
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: USO E AVALIAÇÃO DO GLICOSÍMETRO E DESCARTE DO RESÍDUO GERADOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUIZA MAYUMI NONAKAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RAQUEL CYMROTORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): EDER DE CARVALHO PINCINATOCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

O glicosímetro é um aparelho portátil utilizado para aferição do nível de glicose no 

sangue (glicemia). A confiabilidade de seus resultados, assim como sua 

manutenção adequada são de extrema importância, uma vez que o medidor possui 

papel fundamental na vida de portadores de Diabetes Mellitus, auxiliando no 

tratamento e monitoramento da doença. Já o descarte correto dos resíduos gerados 

é necessário para preservar a saúde da população. O objetivo desta pesquisa é 

analisar o desempenho técnico e ambiental do uso do glicosímetro. Para tanto, 

deve-se identificar o conhecimento do usuário quanto à manutenção a ser efetuada; 

a igualdade de resultados ao se utilizar uma mesma amostra de sangue em 

diferentes glicosímetros, bem como com a glicemia venosa correspondente, o 

conhecimento da relevância, assim como a prática, da forma correta de descarte dos 

resíduos gerados. Já foi construído um questionário, tendo por base a revisão de 

manuais de glicosímetros e a revisão teórica, identificando hábitos de diabéticos que 

utilizam o aparelho. Espera-se obter conclusões que auxiliem na tomada de decisão 

por parte dos profissionais da saúde, associações e órgãos competentes.  

2. INTRODUÇÃO 

O glicosímetro é um equipamento presente e relevante na vida de portadores da 

Diabetes Mellitus (DM), pois auxilia no monitoramento da doença, sendo usado para 

a aferição da glicemia no sangue. Seu bom funcionamento é fundamental, uma vez 

que vem sendo utilizado até mesmo para decisões terapêuticas (FERRAZ; MAIA; 

ARAÚJO, 2003, HIGIOKA, 2014).  

A legislação brasileira prevê o monitoramento da entrada dos aparelhos de 

glicosímetro no mercado por meio da Resolução - RDC No 36, de 26 de agosto de 

2015 (BRASIL, 2015), mas a análise laboratorial dos glicosímetros não é realizada.  

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2015) alerta que não existe nenhum tipo de 

legislação que diz respeito ao destino final desses resíduos quando gerados em 

domicílio, apesar do risco oferecido pelo descarte incorreto, uma vez que expõe a 

população à contaminação e a riscos biológicos.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o desempenho técnico e ambiental do uso 

do glicosímetro pelo usuário. Como objetivos específicos, busca-se investigar o 

conhecimento do usuário quanto à forma correta de descarte do resíduo gerado pelo 



uso residencial do glicosímetro, quanto à importância ambiental e social de se 

descartar corretamente o resíduo gerado ao usar o glicosímetro, quanto à 

importância do conhecimento e da manutenção do aparelho que utilizam diariamente 

e também analisar comparativamente o desempenho técnico dos glicosímetros. 

4. MÉTODO 

Foi realizada a revisão da literatura com relação ao tema da pesquisa, os 

glicosímetros, em artigos, dissertações, teses, normas regulamentadoras, leis 

nacionais, entre outros, disponíveis em plataformas de pesquisa como Portal  da 

CAPES, IBICT, ProQuest Dissertations & Theses, Scielo e Google acadêmico.  

A seguir será realizada a parte prática da pesquisa que se constitui de três partes. A 

pesquisa já foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição.  

Na Parte 1, será aplicado um questionário que fornecerá dados para identificação do 

grau de conhecimento dos diabéticos quanto à importância da calibração do 

glicosímetro, assim como quando o fazem, se leem e se seguem as orientações dos 

manuais. Também será questionada a forma de descarte do resíduo resultante do 

uso do glicosímetro em casa. A pesquisa será disponibilizada tanto por meio 

eletrônico como físico, só sendo pesquisados portadores de DM com no mínimo, 18 

anos. A amostra foi dimensionada em 783 voluntários, adotando-se um nível de 

significância de 5% e um poder de teste de no mínimo, 80%.  

Os dados coletados serão consolidados e será testada a validade interna da 

amostra, por meio do cálculo do alfa de Cronbach, e sua validade externa, usando-

se teste de aderência.  A seguir, será realizada uma análise descritiva dos dados e 

construídos intervalos de confiança para médias e proporções de interesse, bem 

como testadas independências entre pares de variáveis aleatórias pertinentes.  

Na parte 2 da pesquisa já está sendo realizada uma pesquisa nos manuais de 

glicosímetros, caracterizando-se a qualidade das instruções neles contidas. 

Na parte 3 da pesquisa, serão realizados exames de glicemia capilar em três 

glicosímetros de marca/modelo diferentes, bem como exame de sangue venoso 

para a glicemia, para cada um dos 30 voluntários com idade mínima de 18 anos. As 

medições de sangue serão realizadas por técnico qualificado em laboratório de 

análises clínicas. O dimensionamento desta amostra foi feito baseado no Teorema 

do Limite Central. Os dados serão analisados com o uso do teste não paramétrico 

de Friedman para comparação das médias para valores repetidos. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Pelo fato da pesquisa estar em andamento, até o momento foram pesquisados e 

escolhidos os glicosímetros de maior utilização no mercado para realizar a pesquisa. 

Além disso, houve contato inicial com associações e grupos de apoio para 

diabéticos e o questionário a ser aplicado já foi elaborado. A pesquisa já foi 

submetida ao CEP da instituição e aguarda sua aprovação. Durante esse período, 

continua sendo realizada a revisão da literatura e iniciou-se a pesquisa nos manuais 

de instrução dos glicosímetros.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se ao final deste trabalho a obtenção de resultados que possam auxiliar 

profissionais da saúde e órgãos competentes a tomar decisões gerenciais quanto ao 

desempenho técnico dos glicosímetros, conscientização dos utilizadores do aparelho 

quanto a sua manutenção e método de descarte residencial do resíduo.  
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