projected.
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1)

INTRODUCTION

1.1) Microfluidic
Microfluidics is the area of science and technology that is focused on simple or
complex, mono or multiphasic flows at the micro scale. Microfluidics deals with the
behavior, precise control and manipulation of fluids that are geometrically constrained
to a small, typically sub-millimeter scale.
Microfluidics aims at investigating and developing miniature devices which can sense,
pump, mix, monitor and control small volumes of fluids (Tabeling and Chen, 2005).
1.1)1.

Historical Background

1975-1989: It has been presented the first miniaturized analytical device made of
silicon, a chromatographic analyzer capable of separating various compounds in a
matter of seconds. Although it presented a rapid separation capacity and small size, it
didn’t get much attention from the scientific community (Reyes et al., 2002).
The 1980s were very important for microfluidics advance. Developments in micro
fabrication techniques originated a new research area based on the manufacture of
microactuators controlled by integrated microcircuits - microelectromechanical systems
(MEMS) (Couceiro, 2008).
Most of the devices developed in the 70’s and 80’s were obtained from glass or
silicon. Both materials may be worked in an automated manner that includes basic
steps as the cleaning of substrates, transfer design and etching. However, it is an
expensive process that requires a lot of time, qualified staff, specific equipment and
clean rooms. Despite having equally complex manufacturing methodologies, glass is
cheaper than silicon and has some advantages for certain (bio) chemical applications.
(Ibañez-Garcia, 2007).
1990-1993: In mid-90s, the demand for new materials that permitted cheap prototype
production (in big scale) led to the development of polymer microfabrication
techniques.
The use of polymers was well received in the analytical systems research area.
PDMS is the protagonists of micro machining trend since it is an inexpensive and easy
to work material. It allowed us to manufacture devices at lower cost, making them
disposable for single use, solving some problems such as clogging or contamination
between samples (Ibañez-Garcia, 2007).
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In order to obtain certain chemical applications, the walls of micro channels need to
be functionalize and layers sealed by-OSi bond formation. This process requires
plasma oxidation which difficult the devices manufacture. Another disadvantage of
PDMS is not supporting certain pressures generated by the fluids inside the device; it
may generate fluid losses at interfaces or intern structure deformation (Li et al., 2005).
The substrate choice for micro structures should ascertain manufacturing costs and
suitability for an intended function (Ibañez-Garcia, 2007).
The concept of miniaturized Total Analysis System (μTAS) or Lab-on-a-Chip was
introduced by Manz et al. (1990) and it represented the integration of various steps in a
chemical analysis (sample preparation, reaction, separation and detection), allowing
the reduced size of the system (Manz et al., 1990).
1.1)2.

Advantages

The use of microfluidics attracts interest from both industry and academia because of
its potential and advantages. Analysis at micro scale require small amounts of sample
and reagent, less time consuming, low cost and high throughput (Oosterbroek and
Berg, 2003).
The control of small amounts of fluids makes kinetics easier to study.
The rapid mixing is essential in several microfluidic systems that are used in
biochemical analysis, drug delivery, and sequencing or synthesis of nucleic acids
(Weigl et al., 2003).
As said before, the low manufacture cost of polymer devices allows the use of
disposable systems which eliminates the possibility contamination between analyzes
(Couceiro, 2008).
The making of integrated systems (Lab-on-a-chip) also affected analysis cost. It
reduces analysis time, levels of energy consumption and volume of sample/reagents
required (Reyes et al., 2002; Dittrich and Manz, 2006).
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1.2) Principles of Fluid Mixing
Microfluidic devices are not a miniature version of their macroscale counterparts.
Several physical characteristics, such as surface area–to-volume ratio, surface tension
and diffusion, do not simply scale linearly from large to small devices (Capretto et al.,
2011).
1.2)1.

Diffusion

Diffusion is the process of spreading molecules by Brownian motion from a higher
concentration region to another with lower levels of that substrate.
Near the interface, molecules on both sides have different properties and random
molecular motion results in the permeation of molecules from one side to another. The
flux of species through the interface is proportional to concentration gradient, as Fick’s
law suggests (Capretto et al., 2011).
Initially the interface is very sharp, but the continuing diffusion provides gradual
distribution of species across the interface, causing the process to occur more slowly
(Suh and Kang, 2010).

F IGURE 1- “I LLUSTRATION OF THE MOLECULES EXCHANGE ACROSS AN I NTERFACE BETWEEN TWO
DIFFERENT FLUIDS ACTIVATED BY THE MOLECULES RANDOM MOTION : ( A ) BEFORE STARTING THE
EXCHANGE , ( B ) INSTANTANEOUS STATE DURING THE EXCHANGE ” (R EPRINTED FROM : S UH AND
K ANG , 2010).

a)

1.2)2.

b)

Advection

Advection is the transport of substances within a moving fluid; it is an important form
of mass transfer in flows at low Reynolds number (Re).
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1.2)3.

