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“E vem-nos à memória uma frase batida: Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida”
Sérgio Godinho
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Resumo
A lavagem nasal é um atividade de higiene nasal que permite limpar os detritos,
alergénios e outros poluentes do ar que se depositam na cavidade nasal. Isto permite o
melhoramento do transporte mucocilar, ao melhorar a taxa de batimento ciliar. Este exercício é
recomendado para a população em geral como modo preventivo de congestionamento e de
doenças. Contudo, em pessoas com doenças do trato respiratório superior (sinusite, rinite e
rinossinusite) a lavagem é realizada como tratamento auxiliar, permitindo a diminuição dos
medicamentos administrados.
O método mais eficaz para a lavagem nasal é a irrigação nasal, lavagem da cavidade
nasal e seios peri nasais com uma considerável quantidade de solução salina. Contudo, o método
mais utilizado pela população é o spray nasal, que permite a pulverização da solução salina,
visto não existir uma alargada gama de produtos de irrigação nasal.
A presente dissertação apresenta o desenvolvimento um novo sistema de irrigação nasal
que se traduza num produto acessível, eficiente e vantajoso para o consumidor. Para tal, foram
analisados os produtos e patentes existentes no mercado, bem como realizados questionários à
população para recolha de dados. Com estas informações foi possível identificar e definir as
necessidades e requisitos do projeto.
Foi desenvolvido um conceito de um dipositivo que solucione o máximo das
necessidades identificadas. A escolha da forma e a seleção de materiais foi decisiva para a
satisfação dos requisitos, tendo sido dada especial atenção à conceção da ponta irrigadora, à
possibilidade de aquecimento de água e a sua facilidade de limpeza. Deste modo, possibilitouse o desenvolvimento de um dispositivo intuitivo, cómodo e prático.

Palavras-chave: Irrigação nasal, Lavagem nasal, Dispositivo médico, Desenvolvimento do
produto
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Development of a new nasal irrigation device
Abstract
Nasal lavage is a nasal hygiene activity that cleans the debris, allergens and other air
pollutants that are deposited in the nasal cavity. This allows the improvement of mucociliar
transport by also improving the rate of ciliary beat. This practice is recommended for the general
population as a preventive way for congestion and some diseases. However, in people with
diseases of the upper respiratory tract (sinusitis, rhinitis and rhino sinus) the lavage is performed
as an auxiliary treatment, allowing the reduction of administered drugs.
The most effective method for nasal lavage is nasal irrigation, lavage of the nasal cavity
and nasal sinuses with a considerable amount of saline solution. However, the most commonly
used method is the nasal spray due to small offer of nasal irrigation products.
This present dissertation develops a new system of nasal irrigation that offers an
accessible, efficient and advantageous product for the consumer. In order to achieve this, the
products and patents in the market were analyzed, as well as questionnaires brought to the
population for data collection. With this information it was then possible to gather and define
the needs and requirements of the project.
The concept of the device was developed in order to fulfill the maximum of the
identified needs. The choice of the shape and the selection of materials was decisive for the
fulfilment of the requirements, with special attention ben given to design of the irrigation tip,
the possibility of water heating and its ease of cleaning. In this way, it was possible the
development of an intuitive, comfortable and practical device.

Key-words: Nasal irrigation, Nasal lavage, Medical device, Product development
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1

Introdução

1.1 Enquadramento do projeto e motivação
A engenharia tem o propósito de facilitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas
a partir da criação de estruturas, máquinas, sistemas ou processos. A engenharia biomédica,
ramo associado à área da saúde, permite o desenvolvimento e produção de dispositivos
médicos como próteses, equipamentos de diagnóstico, entre outros. O desenvolvimento e
inovação na área da saúde tem impacto nas atividades e na qualidade de vida do individuo.
Esta dissertação teve como objetivo abordar o desenvolvimento de um novo
dispositivo de irrigação nasal que fosse ao encontro das necessidades da população, de modo
a obter um produto que, por ser mais acessível, eficiente e interessante, permitisse uma maior
utilização. A necessidade da criação de um novo dispositivo é devida à limitada existência de
dispositivos para irrigação nasal no mercado português. Estes dispositivos são frequentemente
trocados por aparelhos de pulverização/spray apesar de estes serem menos eficazes na higiene
nasal.

1.2 Definição do problema
O nariz filtra cerca de mil litros de ar poluído/contaminado por dia. Embora este
disponha de mecanismos de limpeza e renovação celular, a higiene nasal é fundamental, de
modo a prevenir problemas de saúde como a fadiga diurna e a baixa qualidade do sono. Do
mesmo modo que a higiene oral é fundamental para a saúde dos dentes e da boca, a higiene
nasal é igualmente importante pois permite prevenir doenças respiratórias, como rinite,
sinusite, otites, gripes, entre outras vantagens. A rinite, sinusite e rinossinusite são patologias
com elevada prevalência em Portugal, 22%, 27% e 13,7% respetivamente, surgindo em todas
as faixas etárias. No caso destas doenças, a utilização frequente de lavagem nasal permite
reduzir a medicação (Saúde 2017a).
Nos dias de hoje não é dada a devida importância à higiene nasal devido a diversos
fatores como o desconforto, a pouca eficiência, a complexidade de utilização do dispositivo
7
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ou a dificuldade de limpeza do mesmo. Deste modo, é importante o desenvolvimento de um
dispositivo de irrigação que permita solucionar as necessidades identificadas no mercado e
nos consumidores.
Na Tabela 1 está representado o Mission Statment para o desenvolvimento deste
produto.
Tabela 1: Mission Statment
Mission Statement
Descrição do produto

Dispositivo que permita a irrigação nasal

Proposta de valor

Dispositivo mais prático, eficaz e adaptável

Mercado alvo

Direto: Pessoas com doenças das vias aérea superior
(crianças e adultos)
Indireto: População em geral

Beneficiários (Skateholders)

Restrições e Pressupostos

Farmácias, superfícies comerciais;
→
→
→
→
→
→

Intuitivo;
Eficaz;
Funcional;
Custo reduzido;
Portabilidade;
Adaptação para as diferentes faixas etárias.

1.3 Objetivos principais
Esta dissertação tem como finalidade apresentar o desenvolvimento de um novo
dispositivo de irrigação nasal. Os objetivos desta dissertação são a identificação das
necessidades dos consumidores e do mercado relativamente aos mecanismos de irrigação
nasal, desenvolvimento de conceitos e solucionamento de um dispositivo mais cómodo,
prático e vantajoso.

1.4 Metodologia
O desenvolvimento do produto diz respeito ao processo em que um indivíduo ou
organização transforma uma ideia num produto ou serviço. A metodologia usada para o
desenvolvimento do dispositivo de irrigação nasal foi desenvolvida por uma estudante da
8
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Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Esta metodologia destacou-se das demais
devido a esta ser adaptada ao caso de dispositivos médicos (Santos 2013).
Este método está dividido em 5 etapas organizadas em 3 momentos temporais (premarket, placing on market, market), a Figura 1 representa o processo. Esta dissertação
enquadra-se na fase pre-market, que tem como etapas a ideation, o desenvolvimento de
conceitos (concept development) e o design.
A etapa ideation (criação da ideia) permite identificar a necessidade ou a oportunidade
para a realização do produto/serviço. Para tal, é desenvolvido o mission statment que contém
a descrição do problema, a oportunidade de mercado, objetivos principais, mercado primário
e secundário, restrições e pressupostos e os beneficiários (skateholders).
O desenvolvimento de conceitos é desencadeado pela análise de produtos concorrentes
e pela recolha das necessidades dos consumidores, o que permite definir os requisitos do
produto. A geração de conceitos é realizada a partir dos requisitos e necessidades reconhecidos
e resulta num conjunto de possibilidades para o produto. De seguida, são selecionadas as
escolhas criando um conceito do produto e são definidos os seus requisitos específicos.

Figura 1: Processo de desenvolvimento de produto: caso de dispositivos médicos (Santos 2013).

A fase design está dividida entre a conceção, fabrico e desenvolvimento do marketing
e plano de vendas. No presente trabalho, será realizada apenas a conceção e a escolha do
processo de fabrico. A conceção do produto engloba a sua geometria, a seleção de materiais,
montagem e a definição do processo de fabrico.

1.5 Estrutura da dissertação
Esta dissertação está organizada em 7 capítulos, incluindo a introdução e as
conclusões. A ordem destes diz respeito às etapas da metodologia do desenvolvimento do
produto selecionada.
Na Tabela 2 está descrito o conteúdo dos restantes capítulos:

9
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Tabela 2: Descrição dos capítulos da dissertação
#

Nome

Descrição
Neste capítulo são descritos conhecimentos úteis para o desenvolvimento do

2

Estado de arte

produto, como o estudo do sistema respiratório (nariz e doenças
relacionadas), os diferentes métodos de limpeza nasal e líquidos de lavagem
utilizados.

Análise do mercado
3

Apresenta a análise ao mercado relativamente aos dispositivos e patentes
existentes.

O capítulo 4 apresenta a recolha de necessidades dos utilizadores e
4

Necessidades do
consumidor

profissionais de saúde. São definidas as especificações do projeto
tendo em consideração os resultados deste capítulo e do anterior.
Clarifica o problema tendo em conta as definições do capítulo

5

Desenvolvimento de

anterior. Mostra a exploração sistemática e o desenvolvimento dos

conceitos

conceitos. São analisadas as diferentes possibilidades, vantagens e
desvantagens.
Este capítulo apresenta as escolhas realizadas para o conceito final. As

6

Seleção do conceito

seleções realizadas são a nível do design/forma, materiais e processo de
fabrico. Este capítulo apresenta ainda uma análise aos riscos e perigos
possíveis.

1.1 Principais contribuições
As principais contribuições da presente dissertação são:
→ Aplicação do processo de desenvolvimento do produto ao caso do dispositivo de
irrigação nasal;
→ Compilação de estudos e resultados sobre os métodos de irrigação nasal e soluções
salinas mais eficazes;
→ Comparação entre os diferentes sistemas comerciais existentes;
→ Recolha de dados relativamente à utilização de um sistema de irrigação nasal por
parte dos utilizadores e organização dos dados e da análise ao mercado em
necessidades e requisitos para o dispositivo;
→ Desenvolvimento de conceitos inovadores;
→ Procedimento de seleção de materiais para dispositivos médicos.
10
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2

Fundamentos e Estado de arte

2.1 Introdução
Este capítulo apresenta conhecimentos úteis para o desenvolvimento do novo
dispositivo. Assim, o estado de arte serve de introdução à temática de modo a contextualizar
todo o processo que vai decorrer posteriormente.
Nesta parte, é realizada uma breve descrição do sistema respiratório sendo destacado
o nariz, por ser o órgão onde este dispositivo vai atuar diretamente, e os seios peri-nasais.
Deste modo, é estudado a anatomia e fisiologia deste.
É realizada uma breve descrição das doenças do trato respiratório superior,
apresentando alguns dados sobre a prevalência destas em Portugal e justificando a importância
da utilização deste dispositivo de irrigação nasal como prevenção e tratamento destas doenças.
A lavagem nasal pode ser realizada de várias formas: por irrigação nasal, por
pulverização ou por nebulização. Assim, neste capítulo é abordada a história do aparecimento
da lavagem nasal e estudos que comprovam que o melhor método de lavagem nasal é a
irrigação. De seguida é aprofundada a solução salina que deve ser utilizada neste método. Para
tal, foram pesquisadas as propriedades e características que proporcionam um melhor
desempenho. Devido ao facto das águas termais serem aconselhadas para irrigação nasal é
realizada uma breve análise às mesmas, com o propósito de identificar os atributos e
benefícios.
Para a aplicação da irrigação nasal é necessário um dispositivo. Desse modo, é de
extrema importância o estudo da limpeza deste, para que seja higiénico e não traga outros
fatores de risco. Assim, foi feita a distinção entre limpeza, desinfeção e esterilização, bem
como identificadas técnicas para cada um.
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2.2 Sistema respiratório
A respiração é um dos fenómenos essenciais à existência de vida, sendo realizada pela
maioria dos seres vivos – seres aeróbios. Apenas um número reduzido de seres vivos
elementares não necessitam de oxigénio para a sua sobrevivência – seres anaeróbios. O
sistema respiratório tem como principal função a troca de gases do organismo com o ambiente,
isto é, a absorção de oxigénio pelas células e a expulsão do dióxido de carbono.
É notória a dependência e complementaridade do sistema respiratório com o sistema
circulatório (Marieb and Hoehn 2016) nos quatro processos que cumprem a função do sistema
respiratório:
→ Ventilação pulmonar: entrada e saída do ar dos pulmões que permite a renovação do
ar;
→ Respiração externa: entrada e saída de oxigénio dos pulmões para sangue e de dióxido
de carbono do sangue para os pulmões;
→ Transporte dos gases respiratórios: transporte do oxigénio dos pulmões para os tecidos
das células e de CO2 dos tecidos das células para os pulmões sendo o sangue o fluido
de transporte;
→ Respiração interna: entrada de oxigénio do sangue para o tecido celular e de CO2 do
tecido celular para o sangue.
O ar inspirado entra pelas cavidades nasais e passa pela faringe, laringe e traqueia.
Neste ponto divide-se por dois brônquios, seguindo para as ramificações denominadas
bronquíolos e, finalmente, chega aos alvéolos. Assim, os órgãos que fazem parte do sistema
respiratório são o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os
bronquíolos e os pulmões - que contêm os alvéolos, estando a sua posição ilustrada na Figura
2 (Tu 2013).
Este sistema pode ser dividido em duas zonas, baseadas na sua função: a zona
respiratória e a zona condutora. A zona respiratória (alveolar até aos alvéolos) é o local onde
decorre a permutação dos gases. A zona condutora (nariz até brônquios) é constituída por
condutas rígidas e tem como função a condução do ar até ao local de troca, assim como
também a limpeza/filtragem, humidificação e aquecimento do ar de modo a este chegar aos
pulmões com menos substâncias irritativas (Marieb and Hoehn 2016).
O trato respiratório superior engloba órgãos localizados fora da área da caixa torácica,
isto é, nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia (Tu 2013).
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Figura 2: Sistema respiratório (Anatomia).

