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Resumo

O objetivo deste estudo foi identificar os tipos de orientação recebidas por 

usuários de insulina quanto ao descarte de resíduos gerados pelo uso desse medicamento 

e monitoramento glicêmico em seus domicílios. Esta pesquisa, de caráter descritivo-

exploratório, foi realizada em um Núcleo de Saúde da Família de Ribeirão Preto(SP), Brasil. 

Participaram do estudo 26 usuários de insulina, os dados foram coletados durante o mês 

de julho de 2010 e, posteriormente, foram analisados por meio da estatística descritiva. 

Verificou-se que 61,5% (16) dos entrevistados recebeu orientação sobre o descarte dos 

resíduos gerados. Desses sujeitos, 62,6% (10) foram orientados a descartar as seringas e 

agulhas em recipientes plásticos e encaminhá-los para o serviço de saúde que frequentam. 

Quanto ao descarte das fitas reagentes e frascos de insulina, respectivamente, 56,2% (9) e 

75,2% (12) participantes afirmaram não ter recebido nenhum tipo de orientação. No que se 

refere à origem das orientações, 12,6% (6) dos participantes foram orientados por funcionários 

da farmácia pública. Considera-se, com este estudo, a importância da implantação de um 

protocolo sobre o manejo de resíduos do serviço de saúde em domicílio para direcionar as 

ações e orientações aos usuários de insulina. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Diabetes Mellitus. Enfermagem em Saúde Pública. 
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ORIENTATIONS ABOUT THE DISPOSAL OF 

WASTE GENERATED IN RESIDENCES BY INSULIN USERS

Abstract

The aim of this study was to identify the type of guidance received by insulin users 

regarding the disposal of waste generated by the use of that substance and glucose monitoring at 

their homes. This research employed the descriptive and exploratory methodologies. The  research 

was conducted in a Family Health Center of Ribeirão Preto, in the state of São Paulo. It included 

26 insulin users. Data was collected during the month of July, in 2010, and were subsequently 

analyzed through a descriptive statistics method. We found out that 61.5% (16) of the respondents 

received some type of guidance on how to dispose the waste generated. Out of this population, 

62.6% (10) were instructed to dispose syringes and needles in plastic containers and send them 

to the health center that they are used to attend. For the disposal of reagent strips and insulin 

vials, respectively 56.2% (9) and 75.2% (12) of the participants said that they had not received 

any guidance. Regarding the source of the guidelines, 12.6% (6) of the participants were instructed 

by officials of the public drugstore. We took into account, in this study, the importance of the 

implementation of a protocol on how to properly handle medical waste at home, in order to direct 

the actions and guidelines for insulin users.

Keywords: Health Education. Diabetes Mellitus. Public Health Nursing. Refuse Disposal.

DIRECTRICES PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUES 

GENERADOS EN LOS HOGARES DE LOS USUARIOS DE INSULINA

Resumen

El objetivo de este estudio fue identificar los tipos de orientación recibida por los 

usuarios de insulina sobre la eliminación de residuos generados por el uso de eses fármacos y 

de la vigilancia a la insulina y la glucosa en sus hogares. Esta investigación, estudio descriptivo 

y exploratorio, se llevó a cabo en un Centro de Salud Familiar de Ribeirão Preto (SP), Brasil. 

En el estudio participaron 26 usuarios de insulina, se recogieron datos durante el mes de 

julio de 2010, y se analizaron posteriormente por estadística descriptiva. Se verificó que el 

61,5% (16) de los encuestados han recibido algún tipo de orientación sobre la eliminación 

de residuos generados. De ellos, el 62,6% (10) fueron instruidos para desechar las jeringas 

y agujas en envases de plástico y remitirlos a los servicios de salud que les asisten. Para la 
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eliminación de las tiras reactivas y los frascos de insulina, respectivamente, el 56,2% (9) y el 

75,2% (12) de los participantes dijeron que no habían recibido ningún tipo de orientación. 