Fluid motion

Fluid flow is categorized into two regimes: laminar and turbulent flow.
Laminar flow is characterized by smooth and constant fluid motion. On the other
hand, turbulent flow is characterized by vortices and flow fluctuations. Both regimes
differ between each other for viscous and inertial forces (Nguyen, 2008).
1.2)4.

Fluid Parameters on microfluidic

The Re is a measure of the ratio of inertial forces to viscous forces. It quantifies the
relative importance of these two types of forces for a given flow or to what extent the
fluid is laminar (Capretto et al., 2011).
At low Re, the viscous overcome the inertial effects and a complete laminar flow
occurs. Consequently, the convective mass transfer occurs in a specific direction, the
fluid flow direction and mixing can only be achieved by molecular diffusion (Nguyen
and Wereley, 2002). On the other hand, at high Re the opposite happens. The flow is
dominated by inertial forces and characterized by turbulent flow, i.e. fluid motion is
random in space and time, which originates convective mass transfer in random
directions (Weigl et al., 2003).
In microfluidic systems, the Re is usually smaller than 100 which make the flow
essentially laminar. Therefore, the mixing process is largely dominated by passive
molecular diffusion and advection (Nguyen and Wereley, 2002).
The Peclet number (Pe) is a measure of the ratio of advection phenomenon to
diffusion phenomenon, it quantifies the relative importance of these two phenomena for
providing mass transport (mixing).
In the range of Pe < 1000, the mixer can be considered diffusion based. However, for
bigger Pe values it is dominated by the advection phenomenon. Attending to liquids,
the relation between Re and Pe can be estimated as Pe ≈ 1000Re (Nguyen and Wu,
2005).
The Strouhal number is a measure of the ratio of substrate residence time to
disturbance time, and generally, it is associated with active micromixers (Nguyen,
2008).
1.2)5.

Mixing in microfluidic devices

In microfluidic systems, the characteristic small Re number implies that hydrodynamic
instability does not develop since flows cannot be turbulent. Due this limitation, mixing
in microfluidic devices is usually achieved by taking advantage of the relevant small
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length, which largely increases the effect of molecular diffusion and advection
(Capretto et al., 2011).
However, the small size of micromixers leads to large shear stress, even at slow
velocities, which may compromise both metabolic and physical integrity of cells.
The reaction kinetics and reaction time do not change with miniaturization. However,
the mixing time can be significantly affected by the micromixer design and it can be
reduced to the same order or even lesser than reaction time. Consequently, it enables
the measurement of real reaction kinetics and products may be controlled (Nguyen,
2008):
 If the reaction results in only one product, mixing time can only affect the
reaction rate.
 If there is more than one product, mixing time determines the product
composition and distribution.
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1.3) Micromixers
Micromixers can be integrated in a microfluidic system or work as stand-alone
devices (Oosterbroek and Berg, 2003).
There are a large number of different micromixers types that can be classified in
several ways. In general, these devices are categorized as passive or active
micromixers. The passive mixers solely rely on pumping energy, whereas the active
mixers also depend from an external source of energy to achieve mixing. (Capretto et
al., 2011). It has been reported that passive micromixers have lower efficiency, since
the mixing process depends entirely on diffusion or chaotic advection. However, the
passive micromixers are often less expensive and easily fabricated (Lee et al., 2011).
In this report, more attention is given to passive micromixers constructed by the
“Grupo de Sensores y Biossensores de la UAB” that are based on Lamination and
Chaotic Advection (ribs and grooves designed on the channel walls).
1.3)1.

Why microfluids mixers?

Micromixers are widely used in chemical, biological and medical analysis (Nguyen
and Wu, 2005). Biological processes such as cell activation, enzyme reactions and
protein folding often involve the mixing of reactants for initiation (Weigl et al., 2003).
At micro scale level, fluid properties become increasingly controlled and provide the
possibility of exerting control over the processes carried out in a microfluidic
environment. Micromixers can provide a fast and controllable mixing process as a
result of their small dimension and the omnipresence of a highly predictable laminar
flow, making it particularly applicable for reactions with very fast kinetics or for dealing
with unstable intermediate substances (Hessel et al., 2005; Hessel et al., 2006).
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F IGURE 2 - E FFECT OF A MICROMIXER ON A CHEMICAL REACTION WITH MORE THAN ONE
PRODUCT : ( A ) FAST MIXING WITH CHAOTIC ADVECTION . ( B ) SLOW MIXING WITH MOLECULAR
DIFFUSION (R EPRINTED FROM : N GUYEN , 2008).