2.3 Nariz e seios peri-nasais
O nariz é a única parte visível do sistema respiratório. Situado no centro da face, a
parte exterior é conhecida como nariz externo e a parte interior é denominada de cavidade
nasal. O nariz externo é constituído por uma secção de ossos (na metade superior) e outra de
cartilagem (metade inferior) e estão ligados por uma membrana fibrosa resistente.
O nariz é divido por um septo em duas fossas nasais, e cada fossa nasal tem a abertura
para o exterior (narina), por onde o ar entra, e a abertura nasal ou coana, que faz o contacto
com o órgão seguinte, a faringe.
As fossas nasais são duas cavidades paralelas que fazem a ligação entre as narinas e a
faringe. Na sua entrada encontra-se o vestíbulo nasal, nas paredes laterais existem os cornetos
superior, médio e inferior (também denominados de concha nasal), e ainda células sensoriais.
Entre cada corneto existe uma passagem estreita denominada meato. No meato superior e
médio situa-se a abertura para os diversos seios peri-nasais (Marieb and Hoehn 2016, Silva
2012, Kindersley 1992).
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O nariz tem, portanto, duas funções importantes: olfativa e respiratória. Para além
disso, as fossas nasais operam como órgão de ressonância da voz, conferindo a cada voz a sua
tonalidade característica individual.
Em termos respiratórios, o nariz tem como função limpar, aquecer e humidificar o ar
inalado. Os pequenos pelos denominados vibrissas, estão localizados no vestíbulo nasal, à
entrada do nariz. Retêm as partículas maiores que se encontram no ar inspirado e induzem o
espirro para as remover. O resto das partículas aderem ao muco que reveste a membrana
mucosa.
Os cornetos são revestidos por uma membrana mucosa que retém todas as partículas
e microrganismos que não tinham sido filtrados anteriormente. Além disso, esta mucosa tem
como função aquecer o ar, de modo a garantir que esteja à temperatura corporal antes da
chegada aos pulmões. Isto é conseguido devido à sua forma e à elevada irrigação sanguínea
dos cornetos que transformam o fluxo aéreo turbilhonar e aquecem o ar.

Figura 3: Cavidade nasal (anatomia 2001).

A mucosa nasal tem, deste modo, uma função mucocilar que funciona como um
mecanismo de autolimpeza. Tem como base o batimento ciliar, isto é, a atividade pulsátil de
milhões de cílios que se encontram nas células epiteliais da mucosa, Figura 4, que dirige o
fluxo do muco nas cavidades nasais em direção à nasofaringe, onde as secreções são
deglutidas (Paola Marchisio , Kindersley 1992, Rhinodouche).
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Mais de 90% das partículas do ar inspirado ficam retidas no muco que é renovado
constantemente quando a função ciliar ocorre em condições normais, ou seja, quando os cílios
da mucosa do septo e dos cornetos inferiores batem a uma frequência de 12-15Hz
(batimento/segundo) (Trindade et al. 2007, Rhinodouche).

Figura 4: Representação dos cílios da mucosa nasal (Fitonasal 2017).

A atividade sensorial do olfato é transmitida através de ramos do nervo olfativo que
se encontra no teto da cavidade nasal nos orifícios da lâmina crivosa ou cribriforme do osso
etmoidal (Tu 2013). A mucosa olfativa é muitas vezes afetada na rinossinusite (Silva 2012).
Os seios peri-nasais são quatro pares de espaços preenchidos de ar localizados no
interior dos ossos do crânio e da face e comunicam com as fossas nasais. A sua localização
pode ser visualizada na Figura 5. Estes seios têm como nome o local onde estão inseridos:
→ Seio frontal: situa-se acima da orbita dos olhos;
→ Seio esfenoidais: localiza-se no osso esfenoide no centro do crânio, ou seja, atrás do
nariz;
→ Seios etmoidais: ao contrário dos outros seios que são cavidades grandes individuais,
estes são um conjunto de pequenas bolsas de ar em torno da área da ponte do nariz;
→ Seio maxilar: o seio com maior espaço, ocupando grande parte do osso maxilar,
presente de cada lado do nariz.
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Figura 5: Seios paranasais (Marcos).

2.2.1

Doenças e variações da cavidade nasal
O corpo humano está sujeito a doenças e a variações da sua anatomia que podem afetar

a função nasal e, consequentemente, a respiração.
Foram realizados estudos que comprovam a variação morfológica do nariz em
populações de diferentes regiões. As diferenças verificadas estavam associadas ao clima
dessas regiões e, por conseguinte, às necessidades daquela população. Por exemplo, em
ambientes frios ou secos o nariz apresenta uma grande protusão externa, pequenas narinas e é
alto e estreito. Estas características facilitam a troca de calor e humidade. Por outro lado, o
nariz das populações de ambiente quente ou húmido apresentam normalmente pequena
protusão externa, nariz curto e largo, devido às narinas grandes, o que permite a redução da
transferência de calor. Existem outras variações morfológicas devidas às diferenças entre
géneros e de idades.
O principal problema detetado no trato respiratório superior é a obstrução nasal, isto
é, qualquer aumento da resistência ao fluxo de ar dentro do nariz. Esta sensação difere de cada
pessoa e pode ocorrer devido ao ciclo natural do nariz ou por patologias nestas vias aéreas (Tu
2013).
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As anomalias mais comuns são:
→ Desvio do septo nasal: quando o septo não está devidamente centrado no nariz;
→ Pólipo nasal: pequeno tumor benigno que cresce dentro da cavidade nasal ou dos seios
peri-nasais;
→ Hipertrofia da mucosa: também conhecida como hipertrofia das conchas
nasais/cornetos, acontece quando as conchas nasais apresentam um tamanho
excessivo.
A maior parte das doenças das vias respiratórias superiores e contaminações
ambientais alteram a função mucocilar por duas razões: modificam a atividade dos cílios
nasais e alteram as propriedades do muco. Quando esta função é afetada, o movimento do
muco diminui e as secreções são retidas. Isto origina a acumulação de contaminantes,
alergénios e bactérias que, por sua vez, levam à obstrução nasal, inflamação e infeção. As
principais patologias que ocorrem no trato respiratório superior são a rinite alérgica, a sinusite
e a rinossinusite crónica.
2.2.2.1

Rinite

A rinite é uma inflamação da mucosa nasal que pode ser aguda ou crónica, infeciosa,
alérgica ou irritativa. Os casos de rinite aguda são maioritariamente causadas por vírus,
enquanto os casos crónicos são determinados pela rinite alérgica. Esta é induzida por
exposição a alergénios que desencadeiam uma resposta inflamatória. A rinite alérgica é mais
comum e os sintomas mais comuns são rinorreia aquosa, obstrução ou prurido nasal e espirros.
A estes estão associados, na maioria dos casos, sintomas oculares como prurido, hiperemia
conjuntival e lacrimejamento. Os principais alergénicos ambientais que desencadeiam e/ou
agravam a rinite são os ácaros da poeira domiciliar, fungos, urina e saliva de animais (Saúde
2010).
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A gravidade da rinite pode ser classificada pelos sintomas (ligeiros, moderados ou
grave) e pela duração (intermitente ou persistente), Figura 6.

INTERMITENTE
•Sintomas
•<4 dias por
semana ou
•<4 semanas
seguidas

PERSISTENTE
•Sintomas
•>4 dias por
semana e
•>4 semanas
seguidas

LIGEIRA

MODERADA-GRAVE

(todos os seguintes)

(um ou mais dos seguintes)

• sono normal
• sem prejuízo das atividades
diárias, desporto, lazer,...
• sem prejuizo do
trabalho/esola
• sem sintomas
incomodativos

• sono alterado
• prejuízo das atividades
diárias, desporto, lazer,...
• prejuizo do trabalho/esola
• sintomas incomodativos

Figura 6: Classificação da gravidade da rinite (Ana Margarida Pereira 2017).

A rinite é uma das doenças crónicas mais frequentes a nível mundial afetando entre 10
e 20% da população mundial. Sendo associada frequentemente à conjuntivite, rinossinusite e
asma, desse modo, se não for tratada e/ou controlada pode levar ao agravamento da asma.
Estudos recentes realizados pela Sociedade Portuguesa de alergologia e imunologia
clínica em Portugal, em 2010, estimaram que 22% da população portuguesa tem queixas de
rinite. Os indivíduos com casos de rinite têm um risco de asma quatro vezes maior. Nas
situações de rinite associada a sinusite, o risco de desenvolver asma aumenta quase 10 vezes.
Foi realizado também o estudo ARPA-kids, em 2007, avaliando crianças entre os 3 e os 5 anos,
sendo que nesta faixa etária a rinite atinge cerca de 43% (Clínica 2017).
2.2.2.2

Sinusite

A sinusite diz respeito à inflamação dos seios peri-nasais causada por infeção
originada por vírus, bactérias ou fungos. Quando ocorre esta inflamação os seios ficam
bloqueados com a acumulação do muco que provoca a infeção e dor.
Muitos médicos defendem que a sinusite é uma complicação da rinite. A causa
principal e mais frequente da sinusite são as alergias respiratórias, devido ao pó doméstico,
pólens ou pelos de animais. Outras causas são as infeções que afetem as vias aéreas, como por
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exemplo a gripe, condições climáticas adversas, poluição atmosférica, má higiene nasal ou
desvio do septo nasal.
A sinusite pode ser aguda quando os sintomas duram menos de 4 semanas ou crónica
quando tem uma duração superior. Os sintomas da sinusite podem ser febre, fraqueza, fadiga,
tosse, congestão, sensação de drenagem de muco ao longo da garganta e cefaleias.

Figura 7: Diferença entre seios peri-nasais saudáveis e com sinusite (Telheiras 2012).

Um estudo realizado em Coimbra revelou uma prevalência de sinusite de 27%. A
sinusite é muitas vezes associada à rinite alérgica, verificou-se que 53 a 70 % dos doentes com
rinite tem sinusite e 56% dos doentes com sinusite sofrem de sintomas de rinite (CUF 2017).
2.2.2.3

Rinossinusite

O termo rinossinusite foi adotado em detrimento de sinusite, visto que clinicamente é
raro acontecer a inflamação dos seios peri-nasais sem existir também a inflamação da mucosa
nasal-rinite.
A rinossinusite é a inflamação do nariz e dos seios peri-nasais quando se verificam
dois ou mais dos seguintes sintomas: obstrução nasal, rinorreia anterior e/ou posterior, dor
e/ou pressão facial, hiposmia (perda parcial do olfato) ou anosmia (perda total do olfato). Para
além destes, podem existir outros associados como sonolência, mal-estar, fadiga, dor de
dentes, inflamação da garganta, entre outros.
A rinossinusite pode ser classificada de acordo com a duração, frequência e
intensidade dos sintomas (Medcare 2013):
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→ Aguda: duração até 4 semanas, sintomas são de início súbito e desaparecem após
tratamento;
→ Subaguda: Diagnosticada após 4 semana de sintomas, podendo persistir até as 12
semanas;
→ Crónica: sintomas subsistem durante 12 semanas ou mais, sintomas leves com
períodos de intensificação;
→ Recorrente: ocorrem quatro ou mais episódios de rinossinusite por ano, com ausência

de sintomas entre estes episódios.
A rinossinusite crónica pode ser subclassificada em três categorias principais:
polipóide, quando existe presença de pólipos; não polipóide e a fúngica alérgica, quando
desenrola uma reação alérgica crónica na presença de fungos nas cavidades nasais e perinasais.
A Figura 8 apresenta o ciclo dos fenómenos que provocam a rinossinusite crónica.

Figura 8: Fisiopatologia da rinossinusite crónica (Belino 2011, Comprafari).

Um estudo realizado em Portugal, em 2008, revelou uma prevalência de rinossinusite
de 13,7%, sendo que a rinossinusite aguda é cerca de 5 vezes mais elevada que a de
rinossinusite crônica (Barros 2008).
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2.4 Lavagem Nasal
A irrigação nasal é uma prática de higiene pessoal que consiste na limpeza das
cavidades nasais e peri-nasais utilizando uma solução salina. Esta aplicação é originária da
Índia e faz parte da tradição do Yoga, Hatha Yoga Pradipika, do século 15, sendo realizada
como ritual de purificação e preparação para o Yoga (Wormald et al. 2005). Jala Neti é a
aplicação de irrigação com água (Jala) e surge daqui o nome de Neti Pot, dispositivo utilizado
e semelhante a uma chaleira (Neti). O primeiro surgimento da importância da irrigação nasal
na medicina ocidental surgiu em 1895, no British Medical Journal (Barham and Harvey
2015). Desde então têm sido realizados estudos sobre a sua importância e têm sido exploradas
as melhores técnicas e mecanismos, de modo a alcançar um dispositivo com maior eficiência
e benefícios para os utilizadores.

Figura 9: Utilização do Neti Pot (Handmade).

O exercício de lavagem nasal é recomendado como tratamento auxiliar em variadas
patologias das vias respiratórias superiores. Dado que a sua utilização limpa os detritos,
alergénicos, poluentes do ar, remove os mediadores de inflamação e melhora o transporte
mucocilar ao melhorar a taxa de batimento ciliar (Campos, Heppt, and Weber 2013). Deste
modo, permite aliviar o congestionamento, reduzir a viscosidade do muco e deixar a cavidade
nasal limpa e humedecida (Bastier et al. 2015).
Certos autores defendem que a lavagem nasal é mais do que uma terapia auxiliar e que
é uma componente importante na abordagem às reclamações dos pacientes, não devendo ser
apenas considerado um complemento. O mesmo artigo revela que quando utilizado, o
consumo de medicação é diminuído e, ainda, que pacientes com sinusite crónica podem não
necessitar de intervenção cirúrgica frequentemente (L Brown and M Graham 2004). As
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patologias que são aliviadas através desta lavagem são a rinossinusite cronica, rinite viral,
tratamento pós-cirúrgico, e rinite alérgica.
As diferenças de eficácia que podem surgir na limpeza nasal ocorrem devido aos
obstáculos que o nariz apresenta, como: entrada nasal, válvula nasal, desvio do septo e a
concha nasal inferior. Estas irregularidades criam resistência ao fluxo da solução, o que
diminui a energia e leva a uma corrente de irrigação fraca (Campos, Heppt, and Weber 2013).
A lavagem deve ser realizada em todas as idades. Como as crianças são um grupo
etário muito afetado por rinite alérgica, foram realizados vários estudos à aceitação e
tolerabilidade destas à lavagem nasal. Concluiu-se que não só reduz os sintomas da rinite
alérgica como permite a redução da medicação, quando esta é utilizada em conjunto
(Gutierrez-Cardona et al. 2017). Outro estudo realizado a crianças entre os 2 aos 15 anos
concluiu que a irrigação nasal é um método eficaz e seguro para ser utilizado por estas,
permitindo a redução de corticosteroide, medicação para alergias (Chen, Jin, and Li 2014).
Também foi realizada uma pesquisa com o objetivo de determinar a tolerância das crianças à
prática da irrigação nasal, que concluiu que, embora os pais saibam dos benefícios,
consideram que as crianças não toleram esta lavagem. Para além disso, este estudo demonstrou
que é uma prática segura, eficaz e bem tolerada no tratamento das doenças sinonasais na
pediatria, independentemente da idade (Jeffe, Bhushan, and Schroeder 2012).
2.3.1

Métodos de limpeza nasal
Existem diversos meios que servem o mesmo objetivo de limpeza nasal. Contudo, as

diferenças entre cada técnica podem relacionar-se com o mecanismo, o líquido usado e/ou
outros parâmetros, nomeadamente o volume e pressão. As técnicas usadas para este problema
e encontradas no mercado são o nebulizador, o spray nasal e a irrigação nasal.