En cuanto al origen de las directrices, el 12,6% (6) de participantes dijeron funcionarios de 

droguería abierta al público. Se considera, con este estudio, la importancia de la aplicación 

de un protocolo sobre el manejo de residuos de los servicios de salud en domicilio para dirigir 

las acciones y directrices para los usuarios de insulina. 

Palabras clave: Educación en Salud. Diabetes Mellitus; Enfermería en Salud Pública. 

Eliminación de Residuos.

INTRODUÇÃO

A Educação em Saúde caracteriza-se como uma ferramenta eficaz para a saúde 

pública na busca do desenvolvimento integral da assistência e encontra-se inserida em todas as ações 

de à saúde. No Brasil, o modelo de assistência à saúde, por meio da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), tem como objetivo reorganizar os serviços na lógica da Atenção Primária à Saúde (APS).1 

As ações educativas voltadas para reorientar e renovar significados e atitudes 

de indivíduos representam um dos principais instrumentos da ESF para empoderar os 

usuários adscritos na área de abrangência de uma Unidade de Saúde para o autocuidado e o 

enfrentamento do processo saúde-doença.2

Caracteriza-se Educação em Saúde como um diálogo entre profissionais da 

saúde e comunidade, de forma a valorizar o saber popular, respeitar a autonomia e incentivar 

os indivíduos no desenvolvimento de ações de autocuidado e de saúde,3 além disso deve 

ser considerada como um dos pilares de sustentação para a promoção do autocuidado, 

sendo realizada a partir de planejamento e com o objetivo de criar condições para 

produzir mudanças de comportamentos em relação à saúde. Enfatiza-se que essa educação 

baseada somente em conhecimentos científicos dificilmente resultará em mudanças de 

comportamentos, uma vez que esses traduzem valores, crenças, sentimentos e percepções.4 

Nesse contexto, para o sucesso da implementação das ações de Educação em 

Saúde, os aspectos biopsicosocioculturais devem ser considerados, bem como os fatores 

emocionais e a sua influência na adesão às orientações, além do respeito às crenças e 

atitudes. Assim, os indivíduos desenvolvem sentimentos, ideias e representações sobre saúde, 

doença e cuidado que influenciam os comportamentos e práticas do cuidar.5 

As ações realizadas nesse âmbito são instrumentos essenciais para as 

intervenções preventivas e promotoras de saúde, também em situação de doenças crônicas, 
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caracterizadas por alta prevalência e morbimortalidade.6 Nesse cenário, insere-se o Diabetes 

Mellitus (DM) considerado um problema de saúde pública que exige a criação de políticas 

que promovam o desenvolvimento de programas educativos, além de contemplar as reais 

necessidades dos indivíduos e, ainda, devem incluir orientações sobre o manejo dos resíduos 

gerados por pessoas com essa patologia e que são usuárias de insulina. 

As orientações sobre os cuidados com os resíduos resultantes do tratamento e 

controle do DM em domicílio deve ser inserido na pauta de Educação em Saúde dos usuários 

de insulina. Assim, o descarte dos resíduos gerados pela sua aplicação e monitoramento deve 

fazer parte das ações de educação em saúde desenvolvidas pela equipe de saúde. 

Os usuários de insulina produzem resíduos classificados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) como Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), de origem 

biológica, química e perfurocortantes, decorrentes de ações de cuidado à saúde, como ocorre 

com a aplicação de insulina e monitoramento do nível glicêmico.7

A geração e o manejo de RSS em domicílios requer maior atenção dos 

profissionais atuantes na ESF, tanto pelos riscos aos usuários, familiares e coletores de resíduos 

urbanos quanto ao ambiente.

Há um número crescente de usuários de insulina, que geram resíduos pérfuro-

cortantes, biológicos e químicos, e a ausência de diretrizes ou orientação técnica e legal a 

respeito desses resíduos favorece o acondicionamento e disposição final inadequados, 

colocando em risco a saúde da comunidade e contribuindo para a degradação ambiental.

Para tanto, os programas de saúde para o controle do DM devem inserir em suas rotinas 

ações de caráter educacional de nível individual e coletivo, direcionadas à promoção da saúde, de 

forma a desenvolver orientações que englobem o descarte adequado dos RSS gerados em domicílios.