S – Substrate
R – Reagent
P1 – Product 1
P2 – Product 2

The previous figure shows that depending on mixing time, the reaction may originate
different final products.
Reactions:
S + R → P1
R + P1 → P2
If the reaction proceeds very fast, almost all R molecules are used in the first reaction,
not many are left for reaction with P1. On the other hand, if mixing proceeds slowly, the
originated P1 has enough time to react with R, forming P2 (main product) (Nguyen,
2008).
Shestopalov et al. (2004) demonstrated the possibility to monitor and control
reactions (spatially and temporally) by adding reagents at precise time intervals during
the reaction progression. The fast mixing process is also an advantage for
precipitation/crystallization processes such as the production of colloidal systems or
nanoparticles (Shestopalov et al., 2004).
The small internal volume provides an opportunity to decrease the amount of sample
required for the analysis or reaction, which is useful when rare and valuable
substances or samples are used (Hessel et al., 2005). This characteristic endows
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micromixers with a superior heat transfer and control, handling reactions in which fast
heating and cooling of the reaction mixture are required (Hessel et al., 2006). In
addition, the small internal volume of the micromixers is also beneficial in a safetyrelated point of view when handling hazardous substances and chemical reactions
(Kestenbaum et al., 2000).
1.3)2.

Micromixers Based on Molecular Diffusion

Molecular diffusion is the final stage in all micromixer types.
A high diffuse flux can be achieved with larger interfacial area, larger gradient and
larger diffusion coefficient, as Fick’s law suggests. At micro scale, a small mixing length
leads to higher gradient concentrations, being advantageous for the diffuse mixing
process. A larger diffusion coefficient can only be achieved by increasing temperature
and decreasing viscosity, but the final result is not significant.
Thus, micromixers mixing optimization is obtained by a striation thickness decrease
using geometrical designs that increase the surface area between the different fluids
and decreases the diffusion path. These mixers can be further categorized by the
arrangement of the mixed phases (Nguyen and Wu, 2005):


Serial or Parallel lamination;



Hydrodynamically focused streams;

The often simple passive structures are robust, stable in operation and easily
integrated in more complex systems. These micromixers can also work as stand-alone
devices for applications where a superior control and a scaling-down of the mixing
process are required (Kovarik et al., 2013).
1.3)2.1.

T-mixer

The simplest passive micromixer is based on parallel lamination, and it is a long
straight channel with two inlets. It’s often called Y-mixer or T-mixer due its shape, and it
is characterized for having flat channels (Nguyen and Wu, 2005).
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F IGURE 3 - P ARALLEL LAMINATION MICROMIXER : ( A) T-M IXER AND ( B ) Y-M IXER (A DAPTED FROM :
N GUYEN AND W U , 2005).

a)

b)

The mixing is obtained by guiding two liquids in contact with each other through the
flat channel. Since the Y-mixer and T-mixer solely depend on the diffusion of species at
the interface between the two liquids, a long mixing channel is required for
performance improvement (Capretto et al., 2011).
Next figure depicts a typical T-mixer that has no specific mixing elements or structure,
where the two different fluids from separate reservoirs flow parallel to each other. The
mixing process is totally diffusive.

F IGURE 4 - S CHEMATIC OF A TYPICAL CONCENTRATION DISTRIBUTION ( GREY LEVEL ) WITHIN A TSHAPED MICROMIXER (ADAPTED FROM : S UH AND K ANG , 2010).

The concept of T- and Y-shaped micromixers can be improved by using more
complicated designs. Faster mixing can be achieved by decreasing the mixing path
(diffusion length) and increasing the contact surface between the two fluids. Parallel
lamination splits the inlet streams into n substreams, and then, rejoins them into one
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stream again, as a laminate stream (Bessoth et al., 1999; Floyd et al., 2005). According
to Erbacher et al. (1999) by comparing these more complex devices against the T-/YMixer, an obvious reduction with n2 factor is observed in mixing time or channel length
required (Kakuta et al., 2003).
I used the T-mixer represented in the following picture.

F IGURE 5 - P ICTURE

OF THE

T-M IXER

USED

The basic T-design can also be improved by roughening the channel wall or throttling
the channel entrance. At high Reynolds numbers the basic T-mixer can be further
modified with obstacles, which generate vortices and chaotic advection (Wong et al.,
2003).
1.3)3.