Figura 10: Nebulizador nasal (Saúde 2017b).
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O nebulizador, Figura 10, é um método que consiste na utilização de um equipamento
eletrónico que permite ao indivíduo a inalação de vapor através de uma máscara. É
normalmente usado para tratamentos com recurso a medicamentos. Porém, no caso da limpeza
nasal é utilizado apenas soro fisiológico, uma quantidade que pode variar entre 5 a 10 ml. Este
tratamento tem como desvantagem ser demorado, visto que se aconselha uma duração de 20
minutos ou até o soro fisiológico terminar. O nebulizador tem como função humidificar as
vias, ajudar a retirar crostas e tornar as secreções mais fluidas de modo a facilitar a sua
mobilização (umcomo 2017).
O spray nasal, Figura 11, permite pulverizar, sob pressão, micro-gotículas do líquido
para a cavidade nasal, sendo necessário aplicar em cada narina. Existem sprays nasais que
incluem medicamentos para as alergias. No entanto, para a realização apenas da limpeza nasal
interessam os sprays nasais salinos que permitem a limpeza diária do nariz, renovando as
células da mucosa e reduzindo sinais de inflamação local.

Figura 11: Spray Nasal (Celeiro).

Por fim, a irrigação nasal pode ser realizada com diferentes mecanismos e dispositivos
utilizando um líquido de lavagem nasal, que vai ser explicado no ponto seguinte. O objetivo
da irrigação nasal é banhar as cavidades nasais e seios peri-nasais. O meio para o conseguir
pode ser recorrer ao efeito da gravidade, como por exemplo o Neti Pot que foi o primeiro
modelo desta natureza, funcionando por aperto manual no recipiente, pelo uso de uma seringa
ou, mais recentemente, de dispositivos eletrónicos.
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A maior parte destes dispositivos contam com o mesmo procedimento: é necessário
que o indivíduo incline a cabeça para a frente e a 45 º, inserindo a ponta irrigadora na narina.
O líquido, com a pressão dependente do método utilizado, vai circular pela cavidade nasal e
seios, como se pode ver na Figura 12, saindo pela outra narina. Este processo é repetido,
aplicado na outra narina.

Figura 12: Utilização do Rhinodouche® (Rhinodouche).

Embora existam variados estudos que comparam estas técnicas, não existe um
consenso sobre o método mais eficaz. Por outro lado, a irrigação nasal é o método favorito na
maioria dos estudos. O método menos eficaz é a nebulização e, por isso, é o menos
recomendado após vários estudos, visto que este método é incapaz de transferir a solução aos
seios esfenoidais e frontal (L Brown and M Graham 2004).
Em relação ao uso de spray para a limpeza, foi realizado recentemente um estudo à
evolução do transporte mucocilar e outros sintomas durante o pico da época de pólen quando
realizada uma lavagem nasal com um spray atomizado (Di Berardino, Zanetti, and D'Amato
2017). O uso deste método demonstrou benefícios no estado clínico do grupo ativo, devido à
preservação da depuração mucocilar, o que reduziu o tempo de contacto do pólen com a
mucosa nasal.
Contudo, quando é comparada a eficiência da utilização do spray com a irrigação
nasal, a última apresenta melhores resultados. Um estudo comparou o spray nasal, o uso da
seringa de 60 mL e irrigação nasal (técnica de aperto manual) de 240 mL. Concluiu que o uso
da seringa e da irrigação nasal apresentavam eficiência idêntica e superior ao uso de spray
(Wawginiak et al. 2017).
Outro estudo revelou que as seringas não são muito adequadas pois a pressão nunca é
linear/ controlada e por não ser possível uma aplicação continua, devido à sua baixa
capacidade volúmica (Campos, Heppt, and Weber 2013). Esta desvantagem é contornada
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usando outro dispositivo de irrigação nasal com maior capacidade. Deste modo, quando
comparada uma lavagem nasal com o método tradicional (usando uma seringa de 20 mL), com
um aparelho a pressão constante e maior volume, utilizando uma câmara com compressor
micro-ionizado, concluiu-se que a limpeza no caso deste último é mais eficiente no restauro
das funções nasais, devido à maior difusão do líquido na mucosa nasal (Passàli et al. 2005).
Um outro estudo analisou estas três técnicas de irrigação nasal normalmente usadas de
modo a concluir qual o método com melhores resultados. Constatou-se que a irrigação nasal
foi o melhor tendo o líquido conseguido penetrar os seios maxilares e frontais. Embora os
seios frontais e esfenoidais não tenham sido totalmente irrigados, foi, mesmo assim, superior
às restantes técnicas (Wormald et al. 2005).
2.3.2

Líquido de lavagem
A escolha do líquido de lavagem não é consensual, embora se tenham realizado vários

estudos que comparam diferentes parâmetros do líquido a ser utilizado. Sabe-se que deve ser
uma solução salina livre de substâncias que possam danificar a mucosa nasal. Todavia, esta
solução pode variar segundo alguns parâmetros como a tonicidade, o pH e aditivos.
2.3.2.1

Parâmetros

Tonicidade

A tonicidade, capacidade de uma solução extracelular fazer a água mover-se para
dentro ou para fora de uma célula por osmose, está relacionada com a osmolaridade - a
concentração total de todos os solutos na solução (Academy 2017). Assim, a solução pode ser
considerada:
→ Hipotónica: quando o fluido extracelular tem osmolaridade menor do que o fluido
dentro da célula – fluxo resultante de água será de fora para dentro da célula;
→ Isotónica: o fluido extracelular tem a mesma osmolaridade que a célula e não há
movimento resultante da água para dentro ou fora da célula;
→ Hipertónica: quando o fluido extracelular tem uma osmolaridade maior do que o
citoplasma da célula – a água deixa a célula para a região de maior concentração de
soluto.
Para a limpeza nasal podem ser encontradas várias soluções, como água salina
isotónica, água salina hipertónica ou solução Ringer, que podem ser utilizadas para esse
propósito. Foram feitos vários estudos, concluindo que todas as soluções apresentam efeitos
positivos na limpeza nasal.
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A solução salina isotónica de 0,9% significa que a concentração de sal na solução é de
0,9 g de cloreto de sódio em 100 mL de água. Esta concentração suave e menos concentrada
é similar à concentração do corpo humano e, por isso, é mais confortável. A solução salina
hipertónica, normalmente utilizada para lavagem e na maioria dos estudos, possui uma
concentração de 3%, isto é, 3g de cloreto de sódio em 100 mL de água. Uma solução
hipertónica excessiva (maior que 3%) prejudica o movimento dos cílios e ainda pode ser
desconfortável devido à sensação de ardor que pode gerar. Por outro lado, uma baixa
concentração de cloreto de sódio - as soluções hipotónicas - estão associadas a um dano
epitelial histológica e por essa razão não são aconselhadas.
Contudo, quando comparadas com as soluções salinas de 0,9% - isotónicas- as
soluções salina de 3% -hipertónica - apresentam melhores resultados no melhoramento do
transporte mucocilar (Olbrich Neto et al. 2016, L Brown and M Graham 2004).
A solução de Ringer com lactato é uma fórmula especial que é feita de modo a ser
compatível com a composição do fluido corporal. A lavagem nasal com esta solução é a que
apresenta melhores resultados nos seios peri-nasais e na desobstrução nasal comparativamente
com as outras soluções discutidas (Low et al. 2014). A Tabela 3 apresenta a comparação das
concentrações das secreções nasais salinas e de alguns líquidos (isotónico, hipertónico e
Ringer lactato).
Tabela 3: Comparação de composição das secreções nasais com as diferentes soluções (mnemotecnias 2015)
Secreções nasais

Solução salina

Solução salina

Ringer

saudáveis

0,9%

3%

Lactato

Sódio

127

154

513

130

Cloreto

125

154

513

109

Potássio

27

-

-

4

Cálcio

5

-

-

3

Sulfato

2/1

-

-

-

Bicarbonato

10-20

-

-

-

Lactato

-

-

-

28

pH

7.1-7.4

5.7

5.8

6.7
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pH

Relativamente ao pH, sabe-se que o estado alcalino pode diminuir a viscosidade do
muco e que o máximo batimento dos cílios ocorre quando o pH se encontra entre os 7 e os 9.
Contudo, na prática, a utilização de líquidos com pH diferente da mucosa nasal, como é o caso
das soluções salinas isotónicas e hipertónicas, não apresenta efeitos relevantes (L Brown and
M Graham 2004).
Quanto ao pH, a águas são classificadas como:
→ Ácidas: se o pH for inferior a 7;
→ Neutras: quando o pH é igual a 7;
→ Alcalinas: se o pH for superior a 7.
Aditivos

O xilitol é um açúcar natural, extraído de plantas, frutas e vegetais que se tem mostrado
interessante nas últimas décadas devido a poder atuar como agente antibacteriano natural. Este
diminui a concentração de sal da mucosa que contém muitas substâncias antimicrobianas, que
contribuem para a melhoria do sistema imunitário inato e previnem infeções nas vias aéreas.
Para além disso, este agente exerce ações antibacterianas através da interrupção do transporte
da parede celular da glicose e a glicose intracelular, inibindo o crescimento bacteriano. Foi
realizado um estudo que comprova que a irrigação nasal com xilitol melhora os sintomas da
rinossinusite crónica (Lin et al. 2017).
Outros aditivos que se podem adicionar à solução salina são os óleos essenciais. Estes
são óleos líquidos aromáticos de origem vegetal, retirados de flores, sementes, folhas, ervas,
raízes, entre outros. São conhecidos cerca de 3000 óleos essenciais diferentes (Derflinger
2015). Estes óleos são usados na medicina tradicional visto fornecerem propriedades
antibacterianas e antifúngicas que permitem combater variados micróbios, bactérias, fungos e
vírus. Os óleos essenciais de alecrim e tea tree apresentam resultados positivos no tratamento
da sinusite e outros problemas de obstrução nasal (Daniel 1998).
Um estudo publicado pelo PubMed, realizado a 331 pacientes com sinusite aguda,
mostrou que a utilização de óleos essenciais naturais da planta murta e outros óleos, como o
óleo de orégão, lavanda e eucalipto, aliviam os sintomas da sinusite mais eficazmente quando
comparados ao uso de antibióticos (Federspil, Wulkow, and Zimmermann 1997).
Deste modo, estes óleos podem ser misturados com sal de modo a preparar uma
solução salina com melhores propriedades, sendo posteriormente adicionado à água, tal como
nos outros procedimentos (Shakti 2014).
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Temperatura

A temperatura ideal a que o líquido deve estar é entre 37 °C – 38 °C, próxima da
temperatura do corpo humano. Assim, o mais correto é aquecer o líquido até essa temperatura
antes da sua utilização. Líquido de irrigação nasal frio ou demasiado quente pode causar
irritação nasal e lesões na mucosa do nariz.
2.3.2.2

Água mineromedicinais termais

A água mineral natural é a água de circulação subterrânea considerada
bacteriologicamente própria. Para tal, precisa de ser proveniente de nascentes reconhecidas e
sem qualquer tratamento que altere as suas características naturais. As águas minerais
dependem de vários fatores como o local, interação da água-rocha, temperatura e pressão que
causam uma variação das características desta como a temperatura de emergência, o pH e a
sua composição química (Portugal 2017a).
As águas minerais naturais podem ser classificadas relativamente à temperatura de
emergência:
→ Hipotermais: quando emergem a temperaturas inferiores a 25 °C;
→ Mesotermais: se emergem a temperaturas no intervalo de 25-35 °C;
→ Termais: se emergem a temperaturas no intervalo de 35-40 °C;
→ Hipertermais: quando emergem a temperaturas superiores a 40 °C.
Relativamente à mineralização total as águas classificam-se:
→ Águas hipossalinas: mineralização total inferior a 200 mg/L;
→ Águas fracamente mineralizadas: mineralização total entre 200 e 1000 mg/L;
→ Águas mesossalinas: mineralização total entre 1000 e 2000 mg/L;
→ Águas hipersalinas: mineralização total superior a 2000 mg/L.
Considerando a composição química, em relação ao conteúdo aniónico e catiónico
predominante:
→ Águas com mais de 1g/L de substancia mineralizante (cloretadas, sulfúreas e
bicarbonatadas);
→ Águas com fatores mineralizantes especiais (sulfúreas, ferruginosas, radioativas,
gasocarbónicas);
→ Com mineralização inferior a 1 g/L.
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As águas minerais indicadas para irrigação nasal são as águas sulfurosas, salinas,
brómicas, iodadas, sulfatadas e bicarbonatadas, pois são as aconselhadas nas termas para o
tratamento de doenças respiratórias como rinite cronica e alérgica (Silva 2012).
As águas sulfúreas possuem uma atividade antioxidante que contribui para os efeitos
terapêuticos da água. Possuem também efeitos antitóxicos e antialérgicos. São estimulantes
naturais do trofismo celular e possuem uma ação reguladora das secreções corporais (Belino
2011). Deste modo, são estas águas as utilizadas nas termas de Portugal para irrigação nasal.
Nas termas de Portugal, para a irrigação nasal adiciona-se de 7 a 8,5g de cloreto de
sódio por cada litro de água termal de modo a isotonizar a água (Portugal 2017b).
Foi realizado um estudo relativamente ao uso de águas termais demonstrando que esta
apresenta vantagens relativamente a soluções salinas isotónicas, sendo comprovado também
um significante melhoramento do transporte mucocilar, fluxo nasal, resistência e concentração
de imunoglobina (Keller, König, and Mösges 2014).
2.3.2.3