Considerando o aumento de indivíduos com DM, usuários de insulina e 

o impacto do descarte inadequado dos RSS no ecossistema e as suas consequências 

epidemiológicas no contexto da saúde pública questiona-se: quais são as orientações 

oferecidas a esses usuários sobre o descarte dos RSS? Quem realiza as orientações? Qual é a 

relação entre as características socioeconômicas e as ações de educação em saúde? 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo identificar as orientações recebidas 

pelos usuários de insulina sobre o descarte dos diferentes tipos de resíduos em seus domicílios.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no município de Ribeirão Preto (SP), desenvolvida 

com 26 indivíduos com diagnóstico de DM e usuários de insulina, cadastrados em um 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.39, n.1, p.105-118 

jan./mar. 2015 109

Núcleo de Saúde da Família (NSF) inserido na área de abrangência de uma Unidade Básica 

Distrital de Saúde (UBDS), situada no Distrito Oeste da cidade.

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, utilizando-se variáveis 

quantitativas para o levantamento de dados sobre o objeto do estudo.

Para a coleta de dados foi construído um instrumento com perguntas 

semiestruturadas sobre os tipos de resíduos gerados em domicílios e as formas de manejo, 

tomando-se por base a RDC 306/04 da ANVISA e a Resolução 358/05 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõem sobre o manejo dos RSS. Porém, essas 

legislações não deixam claro como deve ser a forma de manejo para os RSS gerados em 

domicílios por pessoas que necessitam de cuidado em saúde na própria residência.7,8 

O instrumento foi submetido à apreciação de três especialistas da área, com o 

objetivo de verificar sua adequação, pertinência e grau de entendimento. Posteriormente, 

foi realizado um pré-teste com o instrumento, no sentido de averiguar a clareza e precisão 

dos termos escritos, quantidade, forma e ordem das perguntas. O instrumento foi composto 

por variáveis sobre o perfil socieconômico e cultural dos participantes e caracterização das 

orientações recebidas pelos usuários de insulina. 

A coleta de dados ocorreu durante o mês de julho de 2010, sendo que 

a primeira etapa foi constituída pelo levantamento do número de indivíduos com DM 

cadastrados no NSF por meio de busca no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 

o que possibilitou verificar o número do registro da família por micro-área, permitindo a 

identificação da população do estudo.

De acordo com os dados do SIAB, 167 indivíduos com DM estavam cadastrados na 

área de abrangência do NSF. Desses pacientes, foram identificados nos prontuários 31 indivíduos 

que atendiam o critério de inclusão: serem pessoas com diagnóstico de DM e usuário de insulina. 

Como critérios de inclusão, foram definidos: fazer uso regular de insulina e/ou 

monitoramento glicêmico em domicílio, idade superior a 18 anos, e aceitação em participar 

da pesquisa; e, como critérios de exclusão, foram determinados que após o pesquisador 

realizar três visitas à residência do paciente em horários diferentes e não conseguir contato 

por telefone, o usuário seria excluído do estudo, idade inferior a 18 anos, interrupção do uso 

de insulina, fazer uso da insulina em unidade de saúde, e não aceitar participar do estudo. 

A segunda etapa da coleta de dados foi composta por entrevistas com os usuários 

de insulina, por meio de visitas domiciliares aos sujeitos selecionados. Entre os 31 indivíduos 

com DM, usuários de insulina, cinco pacientes foram excluídos do estudo por não atenderem os 

critérios de inclusão. Assim, as entrevistas foram realizadas com 26 sujeitos.
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Os dados coletados foram codificados, categorizados e duplamente digitados em 

um banco de dados, visando à minimização de erros por digitação, seguido pelo cruzamento 

das informações e analisados pela estatística descritiva. 

A coleta de dados desta pesquisa teve início após a obtenção da autorização 

da Direção Acadêmica de Ensino e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo – FMRP/USP – responsável pelo local de estudo e por 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Escola da FMRP/USP, com o 

protocolo n° 384/2010. 