Micromixers based on diffusion and chaotic advection

In the micromixers discussed above, advection is often parallel to main flow direction.
Nevertheless, advection in other directions (chaotic advection), can generate a
transverse component of flow, which causes an exponential growth of the interfacial
area and a corresponding decrease in the striation thickness (diffusion path), improving
significantly the mixing efficiency (Stroock et al., 2002; Wang et al., 2002).
These transverse flows can be generated by channel shapes that stretch, fold, break,
and split the laminar flow over the cross-section of the channel (Nguyen and Wu,
2005). In order to enhance the mixing process, different authors proposed
modifications to the geometry setup by adding obstacles or roughening the channel
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walls (Johnson et al., 2002; Wong et al., 2003). The presence of obstacles alters the
flow direction and the streamlines induce whirl flow and recirculation that create the
transversal mass transport. However, these obstacles are not very efficient unless
when used at moderately high Re (Wang et al., 2002).
At small Re, chaotic advection can be induced by grooves or rips on channels wall
(Stroock and Whitesides, 2003).
1.3)3.1.

Staggered-herringbone micromixer (SHM)

Johnson et al. (2002) were the first investigators working on the chaotic advection
phenomenon. Nearly at same time, Stroock et al. also studied this effect and published
their results, considering two different groove patterns [figures x(6a) and (6b)].

F IGURE 6 - M ODIFICATION OF MIXING CHANNEL FOR CHAOTI C ADVECTION AT LOW R EYNOLDS
NUMBERS : ( A ) SLANTED GROOVES AND ( B ) STAGGERED - HERRINGBONE GROOVES (A DAPTED
FROM : N GUYEN AND W U , 2005).

a)

b)

The Staggered Herringbone Mixer (SHM) (Figure 7) has attracted significant attention
because it is simple, elegant, and readily manufactured. It consists of a rectangular
channel with “herringbone grooves” in one or more walls of the channel (Wang et al.,
2003) that subject the fluid to a cyclic sequence of rotational and extensional
disturbances (Stroock et al., 2002).
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F IGURE 7 – S TAGGERED H ERRINGBONE M IXER (SHM) STRUCTURE (R EPRINTED FROM : N GUYEN
2008).

This structure generates a pair of counter rotating vortices. Repeating these rotational
and extensional flows induce chaotic advection that stretch and fold the mixing liquids,
reducing the striation thickness significantly (Nguyen, 2008).
Optimization studies by Lynn and Dandy (2007) concluded that:
 The optimized width fraction of the herringbone structure is approximately
p=W1/W=2/3.
 The optimized angle of grooves and ridges is 45º.
 The magnitude of the secondary transversal flow is weakly dependent on the
channel aspect ratio H=W.
 The magnitude of helical flow is strongly dependent on the groove depth (ridge
height) ratio h=H. The higher the ratio h=H the more efficient is the mixing process.

F IGURE 8 -G EOMETRICAL PARAMETERS OF THE S TAGGERED H ERRINGBONE M ICROMIXER (SHM).
T HE “ HERRINGBONE GROOVES ” STRUCTURE (A DAPTED FROM : N GUYEN , 2008).
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The internal structures endow SHM with higher mixing efficiency compared to the
classic T-type mixer without them (Capretto et al., 2011).
For this work, we used the SHM represented in the following picture.

F IGURE 9 - P ICTURE OF THE SHM USED
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2)

OBJECTIVE

It has been several times reported how micromixers work. All the background theory
is extensively explained and it may consist in an important advance for microfluidic
chemistry development.
Most of the previous studies portrayed about the devices functionality. Therefore, our
main goal focuses on the estimation of the mixing efficiency. We attempt to prove the
functionality and evaluate the mixing efficiency of the two micromixers (T-Mixer vs
SHM) contructed by the “Grupo de Sensores y Biossensores de la UAB”.
Since there are a many subtle variables that difficult the mixing process, as well as,
the results measure (accuracy and precision), it was necessary to optimize the method
of analysis.
An optical system was used to monitor continuously the mixing process.
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3)

EXPERIMENTAL PROCEDURE

3.1) Experience concept
This research work is based on simple ideas.
Firstly, it’s important to refer the two essential annotations that frame the purpose of
this work.
 In the T-Mixer, solute molecules just experience free movement to promote
the reagents mixture (Capretto et al., 2011).
 The mixing process is expected to be faster by using the SHM, since it doesn’t
depend only from free molecular movement, but also from the chaotic
advection created by the device pattern (Wang et al., 2003).
Two solutions are prepared and injected separately into devices by using syringe
pumps. Once inside into the device, these solutions become in contact with each other
and start to mix. So, a reaction occurs and a color stream is formed along the channel’s
device. This stream becomes larger with distance concerning to the origin contact
point.

F IGURE 10 - C OLORED STREAM FORMATION ON A SHM MIXER (RATE = 1+1 µ L/ MIN ).

Time-lapse pictures are taken at reference points in both devices for posterior
analysis with proper software (ImageJ) that allows the measurement of the mean pixels
intensity.
The mean pixels intensity is directly related to the concentration of the reaction’s
product, i.e. is directly related to the percentage of the reagent’s mixture. Thereby, we
can make calibration curves from data collected and statically compare the mixing
performance of both micromixers.
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3.2) Experience procedure
3.2)1.