“Receita caseira”

As receitas caseiras são usadas frequentemente pelos utilizadores deste método de
lavagem devido a serem uma alternativa mais económica relativamente às soluções
comerciais. Esta preparação necessita apenas de 3 ingredientes: água, sal e bicarbonato de
sódio. Contudo, deve haver cuidados na utilização destes ingredientes, isto é, a água deve ser
engarrafada, destilada ou fervida inicialmente e o sal utilizado deve ser puro, sem iodo,
aditivos ou conservantes. O sal de mesa não é recomendado por ter presentes estas substâncias
que podem causar irritação nasal e piorar o estado nasal (Patrice Burgess 2014, AntesDepois
2017).
A água da torneira, por ser mais barata, acessível e abundante, é utilizada para lavagem
nasal. Embora variados autores refiram que para a irrigação nasal deve ser usada uma solução
esterilizada, esta afirmação continua incerta. Contudo, se inicialmente esta água passar por
um processo de fervura está garantida a desinfeção, pois remove qualquer bactéria ou outros
aditivos, e poder-se-á utilizar após esta arrefecer até temperatura tépida (Xiong et al. 2014).
A Tabela 4 apresenta algumas “receitas caseiras”, variando nas quantidades de sal,
bicarbonato de sódio e água.
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Tabela 4: “Receitas caseiras” (L Brown and M Graham 2004)
Água

Sal

Bicarbonato de sódio

Tonicidade

11/2 tsp (≈7,4 g)

-

0.9%

950 mL agua fervida

2-3 tsp (≈10-15g)

1 tsp (≈5 g)

3%

480 mL agua torneira

1 tsp (≈5 g)

½ tsp

2%

½ tsp (≈2,5 g)

-

-

2,5 g

2.5g

Sem dados

950 mL agua fervida por
5 minutos

250 mL agua da torneira
morna
240 mL água

2.2.2

Limpeza, desinfeção e esterilização dos dispositivos de lavagem nasal
Existe diferenças entre as técnicas de limpeza, desinfeção e esterilização. Embora

tenham como objetivo a destruição de bactérias, vírus e outros micro-organismos que possam
ser potenciadores de infeções, as diferentes técnicas apresentam resultados diferentes
(Educação). Dos três conceitos mencionados, apenas a esterilização permite a eliminação a
100% destes. Estes métodos podem ser aplicados em conjunto ou em separado. Por exemplo,
a limpeza consiste na lavagem com água e detergente ou sabão, e deve ser realizada no início
das outras duas técnicas.
A desinfeção permite eliminar a maioria dos organismos causadores de doenças,
porém, a sua eficácia depende de vários fatores como o nível a que é utilizado. Os níveis de
desinfeção e exemplos de técnicas são:
→ Baixo nível: Utilização de álcool etílico; hipoclorito de sódio; n-propílico;
→ Alto nível: Hipoclorito de sódio, cloro e compostos clorados, ácido peracético, água
superoxidada;
→ Mista: Equipamentos como máquina de lavar louça (aquecidas com temperaturas
que variam de 60ºC a 90ºC);
→ Médio nível: Álcool etílico (70%), isopropílico (92%);
→ Não definido: Fervura de água por 30 minutos; micro-ondas (dispositivo dentro de
um recipiente com água durante 8 minutos na potência máxima).
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A esterilização é a técnica que destrói todos os organismos patogênicos por meio de
três tipos de aplicação: químicos, físico-químicos ou físicos. Exemplos destas aplicações são:
→ Esterilizantes físicos: autoclaves, estufas;
→ Esterilizantes químicos: exposição ao gás de óxido de etileno, aldeídos, ácido
peracético;
→ Esterilizantes físico-químicos: esterilizadoras a óxido de etileno e plasma de
peróxido de hidrogénio.
Uma investigação aos aparelhos de lavagem nasal analisou a durabilidade e os
processos de limpeza de 16 dispositivos dos 26 estudados (Campos, Heppt, and Weber 2013).
Sendo que a maioria apresenta uma elevada durabilidade. O dispositivo com menor
durabilidade apresenta uma vida útil de 4 meses, enquanto o máximo é de 10 anos. Contudo,
a maior parte recomendou que seria desejável mudar de dispositivos após 1 ou 2 anos. Em
termos de limpeza e desinfestação os fabricantes revelam que se pode lavar com água quente
ou morna, alguns podem ser colocados na máquina de lavar, num autoclave ou até num
vaporizador para garrafas de bebés. Apenas 3 dispositivos apresentam as condições
necessárias para serem colocados e usados num micro-ondas.

2.5 Sumário
O corpo humano está constantemente a ser exposto a agentes infeciosos ou
alergénicos, sendo que o nariz é uma abertura para o interior do organismo e por essa razão
deve ser cuidada. A lavagem nasal deve ser realizada regularmente, visto terem sido
verificados os benefícios desta prática: a limpeza de poluentes e alergénicos, o melhoramento
do transporte mucocilar, entre outros. Dos métodos que permitem a lavagem nasal - irrigação
nasal, nebulizador e spray nasal - a irrigação é a técnica que obteve melhores resultados.
Contudo, a utilização de qualquer um destes é vantajosa para o utilizador, tendo ou não alguma
doença do trato superior respiratório.
Relativamente à solução salina não existe consenso em relação à tonicidade que esta
deve ter. A solução de Ringer com lactato é uma fórmula que por ser similar à composição
dos fluídos corporais obteve melhores resultados. Contudo, as soluções isotónicas com 0,9%
e hipertónicas com 3% também são eficientes, sendo que, segundo estudos, as soluções
hipertónicas apresentaram melhores efeitos. A temperatura do líquido deve ser aquecida até
alcançar a temperatura corporal. É possível obter uma solução nasal caseira utilizando apenas
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três ingredientes, a água, o sal e bicarbonato de sódio, podendo variar a tonicidade consoante
as quantidades utilizadas.
Por fim, a realização dos processos de limpeza, desinfeção e esterilização dos
dispositivos de irrigação nasal são de extrema importância para que a lavagem nasal seja feita
corretamente e não prejudique a função respiratória.
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3

Análise de Mercado

3.1 Introdução
Tradicionalmente, a lavagem nasal era feita utilizando seringas ou peras de borracha.
Contudo, devido ao desconforto e à necessidade de aplicar alguma técnica para a sua correta
utilização, foi necessário desenvolver novos métodos. A análise de mercado é um passo
importante no desenvolvimento do produto de modo a identificar as características de modelos
existentes, permitindo potencializar as vantagens encontradas nestes recursos e corrigir ou
melhorar as suas falhas.
Foi realizado um estudo aos dispositivos disponíveis comercialmente, assinalando as
particularidades que distinguem cada produto. Assim, no seguinte capítulo são apresentadas
as soluções mais interessantes encontradas. Estas, embora cumpram o mesmo objetivo,
apresentam algumas diferenças entre si, como por exemplo a técnica de utilização. Desse
modo, as soluções estão organizadas segundo esse aspeto, agrupando-se entre método por
efeito gravítico, mecanismo manual ou elétrico.
Por fim, foi realizada uma pesquisa a patentes de dispositivos de irrigação nasal de
modo a conhecer produtos existentes e as soluções que os inventores consideraram, a nível de
tamanhos, mecanismo, material, entre outros.

3.2 Dispositivos existentes
Após pesquisa dos produtos existentes e com o objetivo de organizar a análise e
comparação dos dispositivos, estes vão estar agrupados pelo método de acionamento. Assim,
estes podem ser separados entre irrigação por efeito gravítico, mecanismo manual ou por
mecanismo elétrico.
Para a irrigação nasal, praticamente todos os produtos, em exceção do Naväge® Nasal
Care que é mencionado posteriormente, requerem o mesmo procedimento. O utilizador deve
inclinar a cabeça a cerca de 45º e colocar a ponta irrigatória do dispositivo na narina oposta.
De seguida, aplica o acionamento adequado, consoante o produto utilizado. Neste momento,
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a solução salina entra por essa narina, percorre as cavidades nasais e seios peri-nasais saindo,
por fim, pela outra narina. Durante a irrigação o utilizador deve ter a boca aberta e respirar
normalmente por esta. Seguidamente, é realizado o mesmo processo utilizando, agora, a outra
narina, inclinando a cabeça para o lado oposto. A aplicação destes aparelhos deve ser feita
próxima de um lavatório, de maneira a que a água expulsa pela narina seja vertida nessa
direção.
Após terminada a lavagem é possível que possa ficar algum líquido dentro da cavidade
nasal ou paranasal. Estes restos de solução devem ser eliminados e para isso os utilizadores
deveram rodar a cabeça sobre o lavatório várias vezes em todos os sentidos, de modo a que
todo o líquido seja expulso por completo.
3.2.1

Efeito gravítico

3.2.1.1

Neti Pot

O Neti Pot é um aparelho, semelhante a uma chaleira, que permite a lavagem nasal
com água salina. Foi o primeiro dispositivo a permitir a realização de limpeza, tendo surgido
no século XV. O seu método é eficaz e simples, recorrendo ao efeito da gravidade de modo a
que o líquido escorra para dentro da cavidade nasal. O processo demora menos de 5 minutos,
contudo tem a desvantagem de poder molhar a roupa quando o utilizador não está adaptado a
esta técnica (Axe 2017).
O líquido utilizado é água purificada e sal ou mistura de sal específica para o uso,
como a combinação com óleos essenciais. Por outro lado, pode-se optar pelas soluções salinas
comerciais que se encontram à venda em farmácias.
O Neti Pot pode ser encontrado à venda no mercado por várias marcas em que diferem
entre si pela sua forma, material, resistência/durabilidade e capacidade de líquido.
Relativamente aos materiais pode ser de cerâmica, plástico, cobre ou aço inoxidável (Pot
2017).
Na Tabela 5 estão representados soluções de Neti Pot existentes no mercado.
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Tabela 5: Comparação de diferentes materiais de Neti Pot
Material

Imagem

Descrição

Marca: Himalayana Institute®

Cerâmica

Preço: 16.95$
Detalhes:
→ Não pode ser colocado no micro-ondas
→ Lavável na máquina de lavar louça
Retirado de: (Institute)

Marca: SinuCleanse® Neti Pot

Plástico

Preço: 9.99$
Detalhes:

Retirado de: (inspires 2017)

→
→
→
→

Só aceita soluções salina da própria marca
Lavável na máquina de lavar louça
Transparente
Inclui medidor de sal

Marca: NeilMed Nasaflo Neti

Plástico

Preço: 17.49$
Detalhes:
Retirado de: (blessings)

→ Volume de 240 mL
→ Facilidade de transporte

Marca: SteloKleen Neti Pot

Așo Inoxidável

Preço:16.95$
Detalhes:

Retirado de: (Yoga)

→
→
→
→

Inquebrável
Higiénico- não toxico
Capacidade de líquido para lavar as duas narinas
Lavável na máquina de lavar louça

Marca: RotaltyLane Copper Neti Pot

Cobre

Preço:12.09$
Detalhes:

Retirado de: (RoyaltyLane 2017)

→ Inquebrável
→ Capacidade de líquido para lavar as duas narinas
→ Lavável na máquina de lavar louça
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A utilização de cerâmica como material tem como vantagens ter um custo
baixo, ser facilmente limpo, pois a maioria destes equipamentos permite a lavagem do produto
na máquina de lavar loiça, e apresentar uma estética interessante. Contudo, tem como grande
desvantagem a sua fragilidade, principalmente quando este dispositivo tem como como
propósito ser utilizado em ambientes húmidos. Além disso, como a cerâmica é um material
poroso permite que certas bactérias fiquem alojadas, tornando necessária a lavagem e
desinfeção mais frequentes. Outras desvantagens são a sua pequena dimensão, que leva à
necessidade de reabastecer repetidamente e a necessidade de um transporte cuidadoso tanto
pelo utilizador como pelo fornecedor, devido à sua fragilidade.
Quando estes dispositivos são fabricados em plástico apresentam de igual modo a
vantagem de serem um produto económico para o consumidor. Este material torna o
dispositivo mais resistente e leve, facilitando o transporte deste, comparativamente ao
anterior. Normalmente, a ponta é mais adaptável ao formato do nariz, o que facilita a sua
utilização. Por outro lado, tem como desvantagens a pouca durabilidade associada à
deterioração do plástico quando em contacto com a água quente e salina e consequente
contaminação da solução. Alguns Neti Pot de plástico não podem ser colocados na máquina
de lavar louça ou ser lavados em água a ferver. Por fim, têm como inconveniente a pequena
capacidade de líquido, tal como os cerâmicos.
O aço inoxidável também é utilizado neste dispositivo apresentando como vantagem
a sua resistência ao impacto, grande durabilidade, ser higiénico e apresentar grande
capacidade de líquido.
Os dispositivos em cobre têm, do mesmo modo que os de aço inoxidável, maiores
dimensões, resistência e durabilidade. As desvantagens deste material é que o cobre reage com
a água, aparecendo manchas após algumas utilizações e criando resíduos de cobre e sódio que
podem ser inalados durante o uso.
3.2.1.2

PARI Montesol Nasal® Douche

O aparelho nasal PARI Montesol® Nasal Douche, Figura 13, é um dispositivo médico
simples, de plástico leve, que aproveita o efeito gravítico para vazar a solução para as fossas
e seios nasais.
O fabricante aconselha a que o enchimento do recipiente seja realizado utilizando uma
solução salina isotónica, que deve ser aquecida à temperatura corporal, disponível de forma
líquida ou solida em farmácias e em lojas especializadas de artigos medicinais. Assim, o
utilizador deve, junto do farmacêutico ou revendedor especializado, obter a quantidade
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necessária para obter 250 mL (volume do recipiente) de uma solução isotónica. Esta marca
dispõe comercialmente de uma solução salina isotónica com capacidade de 250 mL (Preço:
13€). O preço do aparelho é de 19,68€ e encontra-se disponível nas Farmácias Portuguesas.
Além de ser necessário o procedimento indicado anteriormente, para a utilização deste
produto deve ser colocado o dedo na válvula situada no topo do aparelho, de modo a que o
líquido vaze para a cavidade nasal. A lavagem pode ser interrompida retirando o dedo da
válvula.