RESULTADOS

Neste estudo participaram 26 usuários de insulina, sendo que 50% (13) dos 

entrevistados se concentravam na faixa etária de 61 a 70 anos (Tabela 1). 

Características n %
Idade (anos)

11–20 1 3,8
21–30 0 0,0
31–40 3 11,6
41–50 0 0,0
51–60 2 7,8
61–70 13 50,0
71–80 6 23,2
Mais de 80 1 3,8

Alfabetizado
Sim 23 88,5
Não 3 11,5

Escolaridade
Ensino fundamental incompleto 12 52,2
Ensino fundamental completo 1 4,3
Ensino médio incompleto 0 0,0
Ensino médio completo 9 39,2
Ensino superior incompleto 0 0,0
Ensino superior completo 1 4,3

Renda mensal familiar
Até 1 salário mínimo 4 15,4
De 1 a 2 salários mínimos 8 30,8
De 2 a 3 salários mínimos 4 15,4
De 3 a 4 salários mínimos 5 19,2
Mais de 4 salários mínimos 4 15,4
Outros 1 3,8

Tabela 1 – Perfil socioeconômico e cultural dos usuários de insulina cadastrados em um 
Núcleo de Saúde da Família I de Ribeirão Preto (SP), Brasil, 2010 (n=26)
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Entre os entrevistados, 88,5% (23) eram alfabetizados, caracterizando-se por 

uma baixa escolaridade, 52,2% (12) possuíam ensino fundamental incompleto e 4,3% (1), 

ensino fundamental completo); e baixa renda, 30,8% (8) tinham renda entre 1 e 2 salários 

mínimos e 15,4% (4), entre 0 e 1 salário mínimo) (Tabela 1).

Neste estudo, 69,2% (18) dos usuários afirmaram ter o diagnóstico de DM tipo 

2, sendo que 88,5% (23) e 84,6% (22) dos entrevistado referiram, respectivamente, fazer uso 

de insulina e realizar o monitoramento glicêmico no próprio domicílio.

Em relação às ações de Educação em Saúde desenvolvidas para e com os 

usuários de insulina, no que se refere ao descarte dos RSS, esta pesquisa revelou que 

61,5% (16) dos entrevistados haviam recebido algum tipo de orientação sobre o descarte 

dos resíduos gerados pela aplicação da insulina e monitoramento glicêmico realizados em 

domicílios, dos participantes que receberam orientação, 37,6% (6) foram orientados por 

funcionários da farmácia da UBDS e 12,6% (2) por enfermeiros (Tabela 2).

Orientações n %
Sim 16 61,5
Não 10 38,5
Total 26 100,0
Orientador

Farmácia do Centro de Saúde Escola 6 37,5
Núcleo de Saúde da Família 3 18,6
Funcionário do serviço de saúde 2 12,5
Não lembra 2 12,5
Enfermeira do Centro de Saúde Escola-Cuiabá 1   6,3
Enfermeira 1   6,3
Secretária de Estado da Saúde de São Paulo 1   6,3
Total 16 100,0

Tabela 2 – Orientações recebidas pelos usuários de insulina cadastrados no Núcleo de 
Saúde da Família I de Ribeirão Preto-SP, 2010

Além disso, dos pacientes que receberam algum tipo de orientação, 62,6% 

(10) afirmaram ter sido orientados sobre o descarte de seringas e agulhas em recipientes 

plásticos e, posteriormente, encaminhá-los para o serviço de saúde; 50% (8) dos 

entrevistados orientados referiram ter recebido o mesmo tipo de orientação para o descarte 

das lancetas (Tabela 3).