Regents

The mixing performance in various designs of micromixers has been assessed by
contacting water or ethanol solutions of phenolphthalein and sodium hydroxide (Liu et
al., 2000; Lee et al., 2006). We decided to use the same reagents previously tested by
the cited authors.
As said before, two solutions were prepared:


NaOH [0.03M]



Phenolphthalein [0.01M]
o

Both used ethanol 96% (v/v) (Panreac) as solvent.

Phenolphthalein color changes due an acid-base equilibrium; it is colourless in acidic
or near-neutral solutions (pH 8.2) and turns pink in basic solutions.
Reaction: HPh <=> H+ + PhThe use of ethanol as the solvent instead of water ensures that a change of this
balance is due to reaction with NaOH only, not concerning OH- molecules from water.
Ethanol has the capacity to drag air bubbles formed during the experiment,
representing a great advantage.
3.2)2.

Experimental Setup

The developed system is presented in the following figure.

F IGURE 11- R EPRESENTATION OF THE DEVELOPED SYSTEM .
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For the final experiment, we used two syringes (1710 Hamilton: 100 ul of volume;
1.46 mm of internal diameter) to contain and inject the solutions into both devices. The
two syringes were equally connected to injection pumps under computer software
(WinPumpControl) control.
In order to keep the stability of the device, even as we move it to record pictures, a
supporting platform was constructed with Legos®. The device instability was a major
problem, because any abrupt movement would affect its performance by breaking its
function for a few moments. It was also very important to ensure that device remained
at 180º relative to the microscope light platform, since camera shots were affected by
this position angle deviation.
The input channels were connected to Teflon tubes with 0.8 mm of internal diameter
and 14 cm long. The fluidic connection between these tubes and devices input/output
was made by high compression using a metal adjuster. An o-ring introduction and a
flange design at tubes extremity were necessary for this kind of connection.

F IGURE 12 - FLUIDIC CONNECTION BETWEEN TEFLON TUBES AND DEVICES INPUT / OUTPUT .

The connection between Teflon tubes and syringes was also obtained by placing a
flange, an o-ring and a connector Raccord (Omnifit) 1/4" at tubes end.
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F IGURE 13 -C ONNECTION BETWEEN T EFLON TUBES AND THE SYRINGES .

The output channel was also connected to a Teflon tube (0.8 mm of internal diameter
and 11 cm long). This outlet tube was left open to the atmosphere, allowing the mixed
fluids collection to a beaker.

F IGURE 14 - S YSTEM REPRESENTATION . A WASTED FLUIDS COLLECTOR IS INCLUDED .

The micromixers were placed on a Leica stereomicroscope MDG33/10450123 (S6D)
which was coupled to a Leica DFC290 chamber via computer software Leica
Application Suite.
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F IGURE 15 - F ULL REPRESENTATION OF THE DEVELOPED SYSTEM .

3.2)3.

Cleaning device

At the end of each test, devices channels were cleaned up with ethanol.
3.2)4.

Injection methodology

The injection pumps were controlled by computer software: WinPumpControl. This
specific software has the advantage of getting the two pumps started at the same time
that contributes to higher stream stability.
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F IGURE 16 – I NJECTION PUMP SOFTWARE ( WINPUMPCONTROL ).

The parameters to be set on the software were:


Injection volume;



Syringe diameter;



Injection speed.

We had to determine which type of syringes we would use: glass or plastic, as well as
their diameters (bigger or smaller).
Regarding injection speed, it was necessary to test multiple speeds in order to
optimize the flow stability.
3.2)5.

Detection methodology

The detection system was based on the device placement in a stereomicroscope
attached to a camera Leica DFC290 through the computer software Leica Application
Suite. The interface between the fluids was oriented so that the optical axis was
tangential to the interfacial plane, as described by (Kamholz et al., 2001). The quality
and resolution of the images are also an important issue for the evaluation of mixing
performance.
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F IGURE 17 – D ETECTION

3.2)6.

SYSTEM SOFTWARE

(L EICA APPLIC ATI ON S UI TE ).

Characterization methodology

Despite the several research works on micromixers, its characterization remains a
challenge.
A common quantitative method is measuring the generation of color in acid-base
reactions. The camera response is linear with image intensity; since the concentration
of the dye is proportional to the intensity of the recorded image, the mixing efficiency
can be quantified (Aubin et al., 2010).
The taken pictures were analyzed on the ImageJ software that converts images into a
matrix of intensity values.
F IGURE 18 - I MAGE J SOFTWARE .

A region of interest (ROI) was defined to establish the specific measuring region
within pictures which allowed precise data calculation.
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3.2)7.