Figura 13: PARI Montesol Nasal Douche (DocCheck).

Segundo os fornecedores, a higiene deste produto é de extrema importância para não
provocar doenças ou agravá-las. Deste modo, aconselham a que o PARI Montesol® Nasal
Douche seja limpo, desinfetado e seco após cada utilização. O método recomendado é a
lavagem de todos os componentes com água quente potável e a desinfeção. Contudo, outro
método possível e mais prático consiste na lavagem na máquina de lavar louça em que o
programa terá de estar a pelo menos 50 °C. Para desinfetar apresentam várias alternativas de
aparelhos ou, como método alternativo, colocar os componentes em água a ferver durante 15
minutos (MONTESOL 2009).
3.2.2

Mecanismo manual
Este processo é muito semelhante à técnica utilizada com o Neti Pot. É necessário

realizar o procedimento referido anteriormente, com a única diferença de método de
acionamento do dispositivo. Os dispositivos apresentados de seguida possuem um mecanismo
manual para projetar a solução salina para as cavidades nasais. Esta aplicação manual é
executada pelo aperto da garrafa, que impulsiona o líquido com baixa pressão. Este
procedimento deve ser realizado durante 10-20 segundos e depois deve ser realizado na outra
narina.
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Tabela 6: Dispositivos de aplicação manual

RhinoDouche ®

SinuCleanse Squeeze

Neil Med Sinus Rinse ®

Produto

Marcas

Líquido

Volume

Retirado de:(Rocha)

Retirado de: (SinuCleanse 2017)

Retirado de: (Amazon)

240 mL

240 mL

Versão adulto: 500 mL
Versão criança: 250 mL

As embalagens
RhinoDouche Sal XL ® são
compostos por uma mistura
de sais quimicamente puros
(cloreto de sódio,
bicarbonato de sódio,
cloreto de cálcio e cloreto
de potássio) com xilitol, que
permite fazer uma solução
tampão de Locke-Ringer
sem conservantes.

Esta marca tem uma
fórmula de solução para a
lavagem à venda,
possibilitando o uso de uma
solução isotónica ou
hipertónica de acordo com o
interesse do utilizador.

Esta mistura tem como fim
obtenção de uma solução
isotónica, tendo em vista a
capacidade da garrafa.
É um produto composto
com ingredientes naturais,
sem conservantes nem iodo.

Deve ser misturado com
água morna (37-39º) até
dissolver os sais

Preço

Tem a venda pacotes que
contêm uma mistura de
cloreto de sódio com
bicarbonato de sódio.

Versão adulto: 22,50 €
Versão criança: 18.25€

9,99 €

12.99€
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Desta forma, este é um método simples sendo que algumas marcas como SinuClense®,
RhinoDouche® ou NeilMed® fabricam estes produtos que apresentam características muito
semelhantes entre si e, por isso, têm em comum as vantagens: a simplicidade e eficiência do
método; o baixo preço; a sua leveza permite a facilidade de transporte; são produzidos em
plástico translucido, o que permite visualizar o líquido no interior, tanto o nível da água como
a diluição do sal na solução. A Tabela 6 exibe as informações sobre estes produtos
relativamente ao preço, líquido e volume.
A grande diferença entre estes produtos relaciona-se com a capacidade de líquido que
apresentam, um volume insuficiente leva à necessidade de reenchimento, tornando-se numa
desvantagem.
Relativamente à limpeza do produto, o fornecedor da marca RhinoDouche® sugere a
esterilização, realizando um tratamento com lixívia ou com produtos esterilizantes de
biberões.
3.2.3

Mecanismo elétrico
Por fim, o outro método de irrigação nasal é por meio de um mecanismo eletrónico.

No mercado estão disponíveis diferentes dipositivos que usam este mecanismo para irrigar a
cavidade nasal. A grande vantagem deste método é que não é necessária uma técnica à priori,
a pressão pode ser regulável consoante o aparelho e possibilita uma pressão regular ao longo
da utilização.
Ao contrário dos mecanismos mencionados anteriormente, estes aparelhos médicos
necessitam de maior cuidado e especificidades devido à particularidade elétrica.
Estes aparelhos têm uma tecnologia “pulsante” que permite que a solução irrigada seja
projetada a uma frequência similar ao do movimento ondulante dos cílios saudáveis. Segundo
jornais médicos, a irrigação pulsante é 100 vezes mais efetiva na remoção bacteriana quando
comparados a métodos sem esta técnica (SinuPulse 2008).
3.2.3.1

NeilMed Sinugator® Cordless Pulsating Nasal Wash

O NeilMed Sinugator®, Figura 14, é um aparelho elétrico que utiliza como bateria
pilhas AA. A técnica de utilização para a lavagem nasal é idêntica à dos mecanismos
supramencionados, sendo colocado o aparelho numa narina de cada vez, inclinando a cabeça,
e apertando o botão. Depois volta-se a repetir o processo para a outra narina. O recipiente
apresenta uma capacidade de 240 mL, em que deve ser utilizado cerca de 60 mL a 120 mL em
cada narina.
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No que respeita à solução a colocar no recipiente, os fabricantes indicam a utilização
da solução salina desta marca (descrita anteriormente na Tabela 6, no dispositivo da mesma
marca SinusRinse®). Esta é misturada com água morna, destilada, micro-filtrada ou com água
previamente fervida e arrefecida.
Não é aconselhável o uso deste aparelho se as vias respiratórias estiverem
completamente obstruídas ou se os ouvidos estiverem infecionados ou obstruídos. Este
dispositivo permite a utilização pós-cirurgia das vias aéreas e durante a gravidez devido à
baixa pressão.

Figura 14: NeilMed Sinugator® Cordless Pulsating Nasal Wash (SOUQ).

Para a limpeza do aparelho deve ser lavado com água corrente e algumas gotas de
líquido da loiça e posteriormente seco com uma toalha limpa. A ponta do irrigador nasal, o
reservatório azul e o tubo branco pode ser desinfetado colocando-o num micro-ondas por 60
segundos. Os fornecedores referem que este dispositivo deve ser limpo a cada três dias para
garantir higiene e segurança. É necessário garantir que não permanecem resíduos de sabão
que interfiram com a solução (SinuGator).
As vantagens deste produto incluem a facilidade de utilização, a eficiência e o baixo
preço quando comparado a aparelhos elétricos. Segundo comentários de utilizadores, as
maiores desvantagens são a fraca construção em plástico que leva a uma baixa durabilidade.
3.2.3.2

Hydro Pulse® e SinuPulse Elite®

O Hydro Pulse® e o SinuPulse® são dispositivos bastante idênticos que para além da
lavagem nasal oferecem também a possibilidade limpeza da garganta e língua. São aparelhos
elétricos que possuem ligação direta à corrente.
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Segundo o Hydro Pulse® o tempo estimado de utilização deste é de 3 minutos sendo
que o SinuPulse® adverte de que a utilização não deve ser superior a 5 minutos. A técnica de
utilização e a regulação da pressão é realizada do mesmo modo em ambos e deve ser ajustada
a cada utilização. Para tal, deve ser ligada no botão “low” e aumentar a pressão até que o fluxo
de água que sai da extremidade alcance cerca de 2,5 cm (1”) da ponta do irrigador, como se
pode visualizar na Figura 15.

Figura 15: Regulação da pressão HydroPulse® (HydroMed).

Estes aparelhos distinguem-se também por possuírem dois tipos diferentes de irrigador
que permitem a irrigação nasal e a pulverização nasal (spray). Na pulverização nasal devem
ser utilizados apenas 15 mL de solução em cada narina, enquanto na irrigação nasal deve-se
utilizar cerca de 250 mL em cada narina, indicado pelos fabricantes dos dois produtos
(SinuPulse 2008).

(a)

(b)

Figura 16: (a) Hydro-Pulse (HydroMed); (b) SinuPulse Elite® (Comprafari).

Relativamente à solução, o Hydro Pulse® tem embalagens com o nome de Breatheease®, que tem como ingredientes: cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, xilitol, cloreto de
potássio e cloreto de cálcio. Este produto não tem conservantes nem aditivos, especialmente
o Benzakolnium de sódio que é reconhecido por ser prejudicial. A presença do xilitol como
aditivo permite fazer um breve diagnóstico sobre a infeção nasal dado que apresenta um sabor
doce, assim, quando se sente este sabor nos 5 minutos após a lavagem significa que a função
ciliar está a ocorrer normalmente, se demorar cerca de 20 minutos significa que se tem um
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fraco movimento ciliar e no caso de demorar cerca de 30 minutos indica que o movimento
ciliar está muito debilitado.
A preparação da solução depende se o utilizador pretende uma solução isotónica ou
hipertónica. Deve então colocar uma colher de sopa ou colher de chá destes sais ou sal simples,
respetivamente, e juntar água até dissolver os sais. A temperatura da água deve ser morna ou
à temperatura corporal, nunca podendo exceder os 38 °C. Ambos os fornecedores aconselham
que esta mistura seja realizada fora do recipiente do aparelho, de modo a garantir que os sais
ficam completamente diluídos. Este passo pode resultar numa desvantagem para o consumidor
por tornar-se pouco prático.
Algumas especificações sobre cada um dos aparelhos estão mencionadas na Tabela 7.
Tabela 7: Especificações de Hydro Pulse® e SinuPulse®
Marca
HydroPulse®

SinuPulse Elite®

Voltagem

AC 120V 60Hz

230V/ 50 Hz

Consumo de energia

40 W

20 W

Motor

-

24 V DC Motor

Pressão

0,13N-0.2N

-

Nível de ruido

-

Máximo 65 dB

500 mL

700 mL

Peso

1350 g

1360 g

Dimensão

180 (H) x 175 (W) x 145 (L) mm

120 (H) x 89 (W) x 190 (L) mm

Rácio de pulsação

-

1250 ppm

Caudal

-

≈ 600 mL/min

99.99$

79,95$

(ponta irrigadora: 9,99$)

(ponta irrigadora: 14,95$)

Especificações

Volume
recipiente/tanque

Preço
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Estes dispositivos têm um fator diferenciador que os beneficiam que é a possibilidade
de remoção da ponta de irrigador, dado que esta se pode adquirir separadamente. Assim,
permite a acessibilidade do mecanismo a todo o agregado familiar de modo mais higiénico e
seguro.
Para a limpeza/ manutenção dos aparelhos deve-se, a cada utilização, reencher metade
do reservatório com água. O reservatório deve ser esvaziado pela ponta do irrigador que deve
ficar posicionado abaixo da máquina. A cada duas semanas de uso, para prevenir o depósito
de sal, deve-se misturar três colhes de vinagre com 500 mL de água ou esterilizar adicionando
450 mL de água juntamente com 50 mL de lixívia, deixar atuar por 10 minutos e esvaziar o
recipiente a partir do irrigador.
3.2.3.3

Naväge® Nasal Care

O aparelho eletrónico da marca Naväge®, Figura 17, é portátil, peso de 1350g,
funcionando com 2 pilhas AA. É estimado pelos fornecedores uma duração de meses quando
usado 2 vezes por dia. Este dispositivo não pode ser utilizado por crianças com idade inferior
a 12 anos. A grande diferença e vantagem relativamente aos outros mecanismos mencionados
até ao momento é o facto de apresentar dois cones nasais para colocar nas duas narinas em
simultâneo o que permite que a água não escorra por uma das narinas como é o caso dos outros
produtos (Care 2017c).

Figura 17: Nävage® Nasal Care (Care 2017a, Comprafari , cantinho).

Para tal, ao inserir os cones irrigadores nas narinas, o utilizador deve garantir que estão
colocados corretamente, sem espaços vazios, para não vazar a água para fora. Esta marca tem
disponíveis dois tamanhos de cones nasais que possibilitam uma melhor adaptação às narinas,
o tamanho standard e o tamanho pequeno (small), como se visualiza na Figura 18.
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O tempo de utilização pode durar de 10 segundos a 60 segundos dependendo da
anatomia e da obstrução nasal. Todavia, os ciclos têm normalmente a duração de 20 a 30
segundos.

Standard

Small

Diâmetro (mm)

9,525

7,9375

Altura (mm)

6,35

3,175

Figura 18: Pontas cónicas do irrigador Naväge Nasal Care (Care 2017c).

