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RESUMO

Diabetes mellitus é um transtorno metabólico heterogêneo, caracterizado por hiperglicemia resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina. Há um número crescente de indivíduos diagnosticados usando insulina, o que acarreta maior geração de RSS em domicílios. Assim 
geração de resíduos nas sociedades industriais modernas é um grave problema ambiental e é responsabilidade de toda a sociedade. O objetivo foi 
verificar e descrever as formas de descarte dos resíduos de serviços de saúdes pelos diabéticos insulinodependentes com relação aos insumos 
gerados em seus domicílios. Trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo, exploratório. Realizado busca de dados na Biblioteca Virtual de Saúde 
no período de 2006 a 2016. Os descritores foram: Resíduos de Serviços de Saúde, Diabetes Mellitus, Saúde Ambiental. Encontramos 981 artigos, 
utilizados 10 artigos, 3 manuais do Ministério da Saúde. O descarte inadequado de resíduos tem produzido impactos ambientais capazes de 
colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas. O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto 
de procedimentos de gestão, planejamentos e implementação, a partir de bases cientificas e técnicas visando á proteção dos trabalhadores, 
preservação da saúde pública e meio ambiente. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é um documento que 
descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos, observando-se os seguintes aspectos: identificação dos RSS, segregação, acondicionamento, 
armazenagem, transporte, tratamento, disposição final dos RSS. Indivíduos com diabetes mellitus usuários de insulina enquadram como 
geradores de RSS, uma vez que geram em seu domicílio, resíduos classificados nos grupos A (fitas reagentes), B (restos de insulina no frasco) e E 
(agulhas e lancetas), respectivamente, biológicos, químicos e perfuro cortantes, agregando as características de um resíduo gerado no ambiente 
hospitalar e, portanto, se não acondicionados e destinados adequadamente, podem causar riscos as pessoas e ao ambiente. Em pesquisa 
realizada com o objetivo de avaliar a forma de descarte das seringas e agulhas usadas na aplicação de insulina. Verificou se que, 51,4% das 
pessoas descartavam no lixo doméstico; 34,3% das pessoas responderam que colocavam em uma garrafa pet (fornecida pelas Unidades Básicas 
de Saúde) ou em uma caixa e levavam para Unidade Básica de Saúde, e 14,3% das pessoas queimam no fogão. Estudo realizado em Ribeirão 
Preto – SP descreve 57,8% dos entrevistados descartam seringas em garrafa plástica e 15,4% afirmaram quebrar a agulha e descartá-la com os 
resíduos comuns; 53,9% dos usuários de insulina referiram descartar lancetas utilizadas para a realização do monitoramento glicêmico em 
garrafas plásticas e 23,1% descartam junto com o resíduo comum; 27% descarta as fitas reagentes em garrafas plástica e 61,6% descartam as fitas 
reagentes juntamente com o resíduo comum; 79,6% afirmam descartar frascos de insulina em lixo comum e 7,8% faz o descarte em garrafas 
plásticas. Com relação às orientações dos serviços de saúde sobre o descarte dos resíduos e perfurocortantes, pesquisa revela que os 
entrevistados foram unânimes em apontar a inexistência de orientações recebidas sob este aspecto. Afirmam que receberam orientações com 
foco nas ações destinada a implementação da assistência com foco na doença, e negam a existência de orientações com ênfase ao manejo dos 
insumos e descarte do material biológico após o uso. Diante de varias inadequações observadas leva-nos a discussão coletiva sobre as politicas 
publicas de saúde com relação a sistematização de orientações acerca dos riscos do manejo e descarte dos RSS em lixo comum. Assim com o 
intuito de oferecer segurança aos trabalhadores, comunidade, ambiente e cliente faz-se uso desse instrumento a necessidade de uma ampla 
divulgação dos cuidados para que o descarte seja mais correto possível evitando possíveis contaminações.
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