Analytical quality control

Before any image capture, it was necessary to perform a white balance on the
microscope camera by using a white sheet.
For each test, two controls were performed in the same conditions:
 Maximum – To get the pixels maximum intensity the reaction was completely
held outside the micromixer. Then, the final product was pumped into the device,
filling the microchannel homogeneously with one color.
 Minimum – Only ethanol was injected into the device. No reaction takes place,
and consequently, it wasn't observed any color.
F IGURE 19 - M AXIMUM INTENSITY PICTURE

3.2)8.

F IGURE 20- M INIMUM INTENSITY PICTURE

Statistical evaluation of data

Only three values are required to calculate the extent of mixing (θ) at any given
instant in time:

I - Intensity (at some point); Imax – Maximum Intensity; Imin –Minimum Intensity.

Therefore, calibration curves from data collected were done and, as a result, we
compared the mixing efficiency of both devices.
The descriptive statistical parameters were calculated using Microsoft Office Excel
2010 (Microsoft Co., USA).
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4)

EXPERIMENTS

4.1) System stabilization
One of the first parameters to be asked in this research work was the time required
for system stabilization, more properly, to flow stream stabilization. Every time the rate
of injection was changed, whenever the device/support was moved or even when we
accidentally touched the Teflon tubes, flow stream destabilization was noted.
The flow instability originated from Teflon tubes or device movement doesn’t assume
a major concern, since it normalized within a few seconds. However, we decided to test
the time needed for stabilization after the injection rate change.
Experience I
Material: SHM, plastic syringes (10 ml, Terumo).
We used an initial injection rate of 10+10 µL/min. After a few minutes, the colored
stream was formed and stabilized. Next, the injection rate was reduced to 0.75+0.75
µL/min, and the time needed for the channel to be completely homogeneous by the
colored mixture was counted.
The experience evolution was recorded in time-lapse (one picture every 30 seconds)
at a specific region.
F IGURE 21 - R EGION OF INTEREST (ROI) DEFINED AT END OF 5 CYCLE .

4.1)1.

Results and Discussion

A higher numerical intensity value results from a relatively larger content of white
pixels against red tone pixels. Obviously, the opposite is also true; a smaller intensity
value reflects a higher content of red tone pixels in the images. The red tone pixels
came from the reaction product color.
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F IGURE 22 - P IXELS INTENSITY VARI ATION VS EXPERIENCE TIME (MIN ).
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Due to low residence time, the colored stream at 10+10 µL/min only occupied
approximately 50% of the device channel (Figure 23). Lesser injection rate leads to
longer residence time, i.e. longer contact between reagents, and consequently, to the
high percentage of reagents mixture. So, at 0.75+0.75 µL/min, the device channel
became completely homogeneous by the colored mixture, as anticipated (Figure 24).

F IGURE 23 - C OLORED STREAM FORMED AT 10+10 µ L/ MIN OF INJECTION RATE (E ND OF 5 CYCLE )

F IGURE 24 – C OLORED STREAM FORMED AT 0.75 + 0.75 µ L/ MIN OF INJECTION RAT E (END OF 5
CYCLE )

The pixel intensity decreased gradually as the time was passing by and took a few
minutes until it reached a constant minimum.
Conclusion: When we alter the injection rate it implies that we should wait
approximately 20 minutes until system stabilization; for reagents velocity inside the
device match the rate configured on the injection software.
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4.2) Stream stability
When we tried to measure the mixing efficiency of both devices, some coherent
wavelike disturbances in the T-shaped intersection were visualized. This wavelike
disturbances acquires larger amplitude with distance concerning to the origin contact
point. Chen et al. (2005) also reported this problem and showed absolutely unstable
flows for certain parameters.
This stream instability is an extremely important issue for experiments since it affects
the characterization methodology. A small stream variation at the beginning of the
channel device results in a much bigger variation at the end of the same channel, i.e.
the impact of stream instability is more evident as the flow moves away from the origin
point.
The following experiments were analyzed using the relative intensity concept,
according the following equation:

I - Intensity (at some point); Imax – Maximum Intensity; Imin –Minimum Intensity: θ med –
Average mixing Index (for all the pictures); θ rel – Relative Intensity.

All the experiences regarding the stream stability (II-VII) were performed in a SHM
that remained immobile.
The pictures were successively recorded in a specific region.
The ROI (Figure 21) used in the characterization method was also the same for all
the experiences.
Note: For each individual parameter experienced, the θ rel should remain constant.
The θ rel variation is directly correlated with stream instability.
4.2)1.