Este dispositivo tem como desvantagem a obrigatoriedade da utilização de cápsulas
específicas só existentes nesta marca, caso se utilize outras soluções o dispositivo perde a
garantia. A primeira etapa de utilização é o enchimento do recipiente com água morna e
colocada a cápsula SaltPod. De seguida é necessário agitar o dispositivo para a dissolver. As
cápsulas Naväge SaltPod são constituídas por uma solução isotónica da combinação de sal
marinho puro e água purificada. Esta água passa por um processo de purificação que inclui
etapas de filtração de carbono, desionização, polimento, sub-micrometria e esterilização UV.
Os produtores aconselham a que a água seja aquecida a uma temperatura entre 29 °C e 32 °C.
Para a limpeza deste produto devem ser separadas algumas peças pois o módulo
mecânico não é à prova de água. A tampa da câmara onde são colocadas as cápsulas deve ser
lavada com água quente por 30 segundos para derreter cristais de sal que ainda se encontrem
naquele lugar. Para os recipientes/tanques e tubos de drenagem aconselha-se a limpeza com
detergente antibacteriano ou vinagre branco diluído. Este dispositivo não permite que as suas
partes sejam colocadas na máquina de lavar louça, o que resulta num ponto negativo do
produto.
A grande vantagem relativamente aos anteriores é permitir um uso mais limpo, isto é,
não obriga a que o utilizador esteja junto de um lavatório devido à saída da água pela outra
narina. Deste modo, é um dispositivo que se distingue de todos os dispositivos
supramencionados, permitindo um uso asseado e confortável (Care 2017b).
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Existem vários packs com acessórios que podem ser adquiridos consoante a
necessidade de cada utilizador, variando também o preço de cada um como é possível ver na
Tabela 8.
Tabela 8: Pacotes do dispositivo Naväge® Nasal Care
Pacote

Detalhe

Preço

Naväge® Nose Cleaner Basic

→ Dispositivo
→ 20 Capsulas

79,95 $

Naväge® Nose Cleaner Starter

→ Dispositivo
→ 30 Cápsulas
→ Suporte para dispositivo

89,95 $

Naväge® Nose Cleaner Deluxe

→
→
→
→

109,95 $

Naväge SaltPod 30-Pack

→ 30 Cápsulas

Dispositivo
60 Cápsulas
Suporte para dispositivo
Estojo para viagem

14,95 $

3.3 Patentes existentes
As invenções em todos os domínios da tecnologia, produtos ou processos, são
protegidos através de patentes, com o objetivo de garantir os direitos exclusivos do inventor.
Assim, foi realizado uma pesquisa às patentes existentes de métodos de irrigação nasal que
serão mencionadas em seguida.
Patente US3847145

Data: 12 de Novembro de 1974
Inventores: Murray Grossan
Designação: Sistema de irrigação nasal
Sistema de irrigação nasal constituído por um reservatório, tubagem e irrigador. O
reservatório deve ser colocado acima do nível da cabeça do utilizador e o líquido é vazado
para o nariz pela regulação manual de uma roda estrelada que permite abrir a saída do
irrigador. Esta solução indica a utilização de água salina isotónica com temperatura de 100 °F
a 105 °F (≈37,8 °C a 40,6 °C), com pressão entre 0 e 5 psi (≈ 0 a 34,5 kPa) e a pressão deve
ser substancialmente superior a 100 ciclos/minuto, preferencialmente deve ser 1000
ciclos/minuto. A ponta do irrigador tem uma forma cónica e um diâmetro de 0,1 polegada (≈
2,54 mm).
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Figura 19: Desenho do dispositivo da patente US3847145 (Grossan
1974).

Patente US6520384

Data: 18 de Fevereiro de 2003
Inventor: Ketan C. Mehta
Designação: Aparelhos e métodos para lavagem nasal
Este sistema é constituído pelo recipiente e uma
abertura para uma tampa removível. O recipiente é
em material flexível e transparente, tem também
marcação do volume para indicar o nível do líquido.
Esta tampa tem uma forma convexa arredondada
montado a um tubo que se estende pelo recipiente. O
diâmetro

interno

desta

tampa

deverá

estar

compreendido entre 2,5 mm e 4,25 mm. A utilização
Figura 20: Desenho do dispositivo da patente

US6520384 (Mehta 2003).

é por pressão nas paredes do recipiente que força o
líquido a entrar na cavidade nasal.
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Patente US 2008/0294124 A1

Data: 27 de Novembro de 2008
Inventor: Ketan C. Mehta
Designação: Dispositivo de lavagem
Este dispositivo é constituído por um
recipiente oco com o formato de uma chaleira,
ou seja, apresenta uma ponta irrigadora, uma
pega e uma tampa que é montada no recipiente
por rosca.
A ponta irrigadora deve fazer um ângulo
entre 30º a 60º com o corpo, e o diâmetro da
extremidade mais próxima deste deve ser
maior que o diâmetro da outra extremidade. A
Figura 21: Desenho do dispositivo da patente
US 2008/0294124 A1(Mehta 2008).

ponta deve ter um comprimento de 0,7
polegadas (≈17,78 mm), em que a largura da

parte mais baixa da ponta tem cerca de 0,8 polegadas (≈20,32 mm) e a terminação tem uma
largura de 0,4 polegadas (≈10,16 mm). O orifício da ponta do irrigador tem cerca de 0,25
polegadas de diâmetro (≈6,35 mm) A tampa deve ter um diâmetro mínimo de 2 polegadas
(≈50,8 mm). Inclui uma linha indicadora do volume do líquido. O material a usar é o plástico,
todavia, propõe outros materiais adequados como uma resina, por exemplo, polipropileno,
outros plásticos, vidro, cerâmico, cobre ou aço inoxidável.
Patente US7862548 B2

Data: 4 de Janeiro de 2011
Inventor: Amin R. Javer, Ezra Kwok, Brenda
Lauk, Kevin Wong, Nael Shoman, Bradford
Mechor
Designação: Dispositivo de irrigação nasal
Dispositivo de irrigação nasal que inclui
um recipiente e uma ponta irrigadora com conexão
roscada numa extremidade para permitir a
montagem ao recipiente e na outra extremidade a
ligação ao nariz, em forma de bola de modo a

Figura 22: Desenho do dispositivo da patente

proporcionar uma superfície de contacto mais

US7862548 B2 (Amin R. Javer 2011).
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confortável. A ponta irrigadora apresenta uma curvatura com um ângulo de 60º, o diâmetro
da porção linear varia de 15-40 mm, a porção curvada tem como diâmetro 10-20 mm e a
orifício da extremidade pode ter 4-15 mm.
Segundo a patente, o recipiente não tem de ser obrigatoriamente em plástico, mas de
outro material que possa ser deformado. Em relação à ponta irrigatória não tem de ser do
mesmo material que o recipiente, sugerem como materiais alternativos a fibra de vidro, vidro,
cerâmica, metais (alumínio, aço inoxidável ou cobre).
Patente US 2012/0280002 A1

Data: 8 de Novembro de 2012
Inventor: Ko-Wen HUANG
Designação: Dispositivo de irrigação nasal
Este sistema é constituído por um recipiente, uma tampa, uma ponta irrigadora e uma
cápsula com o objetivo de cobrir a ponta. A tampa tem regulador de pressão devido ao orifício
na mesma. Assim, quando o utilizador coloca o dedo na tampa, de modo a tapar o orifício, o
líquido não vaza, devido à pressão no interior do recipiente ser menor que a pressão fora.
Assim quando o utilizador retira o dedo, a solução é irrigada. Este dispositivo pode ser
facilmente limpo devido á facilidade de desmontagem dos componentes e a cápsula protege a
ponta irrigadora mantendo-a limpa.

Figura 23: Dispositivo da patente US 2012/0280002 A1 (HUANG 2012).
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O facto de os componentes estarem conectados entre si por partes roscadas não
necessita de elevada precisão, o que aumenta a eficiência da produção e, consequentemente,
redução de custos.

3.4 Sumário
Os interesses dos consumidores não são gerais e as características que consideram
fundamentais num dispositivo variam de pessoa para pessoa. Todavia, existe no mercado uma
grande variedade de produtos para irrigação nasal que permitem que o utilizador possa
escolher de acordo com as suas preferências.
As particularidades de cada aparelho que os diferenciam são o mecanismo, o material,
a limpeza, a estética, comodidade, entre outros. O facto de existirem produtos mais simples
(como os produtos que aproveitam o efeito da gravidade ou os de aplicação manual) e
aparelhos mais sofisticados (como é o caso dos mecanismos elétricos), permite atingir todo o
público, tanto a nível de conforto de utilização como a nível económico.
Dos dispositivos mencionados são poucos os que se encontram disponíveis para venda
em Portugal. Os únicos produtos que se podem adquirir nas farmácias portuguesas são o
RhinoDouche® e a solução de limpeza Pari Montesol.
As patentes permitiram compreender algumas soluções de produtos e as razões pelas
quais os inventores as escolheram.
Embora os dispositivos do mercado tenham evoluído nos últimos anos, ainda
apresentam pontos negativos que podem ser melhorados. Como exemplo, não existe nenhum
produto que tenha incluído um sistema de aquecimento. Por outro lado, apenas o dispositivo
elétrico da marca Naväge® tem a possibilidade de uma utilização mais asseada, por possuir
cones irrigadores para as duas narinas e reservatórios distintos.
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4

Necessidades do consumidor

4.1 Introdução
A identificação das necessidades do consumidor é uma parte do processo do
desenvolvimento do produto de grande importância para que o desenvolvimento de conceitos
se realize o mais adaptado às necessidades da população.
Neste ponto são recolhidas informações aos consumidores, realizadas através de
questionários - “técnica de investigação social composta por um conjunto de questões que são
submetidas as pessoas, com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças,
sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente
ou passado (Gil 2008).Este formato de recolha é útil devido à facilidade com que se interroga
um elevado número de pessoas num espaço de tempo relativamente curto.
Deste modo, após o levantamento de resultados, estes são interpretados de modo a
conhecer as necessidades e sugestões do público-alvo, percebendo a importância que é dada
a cada uma.
O gráfico QFD, Quality Function Deployment, é uma ferramenta que permite
transformar as necessidades, procura qualitativa, em parâmetros quantitativos. Assim, permite
relacionar as necessidades dos consumidores com as qualidades funcionais do produto,
disponibilizando o peso relativo de importância destes. As informações retiradas deste gráfico
são úteis para introduzir o desenvolvimento de conceitos.

4.2 Participantes
Os questionários foram realizados com o intuito de entender as necessidades dos
utilizadores. Deste modo, foram feitos dois questionários destinados a públicos diferentes:
utilizadores (normal), anexo I, e profissionais de saúde, anexo II. Estes questionários estavam
disponíveis em dois formatos: papel e digital.
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Os questionários em papel foram destinados a postos de saúde de modo a dirigi-los a
pacientes com doenças respiratórias e aos profissionais de saúde. Os locais onde foram
entregues estes questionários foram o Centro de Saúde de Valongo, o Hospital-Escola
Fernando Pessoa e a Clínica de Gondomar. Nestes dois últimos visaram-se os médicos
especialistas em otorrinolaringologia para entender as principais recomendações e opiniões.
Embora o dispositivo a desenvolver seja mais pertinente à população com doenças
respiratórias, também pode ser utilizado por quem não desenvolve esse tipo de patologia,
como método preventivo ou para tratamento esporádicos em períodos críticos como o inverno.
Posto isto, o questionário digital foi colocado ao dispor de todas os utilizadores e de possíveis
consumidores. Estes questionários online foram enviados para os alunos inscritos na
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a alguns cursos da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, para além disso, foram partilhados via Facebook, visto ser uma
rede social de elevada participação, em grupos de “Rinite e Sinusite” e com médicos da
especialidade. Devido à maior facilidade de preenchimento e disponibilidade os questionários
digitais tiveram maior adesão.

4.3 Resultados da amostra

Idade
25-32
7%

Foram recolhidas 255 respostas ao
questionário direcionado para os utilizadores.
33-40
12%

Destes, cerca de 45% corresponderam a
indivíduos do sexo masculino e 55% do sexo

41-48
10%

17-24
66%

feminino.

49-56
3%

entre os [17, 63], sendo que a maior parte das

56-63
2%
17-24

25-32

33-40

41-48

49-56

As idades estão compreendidas

respostas foram do intervalo de idades [17, 24],
56-63

com 66%.

Figura 24: "Idade".

Na Figura 25, no gráfico (a), estão representadas as áreas das profissões, tendo os
estudantes um grande peso nas contribuições para este estudo, cerca de 62% das respostas. No
que toca às habilitações literárias, gráfico (b), metade dos inquiridos (51%) têm uma
escolaridade superior, licenciatura ou mestrado.
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Em relação à pergunta “Tem alguma doença do trato respiratório?”, Figura 26, 29%
respondeu “Sim”. Deste grupo de pessoas as doenças mencionadas foram a rinite alérgica, a
sinusite, asma, alergia e desvio do septo, sendo que a rinite alérgica predominou entre os
pacientes.

Área de profissão (a)

Habilitações literárias (b)

Desempregado
1%

Outros
20%

Licenciatura
35%

Reformado
0%
Engenharia
5%

Saúde
12%
Mestrado
16%

Estudante
62%

Secundário
48%

Engenharia

Saúde

Estudante

Outros

Desempregado

Reformado

Até ao 9º ano

Secundário

Até ao 9º
ano
1%
Licenciatura Mestrado

Figura 25: (a) "Área de profissão"; (b) "Habilitações literárias".

Tem alguma doença do trato
respiratório?
Sim
29%

Não
71%

Sim

Não

Figura 26:"Tem alguma doença do trato respiratório?".

A pergunta sobre a realização de lavagem nasal revela que 67 participantes efetuam a
lavagem, ou seja, 29 %, Figura 27. Os próximos gráficos, até à Figura 33 inclusive, foram
respondidos apenas pelas pessoas que responderam que realizavam a limpeza nasal.
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Faz lavagem nasal?
Sim; 26%

Não; 74%

Sim

Não

Figura 27: "Faz lavagem nasal?".

A decisão de realizar lavagem nasal, Figura 28 (a), divide-se entre aconselhamento
médico e iniciativa própria, sendo que 55% deveu-se ao aconselhamento médico. No gráfico
(b) está representado a forma do conhecimento da lavagem nasal. Então, 61% dos inquiridos
revelou que foi pelo médico, seguido de 30% para amigos e/ou familiares e a Internet/TV por
7%.

O que o levou a realizar
lavagem nasal? (a)

Como teve conhecimento da
lavagem nasal? (b)

Aconselhamento
médico
55%

Outros
2%

Iniciativa
própria
45%

Iniciativa própria

Aconselhamento médico

Amigos
e/ou
familiares
30%

Médico
61%

Internet/T
V
7%

Amigos e/ou familiares

Internet/TV

Médico

Outros

Figura 28: (a)"O que o levou a realizar lavagem nasal?"; (b)"Como teve conhecimento da lavagem nasal?".

Os dispositivos mais utilizados são o spray nasal, com cerca de 63%, seguido do
irrigador nasal (22%) e finalmente pelo nebulizador (15%), Figura 29. Em relação às
marcas/modelo utilizadas, o mais usado do spray nasal é o “Rhinomer” e o “Soro fisiológico”
na irrigação nasal.
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Que tipo de dispositivo utiliza?
Dispositivo de
irrigaçào nasal
22%

Nebulizador
15%

Spray nasal
63%

Dispositivo de irrigaçào nasal

Nebulizador

Spray nasal

Figura 29: "Que tipo de dispositivo utiliza?".