O estudo revelou que 75,2% (12) dos participantes que receberam orientações 

sobre o descarte das seringas e lancetas relataram não ter sido orientados quanto à eliminação 

dos frascos de insulina; e 56,2% (9) desses participantes não foram orientados sobre o 

descarte das fitas reagentes (Tabela 3).
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Orientações recebidas n %
Seringas e agulhas

Descartar em um recipiente e encaminhar para serviço de saúde 10 62,6
Descartar em garrafa plástica 2 12,5
Quebrar a agulha e descartar com os resíduos comuns 2 12,5
Descartar em garrafa plástica, após quebrar a agulha 1 6,2
Não misturar com os resíduos comuns 1 6,2

Lancetas
Descartar em garrafa plástica e encaminhar para o serviço de saúde 8 50,0
Não recebeu orientação 7 43,8
Não lembra 1 6,2

Fitas reagentes
Não recebeu orientação 9 56,2
Descartar em garrafa plástica e entregar em serviço de saúde 6 37,6
Não lembra 1 6,2

Frasco de insulina
Não recebeu orientação 12 75,2
Descartar em garrafa plástica e encaminhar em serviço de saúde 2 12,4
Descartar com resíduo comum 1 6,2
Não lembra 1 6,2

Tabela 3 – Orientações recebidas pelos usuários de insulina cadastrados no Núcleo de 
Saúde da Família I de Ribeirão Preto-SP, 2010 (n = 16)

DISCUSSÃO

Os dados encontrados nesta pesquisa corroboram com os dados do Ministério 

da Saúde (MS) sobre o aumento da incidência do DM na população acima de 40 anos, 

acentuada, principalmente, pelo envelhecimento da população. Os dados do MS também 

mostram que 7,6% da população de 30 a 69 anos são indivíduos com DM e que a doença 

atinge 18,6% da população acima de 65 anos.9

Em um estudo realizado em Portugal, mostrou-se que mais de um quarto 

da população entre 60 e 79 anos possuíam DM, revelou-se, ainda, a existência de uma 

correlação direta entre o aumento da prevalência dessa patologia e envelhecimento, e 

uma correlação inversa entre o nível de escolaridade e a prevalência de DM.10

Esta pesquisa revelou um baixo nível de escolaridade dos usuários de insulina, o 

que pode interferir na compreensão das orientações realizadas pela equipe multiprofissional, 

comprometendo o seguimento do tratamento. Portanto, deve ser considerado um importante 

indicador a ser observado tanto pelos gestores quanto pela equipe de planejamento de 

estratégias destinadas a esse grupo populacional. Considera-se que a baixa escolaridade pode 

dificultar a absorção de conhecimentos, orientações terapêuticas no cuidado com a doença, 

e na aquisição de hábitos saudáveis.11-15 A educação da pessoa com diabetes representa um 
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aspecto fundamental no cuidado da doença, visando o controle do DM e a prevenção de 

complicações, além de favorecer a promoção da qualidade de vida.

O baixo poder aquisitivo encontrado no estudo é uma condição significativa no 

tratamento do DM, podendo ser um fator limitante no controle da doença, uma vez que a 

alimentação e o autocuidado se configuram como sendo de alto custo para alguns pacientes, 

assim, o baixo poder aquisitivo torna-se um fator determinante para os indivíduos com DM 

negligenciarem a dieta e outras recomendações para o tratamento.

Nesse cenário, os custos e a necessidade de atenção direcionada para os usuários 

com DM estão aumentando consideralvemente, o que tem gerado conflitos econômicos para os 

responsáveis dos pacientes com DM.16 Ressalta-se que no Brasil, desde 2006, os pacientes com 

DM têm o direito de receber a medicação gratuita, seja o tratamento por medicação oral ou 

por insulina e, nesse último caso, esses pacientes também têm o direito de adquirir o material 

necessário para a realização da glicemia capilar, objetivando o controle glicêmico.17

Para um melhor controle do DM e maior adesão dos pacientes ao tratamento, 

o uso da insulina em domicílio está se tornando uma prática amplamente adotada, o que 

exige orientações eficazes e acompanhamento periódico da forma como os indivíduos estão 

realizando o procedimento. A prática do uso de insulina em domicílio também colabora 

para a adesão ao tratamento, devido ao número de doses que são prescritas, evitando o 

deslocamento do usuário até uma Unidade de Saúde.