Ambient noise

Our laboratory was periodically surrounded by hair dryer noise due parallel works. We
start to realize some disturbance in the stream stability every time our laboratory
colleagues turned on that specific equipment. So, we decide to test the influence of that
constant frequency noise on the formed stream stability. Additionally, it has also been
reported in several studies that sounds waves can move small amounts of liquids.
Since this work was developed in a susceptible room to uncontrolled noises, we
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decided to test the influence of that particular and recurrent noise. We have done two
experiments to test if the hair dryer sound actually produces an effect on stream
stability or not.
Experience II and III
We used plastic syringes (10.0 ml, Teremuo) to inject the reagents at 1+1 µL/min until
stabilization. Then, the pictures were recorded (one picture every 20 seconds) during
approximately 10 minutes. Both experiences just differed between each other
according to the hair dryer mode (on/off).
4.2)1.1.

Results and Discussion

F IGURE 25 - R ELATIVE INTENSITY VS EXPERIENCE TIME (S ).I NFLUENCE OF THE H AIR DRYER NOISE ON
STREAM STABILITY .
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The hair dryer constant noise (constant frequency) appears to be markedly related
with θ rel vary. When the hair dryer was turned off, no relevant different values were
found for θ rel among each measurement. On the other hand, when the instrument was
turned on, we observed a large stream instability represented by the huge interval of θ
rel values (0.98 -1.01).
The pictures successively recorded (at a specific device region) showed different
relative intensity values which mean different amounts of the reaction product. Since
the experiment conditions did not change, the product concentration at the reference
point should remain the same with time passing by.
Conclusion:


Hair dryer turned off – The relative intensity variation wasn’t significant.



Hair dryer turned on – The relative intensity variation was significant.
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4.2)2.

Choosing injection rate

The injection force does not result from a sustained pressure, but from the occurrence
of successive pulses that are cyclically repeated. The time needed for one cycle to be
completed depends obviously from injection rate and it may be related to stream
instability. So, three experiments were carried out to test this variable.
Experience III, IV and V
We used plastic syringes (2.5ml, Teremulo) in the three experiences. However, each
experience was performed using a different injection rate (10 µL/min, 5 µL/min and 1
µL/min).

After stabilization, one picture was recorded every 10 seconds. These

replicate images were captured at each flow rate.
4.2)2.1.

Results and Discussion

F IGURE 26- R ELATIVE INTENSITY VS TIME (MIN ).I NFLUENCE OF INJECTION RATE ON STREAM
STABILITY .
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According to data analysis, we may conclude that:
 An injection rate of 10+10 µL/min, using plastic syringes (2.5 ml, Teremulo)
provided the more suitable stream stability to achieve the work main goal.
 For syringes with similar diameter dimensions, higher injection rates provide
higher stream stability.
However, higher injection rates decrease the residence time, compromising reagent
mixture due the limited channel length. In addition, extremely higher injection rates may
cause device damage.
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4.2)3.

Choosing syringes by diameter

At this point we almost had tested all possible variables for stream stability.
To reach our main objective, it was defined to inject the reagents at 1+1 µL/min,
promoting enough residence time for complete reaction. So, we had to inquire what
syringes should use. Diameter is an adjusting parameter in the pumping software
which may influence stream stability. In order to investigate this issue, two experiences
were made.
Experience VI and VII
Both experiences differed between each other according to the type of syringes used.
In experience VI, we used syringes with 8.7 mm of internal diameter (2.5 ml,
Teremulo), but in experience VII, we tested syringes with 1.46 mm internal of diameter
(100 µL; 1710 Hamilton).
The reagents were pumped into the devices at 1+1 µL/min. After system stabilization,
each experiment was recorded in time-lapse (one picture was taken every 30
seconds).
4.2)3.1.

Results and Discussion

F IGURE 27 - R ELATIVE INTENSITY VS TIME (SEC ). I NFLUENCE OF SYRINGES (DI AMETER ) ON STREAM
STABILITY .
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Graphic analysis confirmed the assumptions we made; for similar injection rates,
syringes with smaller internal diameters provided greater stream stability than syringes
with bigger internal diameters.
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Since diameter is an adjusting parameter in the pumping software, it affects the cyclic
pulses velocity, and consequently, influences stream stability as we concluded.
Larger syringe diameters are related to faster injection pulses, i.e. bigger diameters
have a negative correlation with time needed for one cycle of pulses to be completed.
Therefore, the use of syringes with smaller diameters provides a longer continuous
pressure, which makes the pulses less abrupt, and thus, contributes to stream stability.
The data obtained allowed us to establish a numerical relationship among diameter,
injection rate and stream stability, represented by the following formula:

(

)

Vel – Injection rate (µL/min)
Dia – Syringe Diameter (m/m)

This mathematical relation will be very important for further work.