A Figura 30 (a) indica a regularidade da lavagem nasal, onde a maioria dos
utilizadores, (60%) realiza ocasionalmente, seguida por lavagem diária (18%). No gráfico (b)
estão reveladas as respostas sobre a sensação após a lavagem sendo que todos os inquiridos
revelam que sentem melhorias. A maioria (57%) revela ser no momento e a longo prazo,
enquanto 39% afere que só sente melhorias no momento da lavagem.

Qual é a regularidade de
lavagem nasal? (a)

Sente melhorias após a
lavagem? (b)

> 3 vezes
por semana
9%

Semanalmente
10%

Sim,
apenas a
longo prazo
4%

Diariamente
18%

Mensalmente
3%

Ocasionalmente
60%

Sim, no
momento e
a longo
prazo
57%

Sim,
apenas no
momento
após a
lavagem
39%

> 3 vezes por semana

Diariamente

Sim, apenas a longo prazo

Mensalmente

Ocasionalmente

Sim, apenas no momento após a lavagem

Semanalmente

Sim, no momento e a longo prazo

Figura 30: (a) "Qual é a regularidade de lavagem nasal?"; (b) "Sente melhorias após a lavagem?”.

Relativamente ao líquido de lavagem foram realizadas quatro perguntas, porém só
duas estão representadas graficamente na Figura 31. À primeira pergunta, gráfico (a), sobre o
tipo de líquido utilizado, a maioria respondeu que usa uma solução comercial. As soluções
comerciais referidas foram “soro fisiológico” ou “água do mar”. Apenas 3% referiu utilizar
54

Desenvolvimento de um novo dispositivo de irrigação nasal

uma “Receita caseira”, como foi referido anteriormente no capítulo 3, contudo não
especificaram a receita. No gráfico (b) da mesma figura estão indicadas as respostas à pergunta
“Costuma ter cuidados com a temperatura do líquido de lavagem?”, 85% respondeu que não
tem cuidados, usando o líquido à temperatura ambiente, apenas 9% referiu que aquecia
sempre, 4% dos participantes aquece raramente e 2% refere que aquece “às vezes, quando
tenho tempo”.

Relativamente ao líquido de
lavagem, o que utiliza? (a)
"Receita
caseira"
3%

Costuma ter cuidados com a
temperatura do líquido de
lavagem? (b)
Às vezes,
quando tenho
tempo
2%

Não, uso à
temperatura
ambiente
85%

Sim,
aqueço
sempre
9%
Raramente
4%

Solução
comercial
97%
"Receita caseira"

Não, uso à temperatura ambiente
Raramente
Sim, aqueço sempre
Às vezes, quando tenho tempo

Solução comercial

Figura 31 : (a)"Relativamente ao líquido de lavagem, o que utiliza?" ; (b) "Costuma ter cuidados com a
temperatura do líquido de lavagem?”.

É o único utilizador no seu
agregado familiar?

Cerca de metade das pessoas,
51%, revelou que não é o único utilizador
do agregado familiar. Foi pedido às pessoas
que responderam que “Não” que referissem

Sim
49%

Não
51%

as idades dos restantes utilizadores, com
isso, depreendeu-se que 39% são agregados

Não

Sim

familiares com número igual ou superior a
3 elementos. Reparou-se também que 38%

Figura 32: "É o único utilizador no seu agregado
familiar?".

das idades referidas são de menores de 18
anos.

Cerca de 66% refere que se sente confortável ao utilizar um produto tecnológico, face
aos 34% que preferem um dispositivo simples.
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Na Figura 33 está representada a distribuição das respostas às perguntas “O que mais
gosta no dispositivo que usa?”, gráfico (a), e “O que menos gosta no dispositivo que usa?”,
gráfico (b). Quando inquiridos sobre a particularidade que mais lhe agrada no sistema que
usam, mais de metade (58%) entende que é o grau de facilidade de utilização, seguindo-se a
eficácia (18%) e a comodidade (17%). Os outros parâmetros referidos foram o preço e a
limpeza do dispositivo. Relativamente ao que gostam menos, as respostas foram mais
diversificadas. As causas com mais respostas foram a “limpeza do dispositivo” e o “preço”,
com 26% igualmente. De seguida, com 14% foram as respostas “comodidade” e “eficácia”.
Os outros pontos negativos referidos foram a “aparência/estética do dispositivo” (6%), o “grau
de facilidade de utilização” (5%), “ser descartável” (1%), “quantidade” (1%). Apenas 6% das
pessoas inquiridas referiu “nada”.

O que mais gosta no
dispositivo que usa? (a)
Comodidade
17%

O que menos gosta no
dispositivo que usa? (b)

Eficácia
18%

Nenhuma
das
anteriores
1%
Limpeza do
dispositivo
1%

Eficácia
Limpeza do dispositivo
Nenhuma das anteriores
Preço
Grau de facilidade de utilização

Ser descartável
1%

Preço
26%

Grau de
facilidade
de
utilização
58%

Comodidade

Quantidade
1%

Preço
5%

Não sei
1%

Nada
6%
Comodidade
Eficácia
Grau de facilidade de utilização
Limpeza do dispositivo
Nada
Não sei
Preço
Quantidade
Ser descartável
Aparência/ estética do dispositivo

Aparência/
estética do
dispositivo
6%
Comodidade
14%
Eficácia
14%
Grau de
facilidade de
utilização
5%
Limpeza do
dispositivo
26%

Figura 33: (a) O que mais gosta no dispositivo que usa?; (b) "O que menos gosta no dispositivo que usa?".

Os gráficos que se seguem já contemplam as respostas de todos os utilizadores, tal
como no início, ou seja, 255 resultados. Na Figura 34 está representada a distribuição das
respostas à pergunta “Qual a característica que pensa ser mais importante num dispositivo de
limpeza nasal?”. A característica mais votada foi a “eficácia” com 64% de respostas, seguida
de “grau de facilidade de utilização”, com 22%. Os outros resultados foram “limpeza do
dispositivo” (6%), “preço” (5%) e “comodidade” (3%).
Foi também realizada uma pergunta de resposta aberta, no seguimento da anterior, que
pedia para indicarem quais as características que um dispositivo ideal teria. Desta pergunta
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retirou-se algumas informações como a necessidade da simplicidade do sistema, ser portátil e
prático, ser durável, ter a possibilidade de múltiplos utilizadores, ter estojo para guardar,
facilidade de manutenção e limpeza, possibilidade de aquecimento do líquido.

Qual a característica que pensa ser
mais importante num dispositivo de
limpeza nasal?
Grau de
facilidade de
utilização
22%
Limpeza do
dispositvo
Eficácia
64%

Preço
5%
Comodidade
3%

Comodidade

Eficácia

Grau de facilidade de utilização

Limpeza do dispositvo

Preço

Figura 34:"Qual a característica que pensa ser mais importante num
dispositivo de limpeza nasal?".

Por fim, foram questionados sobre o valor que estariam dispostos a pagar por um novo
sistema/dispositivo, Figura 35, sendo que metade dos inquiridos estaria disposto a pagar
menos de 15€, 42% das pessoas da amostra pagariam de 15 a 30 €, 7% pagaria de 30 a 60€ e
apenas 1% revelou que pagaria mais que 60€.

Qual o valor que estaria disposto a
pagar pelo novo
sistema/dispositivo?
30-60€
7%

15-30€
42%

>60€
1%

<15€
50%

<15€

15-30€

30-60€

>60€

Figura 35: " Qual o valor que estaria disposto a pagar pelo novo
sistema/dispositivo?".
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4.4 Necessidades do utilizador
Após a recolha dos dados dos questionários é necessário interpretar os dados
levantados e formular uma lista de necessidades dos consumidores, conferindo a cada uma o
nível de importância associado.
O método que se utilizou para projetar a qualidade de um produto, traduzindo as
necessidades do consumidor em requisitos funcionais do projeto foi o Quality Function
Deployment (QFD). Esta técnica usa a representação “House of quality” (HoQ) para interligar
o consumidor, o mercado e o engenheiro, quantificando a relação entre necessidades e os
requisitos, de modo a alcançar uma solução de trade-off (Santos 2013).
Na Tabela 9 estão representadas as necessidades retiradas dos questionários
realizados, das perguntas de escolha múltipla e da pergunta de resposta aberta sobre como
seria o dispositivo ideal. Foi atribuído o nível de importância de cada necessidade tendo em
conta os resultados apresentados previamente. Para tal, foram classificados de “0” (pouco
importante) a “5” (muito importante). Sendo que as necessidades consideradas mais
importantes pelos consumidores foram a eficácia, o ser intuitivo, a portabilidade, o baixo custo
e a comodidade.
Para a realização do QFD é necessário definir os requisitos funcionais do projeto,
apresentados na Tabela 10, isto é, as características de qualidade que permitem responder às
necessidades procuradas. É especificado os valores destes e atribuído o nível de dificuldade
de cumprir cada requisito de 0 (fácil de cumprir) a 10 (extremamente difícil de cumprir). Para
além, disso, é indicada o nível de relação entre estes, caso exista relação é definido entre:
relação positiva-forte, positiva, negativa ou negativa-forte.
De seguida, é realizada a correspondência entre as necessidades do consumidor e estes
consoante o nível de relação entre cada (forte, moderada ou fraca). A partir destas atribuições
de relações dos requisitos, do nível de importância e dificuldade de cumprimentos, o gráfico
calcula o peso relativo de cada necessidade e requisito, mostrados na Tabela 9 e Tabela 10.
Estes valores permitem identificar os objetivos principais a resolver durante o
desenvolvimento de conceitos, bem como a prioridade de cada um.
Este gráfico, que se encontra no anexo III, permitiu também a realização de uma
análise competitiva dos produtos comerciais com o nosso produto ideal. Esta faculdade
permite uma comparação visual das vantagens e desvantagens de cada produto.
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Tabela 9 - Necessidades do utilizador
Importância
Métrica

Necessidade utilizador

1

Eficaz

5

8.9

2

Intuitivo

5

8.9

3

Portátil

5

8.9

4

Baixo custo

5

8.9

5

Lavagem fácil

4

7.1

6

Higiênico

4

7.1

7

Baixa manutenção

4

7.1

8

Comodidade

5

8.9

9

Estética

2

3.6

10

Durabilidade do produto

2

3.6

11

Possibilidade de aquecer a água

3

5.4

12

Múltiplos utilizadores

3

5.4

13

Regulação da pressão/intensidade do
fluxo

2

3.6

14

Seguro

4

7.1

15

Estojo para guardar

2

3.6

16

Amigo do ambiente

1

1.8

(“0”-Pouco importante; “5”Muito importante)

Peso relativo
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Tabela 10- Características de qualidade
Características de qualidade

Unidade

Valor

Justificação

Peso relativo

Volume

mL

>240

Valor mínimo
para a lavagem
das duas narinas

4.5

Diâmetro da ponta

mm

<10

Valor máximo no
mercado

3.0

Altura da ponta

mm

<30

Valor máximo no
mercado

3.0

Peso

g

<1360

Valor máximo no
mercado

6.3

Toxicidade

Subj

Não tóxico

-

3.8

Resistência à temperatura

Subj.

Temperaturas>
121 °C

Micro-ondas,
máquina de lavar
e agua ferver,
autoclave

5.1

Resistência à água salgada

Subj.

Excelente

Não necessitar de
proteção
adicional

5.8

Resistência à água doce

Subj.

Excelente

Não necessitar de
proteção
adicional

5.8

Resistência a ácidos fortes

Subj

Excelente

Não necessitar de
proteção
adicional

7.0

Resistência a ácidos fracos

Subj.

Excelente

Não necessitar de
proteção
adicional

7.0

Tempo aquecer 250 mL de água a
15 °C para 37ºC

Min.

<2

Valor mercado

1.4

Transparência

Subj.

Transparente,
translúcido

Para visualizar a
solução dentro do
recipiente

1.4

Forma

Subj.

Ergonómica

Facilitar a
execução da
lavagem

7.1

Material reservatório

Subj.

-

-

7.7

-

Necessário no
caso de sistema
de medição de
temperatura

2.4

-

Necessário no
caso de sistema
de medição de
pressão

1.9

-

Necessário no
caso de sistema
de medição de
temperatura

3.9

Sensor medição temperatura

Sensor medição pressão

Indicador de temperatura

Subj

Subj

Subj.
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Nível de poluição

kg/kg

-

A mímica
possível

0.5

Processo de fabrico

Subj.

-

Mais adequado à
forma e material
pretendido

4.9

Esterilização

Subj.

Excelente/
bom

Possibilidade de
esterilização em
autoclave

7.1

Proteção contra uso indevido

Subj

-

Tempo de vida

anos

>10

Valor de produtos
existentes

1.8

Nível de ruído

dB

<30

Devido à escala
auditiva

2.3

Tempo de utilização

Min

<2

Valor de produtos
existentes

5.3

0.9

Após esta avaliação nota-se que os requisitos principais a serem considerados são: o
material do reservatório, a sua forma, a possibilidade de esterilização e a resistência aos
ácidos. Os outros requisitos serão também considerados no desenvolvimento de conceitos, de
modo a que este dispositivo satisfaça o máximo de necessidades possíveis.

