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Proposta

Seringas só no Agulhão

Em 2015, a prevalência da diabetes na população residente em Portugal, com idade entre os 25

e os 74 anos, foi de 9,8%, de acordo com um estudo do Instituto Ricardo Jorge, com base em

dados do primeiro Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF). A maioria dos

indivíduos diabéticos estava ciente de sua condição (87,1%) e encontrava-se a tomar medicação

antidiabética (79,7%), sendo que destes 63,2% apresentaram níveis de HbA1c inferiores a 7,0%.

Numa aproximação direta, com base nestes dados, para o concelho de Vila Franca de Xira, a

prevalência da diabetes significa mais de 11.000 doentes no nosso território, sendo que destes

mais de 9.000 fazem a sua medicação, o que na generalidade dos casos passa pela

auto-administração de insulina. Assim, se considerarmos uma injecção diária de insulina,

estamos a considerar resíduos médicos de seringas e/ou corto-perfurantes de mais de

3.000.000 de unidades por ano (este número refere-se apenas aos resíduos derivados do

tratamento da diabetes, sendo que existem muitas outras patologias com métodos de

tratamento semelhantes)

Do ponto de vista legal, os resíduos produzidos por doentes automedicados, nos seus

domicílios, não se enquadram na definição de resíduos hospitalares, perfilando-se como

resíduos urbanos, cabendo aos utilizadores gerirem-nos como tal. Não podendo ser entregues

nas farmácias, hospitais ou centros de saúde, estes resíduos acabam no lixo doméstico, pondo

em causa a saúde pública e o ambiente.

Neste sentido a Associação de Farmácias de Portugal (AFP) lançou em Junho de 2019 um

projeto-piloto inovador, apelidado de "Seringas Só No Agulhão”, nas farmácias em parceria

com os municípios e com a empresa Stericycle (especializada na gestão de resíduos médicos)

que se destina à recolha das seringas e agulhas utilizadas por pessoas com diabetes e pelos

cidadãos que utilizam medicamentos injetáveis.
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As farmácias associadas disponibilizam um contentor, designado por “Agulhão”, onde os

cidadãos podem depositar as seringas usadas.

Neste sentido, os Vereadores eleitos deliberam em Reunião de Câmara reunida a 12 de Janeiro

de 2022, que o executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira:

● Inicie junto da AFP e das farmácias do concelho os procedimentos necessários para a

inclusão do município neste projecto durante o primeiro trimestre;

● Comunique aos munícipes, por via digital e física, utilizando os meios à sua disposição,

a rede de recolha disponível, bem como a cadência a que devem ser efetuadas as

entregas.

Vila Franca de Xira, 12 de Janeiro de 2022

Os Vereadores eleitos pela Coligação Nova Geração na Câmara Municipal de Vila Franca de

Xira
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