4.3) Micromixer efficiency
To reach our main goal, we had to perform two experiences, one for each mixer: Tmixer and SHB. From data previously acquired we concluded that it was necessary to
use 100µl syringes to inject the reagents at 1+1 µL/min into the device, in order to
achieve stream stability and enough residence time, respectively.
Experience VIII and IX
We injected the reagents until system stabilization. Then, both micromixers were
photographed in time-lapse (one picture every 15 seconds).
Twenty ROI’s were defined at specific regions of the micromixers, as represented in
the next two figures:

F IGURE 28 - ROI DEFINED ON THE SHM.

39

F IGURE 29 - ROI DEFINED ON THE T-M IXER .

From ROI’s analysis, we calculated the θ med taking into account the 30 pictures
recorded for each device.

I avg - Average intensity (at some point); Imax avg – Average maximum Intensity; Imin avg–
Average minimum Intensity.

The θ med represents the mean percentage of the reaction product, and
consequently, the mixing index (%).
4.3)1.1.

Results and Discussion

F IGURE 30- R ELATIVE INTENSITY VS TIME (MIN ). I NFLUENCE OF INJECTION RATE ON STREAM
STABILITY . D IFFUSION M IXER V S H ERRINGBONE M IXER .
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In the experiments described above we had measured the extent of mixing in our
channels as a function of the mean residence time, which allows the comparison of
different types of mixers (Adeosun and Lawal, 2009).

40

The mixing performance of the two micromixers studied was evaluated. The imaging
data and statistical analysis showed that both devices have an excellent mixing
performance at 1+1 µL/min using 100 µL syringes. The mixing index had approximately
a maximum value of 80% and 70%, for SHM and T-mixer, respectively.
From the graphic analysis, we can assume that the SHM achieves higher percentage
of mixing than the T-Mixer for similar residence time. In the first 3 seconds (residence
time), the mixing efficiency for both devices is very similar. However, when it reaches 4
seconds, the mixing values began to be markedly different. At this point, the SHM
reaches the mixing index of approximately 60% (increasing more than 30%), although
the T - mixer only increases about 1.3%.
From this moment on, the mixing index was always far superior for the SHM, with
recurrently higher percentages of mixing (never less than 10%) compared to T-mixer,
until both devices reached the respective maximum intensity.
After the 15º herringbone groove (mixing elements), the uniform pink color fills the
entire device channel and the mixing process is considered complete (80% - at mixing
length of 486 µm). Goullet et al. (2006) and Johnson et al. (2002) reported a mixing
efficiency of 80% at a mixing length of 443 µm (velocity of 0.81 cm·sˉ1) for a different
slanted groove pattern (Mansur et al., 2008).
The SHM reaches the mixing efficiency of 70% at mixing length of 170 µm, whereas
with the T-mixer, a channel with 700 µm is needed to achieve the same efficiency (at
the same flow rate). In previous studies, Goullet et al. (2006) and Johnson et al. (2002)
also found a similar correlation between the type of micromixer [diffusion vs advection
(T-shaped micromixer with slanted walls)] used and channels length needed to achieve
a certain mixing efficiency (Mansur et al., 2008).
The SHM presented some Index mixing values (especially at the 9º and 10º second
of residence time) below expected. One possible explanation may be the occurrence of
some mistaken issues during the micromixer manufacture process, providing higher
channel’s height in a specific region which leads to higher optical density, and
consequently, distorts our results.
Mixing within SHM occurs by lateral transport, and is not limited by diffusion. The
SHM structure generates a pair of counter rotating vortices, which tend to break the
stream up into layers and each layer curls in a different manner. These breaking and
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curling actions reduce the diffusion distance between the molecules of two liquids in a
mixing process, which results in enhanced mixing performance.
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5) CONCLUSION
The development of microfluidic systems has been progressing rapidly in recent
years. Nevertheless, microfluidics is still considered a very young field of research and
it would take some time before these devices appear in the commercial markets.
The mixing process within microfluidic system remains an actual object of research
and investigation.
This study emphasized the importance of the device pattern to improve the mixing
process at micro scale. Since few studies regarding the mixing efficiency comparison
between the T-mixer and de SHM are available, we hope that this study may be an
important contribution to define that subject.
After all the variables that compromised the stream stability have been acquitted, we
proceed to the final experiments. We used a standardized procedure to evaluate and
compare the mixing performance of the proposed devices.
The SHM mixer demonstrated higher throughput (mixing efficiency) than the T-mixer.
Results from this study will be important for future comparisons and interpretation of
data obtained concerning other newly-designed devices.
However, this study needs to be continued in order to increase the total number of
experiments. It is also very important to test other SHMs with different Herringbone
grooves dimensions and compare performances. Since our results were similar to data
from other works (Goullet et al. (2006) and Johnson et al. (2002)), we should test the
SHM mixing efficiency against different slanted groove patterns, in order to understand
which type of device promotes the higher reagents mixture.
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