O uso de insulina pelos usuários em domicílios deve exigir a elaboração de estratégias 

para a promoção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades para o autocuidado, de forma 

que os profissionais considerem as limitações e potencialidade de cada usuário.18 

Considerando que esta pesquisa foi realizada em uma área de abrangência 

de um NSF, a porcentagem de indivíduos que recebeu orientações pode ser considerada 

pequena, pelo fato de os usuários com diagnóstico de DM constituírem um dos grupos 

prioritários de assistência pela ESF.

As orientações sobre tratamento, estilo de vida e uso de medicamentos são 

necessárias para os indivíduos com DM. As ações de Educação em Saúde ocupam um 

lugar de destaque no controle do DM, devido à impossibilidade de os pacientes realizarem 

um controle adequado da glicemia se não forem instruídos sobre os princípios em que se 

fundamenta o tratamento.19 

As ações devem gerar oportunidade de reflexão sobre os hábitos praticados 

pela população, para que se torne apta a transformar a realidade, contribuindo para o 

desenvolvimento de indivíduos críticos-reflexivos. A consciência reflexiva promove mudança 
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de comportamento e, nesse cenário, o reconhecimento da importância da influência do 

ambiente na saúde é uma decisão particular.20

Um estudo semelhante que abordava as orientações oferecidas quanto ao 

descarte de resíduos gerados pela aplicação da insulina revelou que 71% dos usuários 

referiram não ter recebido informações sobre o descarte adequado das seringas e 10,7% dos 

entrevistados ter sido orientados por Agente Comunitário de Saúde (ACS).21 

Nessa questão, é importante destacar o papel do profissional de saúde no 

ensino e na mudança de hábitos dos usuários, enfatizando-se a importância do profissional 

enfermeiro nas atividades de Educação em Saúde, devido ao vínculo estabelecido com 

os usuários. O enfermeiro que atua em ESF possui um espaço propício para estabelecer 

vínculos com a comunidade, pois a territorialização e a adscrição dos usuários permitem 

conhecer a comunidade assistida, bem como encontrar as melhores soluções para atender às 

necessidades dessa clientela.22 

Nesse cenário, o cuidado de enfermagem integra-se por ser capaz de direcionar 

intervenções educativas sobre as vulnerabilidades ambientais a fim de reduzir a possibilidade 

de ocasionar danos ambientais e à saúde humana.

A enfermagem, enquanto profissão, deve considerar o bem-estar individual, familiar 

e da comunidade, visando obter um nível adequado de saúde, mas também deve incluir nessa 

lógica o ambiente como um fator condicionante e determinante para a saúde humana.23

O enfermeiro deve apresentar competências para capacitar comunidades por 

meio de ações educativas a partir da vida cotidiana, das necessidades e dos interesses pessoais 

e coletivos que envolvem a saúde ambiental. Deve-se pensar sobre a importância da abertura 

de um espaço de formação que gere reflexão, problematização, crítica e articulação em 

direção ao comprometimento com a formação de cidadãos que incorporem posturas éticas, 

de solidariedade e de compromisso social, atuando de forma responsável com o ambiente.24 

O papel de educador desempenhado pelo enfermeiro em uma ESF contribui 

para o desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e promoção da saúde dos 

usuários. Nesse sentido, a assistência deve ser pautada em uma visão holística do usuário: 

as orientações devem ser direcionadas a partir das necessidades levantadas, considerando as 

características individuais de cada usuário, para isso um passo importante para o sucesso de 

uma intervenção é o despertar da vontade de cuidar pelo indivíduo. A partir desse momento, 

o profissional deve propor ações que promovam a saúde por meio do empoderamento do 

usuário, evidenciando que a adoção de medidas propostas contribuirá para uma melhor 

qualidade de vida.
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Em uma pesquisa realizada no Estado de São Paulo, os enfermeiros (34,6%) 

foram os principais responsáveis por orientar os usuários de insulina em domicílios sobre o 

descarte de perfurocortantes; e, (28,8%) eram oriundas de conversas informais com pacientes 

ou vizinhos.16 Para Silva25, o número de enfermeiros que realizam esse tipo de orientação 

ainda é muito pequena diante da demanda, favorecendo a existência de uma lacuna que 

propicia um manejo inadequado dos RSS. 

Destaca-se que, para um manejo adequado dos RSS, é necessário investimentos 

em ações de Educação em Saúde, em atividades que devem ser ressaltadas em todos os 

serviços de assistência à saúde, com o objetivo de orientar os usuários sobre a importância 

como integrantes do processo.26 

Este estudo verificou, ainda, que não houve uma homogeneidade das 

orientações recebidas pelos usuários, suscitando a importância do estabelecimento de 

protocolo para direcionar as ações e orientações de forma padronizada entre os serviços 

de saúde e, ainda, para otimizar e facilitar o trabalho dos profissionais das ESF.

As orientações direcionadas aos usuários de insulina em domicílio sobre 

o manejo, descarte e os riscos envolvidos devem ser consideradas como sendo de 

responsabilidade da unidade de ESF, uma vez que cada usuário pertence a uma área 

de abrangência definida e os insumos para o tratamento e controle do DM são fornecidos 

pela equipe da Unidade.27 

Em pesquisa realizada no Reino Unido, mostrou-se que os usuários de insulina 

que recebiam algum tipo de orientação verbal sobre o descarte das seringas tinham mais chances 

de realizar o descarte dos RSS gerados em domicílio, de forma mais segura e adequada.28 

Os profissionais de saúde são vistos como educadores e por isso podem 

melhorar as práticas de descarte de seringas e agulhas de seus usuários. Conhecer os 

problemas ambientais e sociais que podem advir de uma eliminação inadequada de seringas 

e agulhas pode influenciar o processo de tomada de decisão do usuário na prática de 

melhores métodos de descarte.29 

Desse modo, os profissionais de saúde também devem receber treinamentos 

constantes para atualizar os conhecimentos, como forma de flexibilizar e rever conceitos 

cristalizados, na busca de alternativas que apontem para uma assistência adequada aos 

usuários de serviços de saúde.

Diante da insuficiência das informações oferecidas aos usuários de insulina em 

domicílios sobre o descarte adequado dos RSS, a educação continuada pode ser considerada 

um dos pilares de sustentação para lidar com os aspectos fundamentais da saúde ambiental.30 
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Pesquisas sobre o descarte de fitas reagentes e frascos de insulinas não foram 

encontrados na literatura: os estudos encontrados referiam-se ao descarte de seringas e 

agulhas. Essa abordagem pode ser explicada por se tratarem de resíduos perfurocortantes, 

apresentando, assim, maior risco de acidente e por serem mais discutidos na literatura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as orientações recebidas pelos usuários de insulina em domicílios, 

adscritos em um NSF, foi observado que a falta de orientação influencia no descarte dos RSS, 

uma vez que a maior porcentagem de descarte inadequado foi das fitas reagentes e frascos 

de insulina, coincidindo com o número de usuários que não receberam orientações sobre o 

descarte desses tipos de resíduos.

Além disso, verificou-se uma diversidade no conteúdo das orientações recebidas 

pelos usuários, suscitando a importância do estabelecimento de um protocolo sobre o manejo 

de RSS em domicílio para direcionar as ações e orientações aos usuários de insulina.

Este estudo apresentou limitações por ter sido realizado em apenas um NSF, porém 

a realidade encontrada com os usuários de insulina cadastrados nesse NSF também pode ser 

inferida em outros cenários, uma vez que no Brasil não há uma orientação técnica e legal sobre o 

manejo e disposição final adequada dos RSS gerados por ações de autocuidado em saúde.

O estudo também propiciou uma melhor compreensão do manejo e do descarte 

adequado dos RSS gerados por ações de autocuidado em domicílios de usuários de insulina. 

Desse modo, os dados encontrados neste estudo reforçam a necessidade 

da elaboração de estratégias de educação em saúde que considerem o descarte adequado 

dos RSS como forma de reduzir e/ou eliminar riscos de acidentes entre usuários de insulina, 

familiares, vizinhança e coletores de resíduos. 
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