4.5 Sumário
Neste capítulo foram apresentados os dados referentes aos questionários realizados aos
utilizadores e profissionais de saúde, via Internet e papel. Estes questionários foram
maioritariamente preenchidos por pessoas dos 17 aos 24 anos, sendo que variaram entre os 17
e os 63. Notou-se que cerca de 30% apresenta doenças respiratórias o que torna importante o
desenvolvimento do dispositivo. A lavagem nasal é realizada por uma percentagem
semelhante de pessoas, é um número reduzido, visto que a lavagem nasal não deve ser apenas
realizada em caso de doença nasal.
O dispositivo mais utilizado é o spray nasal, seguido do dispositivo de irrigação nasal,
a frequência do seu uso é maioritariamente ocasional e todos revelaram sentir melhorias no
imediato ou a longo prazo. Relativamente ao líquido são utilizadas soluções comerciais, sendo
que a maior parte aplica à temperatura ambiente.
Relativamente à utilização por mais que uma pessoa do agregado familiar, reparou-se
que cerca de metade dos inquiridos tem mais utilizadores em sua casa, sendo que quase 40%
são crianças. Este facto torna a possibilidade de múltiplos utilizadores e de ser usado por
crianças uma potencial necessidade.
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A análise das últimas perguntas permitiu identificar as necessidades e definir o nível
de importância de cada uma. As necessidades com maior peso foram: ser eficaz, ser intuitivo,
ser portátil, ter baixo custo e ser comodo.
O gráfico QFD permitiu fazer a relação entre as necessidades e os requisitos do projeto
e a análise competitiva com os produtos do mercado. No fim, foram identificados os requisitos
com mais importância: material, forma e possibilidade de esterilização.
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5

Desenvolvimento de conceitos

5.1 Introdução
A clarificação do problema consiste na geração de um conceito geral, o qual é dividido,
posteriormente, em sub-problemas. Neste ponto, são identificados e agrupados os principais
pontos a serem desenvolvidos, provenientes dos resultados das necessidades e dos requisitos
definidos no Mission Statment. Esta decomposição especifica cada sub-problema permitindo
o desenvolvimento mais estratégico e adequado a cada tópico.
A exploração sistemática consiste em identificar em cada sub-problemas as áreas a
serem discutidas, sugerindo soluções para estas. Estas soluções são propostas com base na
procura externa (análise do mercado), procura interna (análise dos dados dos questionários)
ou por soluções existentes em produtos distintos que podem ser adaptados.
Este é um capítulo de extrapolação, isto é, permite reunir o maior número de soluções
possíveis e em simultâneo a organização destas para facilitar a escolha do produto final.

5.2 Clarificação do problema
O desenvolvimento do dispositivo de irrigação pode ser realizado pela melhoria de
uma ou mais partes que compõem o aparelho. Para a clarificação do problema dividiu-se a
questão em sub-problemas, isto é, em temáticas para serem desenvolvidas especificamente. O
desenvolvimento deste dispositivo foi dividido nos seguintes sub-temas (Figura 36): Ponta do
irrigador, sistema de aquecimento e reservatório.
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Ponta
irrigadora

Dispositivo
de irrigação
nasal
Reservatório

Sistema de
aquecimento

Figura 36: Dispositivo de irrigação nasal dividido em sub-problemas.

5.3 Exploração sistemática
5.3.1

Ponta do irrigador
A ponta do irrigador foi destacada em particular por estar intimamente relacionado

com a sensação de conforto que proporciona aos utilizadores. Para a definição deste
componente os fatores escolhidos para ter em consideração foram o posicionamento, a forma,
o material e a ligação ao reservatório.
O posicionamento diz respeito à possibilidade da ponta irrigadora ser removível ou
fixa. Assim, esta característica está associada à satisfação da necessidade deste dispositivo ser
utilizado por mais que uma pessoa. Esta necessidade foi identificada pela pesquisa externa na
pergunta aberta e pela constatação de que a lavagem nasal é realizada por várias pessoas do
agregado familiar. Para cumprir este ponto é necessário ter em consideração principalmente a
questão do tamanho (para ser utilizado por indivíduos de diferentes faixas etárias) e da higiene.
A possibilidade da ponta do irrigador ser removível permite que seja possível conceber
pontas com diferentes tamanhos, por exemplo para adulto e para criança, melhorando as
questões de higiene por permitir a aquisição individual desta. Para além disso, facilita a
possibilidade da tubagem ser de um material diferente do resto do dispositivo, trazendo novas
alternativas para este componente.
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Por outro lado, se esta estiver fixa ao reservatório permite que o processo de fabrico
seja mais simples, garantindo um menor custo de produção e, consequentemente, de mercado.
A desvantagem deste posicionamento é a necessidade de uma maior frequência de lavagem
do dispositivo, no caso de este ser partilhado.
Tabela 11- Análise do posicionamento da ponta irrigador

Vantagens

Fixa

Removível

Desvantagens

→ Processo de fabrico
simples (menor custo de
produção)

→ Necessárias mais lavagens
do dispositivo;

→ Higiênico
→ Tamanhos adaptáveis

→ Garantir estanquicidade

Relativamente à forma da ponta do irrigador, esta pode ser confecionada de vários
modos. A análise do mercado permitiu identificar algumas das formas possíveis de utilizar. A
forma está dependente do material a ser usado, pois algumas formas só são possíveis quando
o material é flexível, por exemplo.
As possibilidades sugeridas para a forma da ponta do irrigador são cilíndricas,
hemisférica ou cónicas e podem ser visualizadas na Figura 37.

(a)

(b)

(c)

Figura 37: Exemplos da forma da ponta irrigadora: (a) cilíndrica; (b) hemisférica; (c) cónica.

O material selecionado para a ponta do irrigador será posteriormente estudado no
capítulo seguinte. Neste ponto é analisada a possibilidade do material usado gerar um corpo
rígido ou flexível. Um material flexível permite uma melhor adaptação às narinas permitindo,
também, uma melhor estanquicidade. Por outro lado, este requisito diminui a quantidade de
materiais possíveis de serem escolhidos.
A ligação da ponta irrigadora ao reservatório pode ser rígida ou flexível. A tubagem
ao ser flexível permite que o utilizador tenha maior liberdade de movimento, isto é uma
vantagem tanto para o utilizador adulto, mas especialmente quando o dispositivo é utilizado
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em crianças e necessitam da ajuda do adulto. Os materiais possíveis de serem utilizados em
tubagem rígidas admitem maior durabilidade.

Cónica

Flexível

Tubo rígído
Tubo flexível

Posicionamento

Hemisférica

Rígido

Ligação
reservatório

Cilíndrica

Rigidez

Forma

Na Figura 38 está sintetizado a exploração sistemática da ponta do irrigador.

Removível
Fixa

Figura 38: Síntese da exploração sistemática da ponta do irrigador.

5.3.2

Sistema de aquecimento
O aquecimento do líquido de lavagem não é uma obrigatoriedade na lavagem nasal.

Contudo quando se estudaram os métodos de lavagem nasal, era aconselhada uma temperatura
do líquido semelhante à temperatura corporal, ou seja 36-38 °C, ou pelo menos uma
temperatura tépida, ou seja, uns graus acima dos 30 °C. O aquecimento do líquido é uma
particularidade que melhora o conforto pelos utilizadores, não existindo, atualmente, em
nenhum dispositivo no mercado.
Num sistema de aquecimento tem-se a problemática do método de conversão da
energia elétrica para energia térmica, sendo que para este caso específico uma resistência seria
o mais indicado. Contudo, existem detalhes relacionados com este sistema que devem ser
explorados para uma definição mais correta deste.
Em relação à transferência de energia, esta pode ser diretamente realizada da
resistência para o líquido (no caso de estar em contacto com este), Figura 39 (a), ou pode haver
transferência de calor para o reservatório e consequentemente para o líquido (no caso de a
resistência estar em contacto com o reservatório), Figura 39 (b). Se a resistência estiver em
contacto com o líquido permite que seja necessária uma menor quantidade de energia para
obter a temperatura pretendida ou aquecer o líquido mais rapidamente. Por outro lado, se o
sistema estiver em contacto com o reservatório permite que não esteja exposto ao líquido
composto por sal, sendo que permite uma maior durabilidade do componente. O sistema em
contacto com o reservatório tem a inconveniência de influenciar a escolha do material do
reservatório, uma vez que, feita esta escolha é preciso ter preocupações relativamente ao
material para o reservatório. Este ponto faz com que a maioria dos polímeros sejam rejeitados
por não possibilitarem a compatibilidade e a boa condutividade térmica.
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(a)

(b)
Figura 39: (a) Resistência de imersão com rosca (HEATCON); (b) Prato de aquecimento (alexnld).
Tabela 12: Análise da transferência de energia do sistema de aquecimento

Transferência de energia

Vantagens

Desvantagens

Contacto com líquido

→ Menor energia
→ Menor tempo

→ Material com mais
especificações
→ Menor durabilidade

→ Maior durabilidade

→ Mais tempo de
aquecimento
→ Necessidade de maior
potência
→ Compatibilidade com o
material do reservatório

Contacto com reservatório

A seguinte questão coloca-se na localização da resistência, o sistema pode ser parte
integrante do dispositivo ou como um assessório, na Figura 39 estão representados dois
exemplos de sistemas acessórios. Se a resistência fizer parte do reservatório tem como
benefício o dispositivo ser uma peça única facilitando a arrumação, contudo vai aumentar ao
valor de venda do dispositivo. Em alternativa, a possibilidade do sistema de aquecimento ser
uma peça acessória permite que o sistema seja vendido em separado, de modo a que o preço
do dispositivo seja acessível a qualquer utilizador. Contudo, o facto de não estar incluída leva
à possibilidade desta ser desvalorizada pelo utilizador e não ser adquirida. As vantagens e
desvantagens relativas à localização do sistema encontram-se sintetizadas na Tabela 13.
Tabela 13: Análise da localização do sistema de aquecimento

Localização

Vantagens

Desvantagens

Integrante

→ Peça única
→ Facilidade de arrumação

→ Preço elevado

Acessório

→ Possibilidade de venda em
separado

→ Mais peças para arrumar
→ Peça desvalorizada pelo
consumidor
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Por fim, outro fator a ter em consideração é o modo de reconhecimento da temperatura
ou seja, de que forma o utilizador fica a saber que o líquido atingiu a temperatura pretendida.
As técnicas selecionadas são através de um indicativo sonoro ou por indicador visual. No
último caso poderá ser a partir de uma luz LED ou pela cobertura do dispositivo por uma tinta
Termo sensível. As tintas ou plásticos termossensíveis ou termocromáticas mudam a sua cor
quando a temperatura aumenta ao diminui atingindo um certo valor. Na Figura 40 pode-se
visualizar alguns exemplos onde esta tecnologia é aplicada, em (a) a caneca de cerâmica muda
da cor preta para a cor branca quando a temperatura aumenta, o mesmo acontece em (b) sendo
que neste caso o material do biberão é plástico, em (c) é um exemplo de uma colher que muda
de cor com o aumento da temperatura, outras colheres para os bebés estão disponíveis no
mercado para, através da mudança da cor, alertar se o alimento está demasiado quente. As
cores disponíveis dependem das temperaturas que se pretendem obter. Para este caso, as tintas
deveriam proceder à mudança de cor a temperaturas entre os 30 e os 40 °C.

(b)

(a)

(c)

Figura 40: Exemplos de tintas/polímeros termo cromáticos - (a) Caneca cerâmica com tinta termo cromática
(DHgate); (b) Biberão plástico termo sensível (Raepak); (c) Colher plástico termo cromático (Coulourchange).

Na Figura 41 está representada a síntese da exploração sistemática do sistema de
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Figura 41: Síntese exploração sistemática do sistema de aquecimento.

68

Desenvolvimento de um novo dispositivo de irrigação nasal

5.3.3

Reservatório do líquido
O reservatório do líquido é o corpo principal do dispositivo. Deste modo tem uma

grande importância visto ser neste componente que se vai atender à maioria das necessidades
reconhecidas pelos utilizadores. As características destacadas para definir o reservatório
foram a sua forma, o material, o mecanismo e o comando de acionamento. A escolha destas
características tem consequência direta no processo de fabrico e, portanto, no preço final.
Assim, deve ser realizado um equilíbrio entre o que é realmente necessário e o que é
dispensável.
Este reservatório pode ter formas geométricas, retangular ou circular, ou ser irregular.
A escolha da forma vai depender do mecanismo escolhido, sendo adaptada e selecionada a
forma mais ergonómica e adaptável a este.
Relativamente à escolha do material, esta tem certas condições que devem ser
asseguradas e que vão ser discutidas no capítulo seguinte. Por outro lado, tal como no
problema da ponta irrigadora, pode ser especificada a rigidez deste material (rígido ou
flexível). No que diz respeito às propriedades óticas, o dispositivo pode ser opaco, translúcido
ou transparente. Uma aparência translucida ou transparente tem como vantagem a
visualização do líquido no interior do recipiente e a perceção do nível deste.
O mecanismo, tal como foi analisado, pode ser manual, gravítico ou elétrico. Cada um
traz vantagens e desvantagens. Um mecanismo elétrico necessita de mais especificações por
tratar-se de um dipositivo médico, comparativamente a uma técnica gravítica ou manual.
Outra desvantagem é o custo destes aparelhos, que é, regra geral, superior aos restantes
mecanismos. Por outro lado, faculta a regulação da pressão e a oportunidade de proporcionar
uma tecnologia “pulsante”.
Um mecanismo manual permite uma regulação média da pressão, regulada pela força
aplicada, mas em contrapartida, não assegura tal exatidão quanto o mecanismo anterior.
Quanto ao mecanismo por efeito gravítico apresenta a mesma desvantagem, principalmente
por não permitir qualquer regulação da pressão e necessitar que o utilizador tenha técnica à
partida. A grande vantagem destes produtos são a sua simplicidade e sua acessível obtenção
a partir de menos processos fabrico. A Tabela 14 sintetiza a análise realizada aos mecanismos
mencionados.
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Tabela 14: Análise dos mecanismos de irrigação nasal

Mecanismo

Vantagens

Desvantagens
→ Mais burocracias;
→ Processo de fabrico
complexo;
→ Preço mais elevado.

→ Possibilidade de regulação
de pressão;
→ Tecnologia “pulsante”.

Elétrico

→ Não oferece a tecnologia
do elétrico;

→ Regulação média da
pressão;

Manual

→ O mecanismo que
necessita de maior
técnica;
→ Não oferece a tecnologia
do elétrico.

→ Simples;
→ Facilidade de processos
de fabrico.

Gravítico

O comando de acionamento do mecanismo é necessário nos mecanismos elétricos e
facultativo nos mecanismos manuais. As possibilidades sugeridas são um botão (para elétrico
ou manual), manivela (manual), o próprio reservatório (manual) e sensor ao toque (elétrico).
Não serão apontados os pontos positivos e negativos para esta escolha, pois depende
principalmente da escolha do mecanismo.

Irregular

Translúcido

Transparente

Manual
Gravítico

Elétrico

Comando

Flexível

Opaco

Mecanismo

Circular

Rigido

Cor

Retangular

Rigidez

Forma

Na Figura 42 está representada a síntese da exploração sistemática do reservatório.
Botão
Manivela
Próprio
reservatório
Sensor toque

Figura 42: Síntese da exploração sistemática do reservatório do líquido.

5.4 Sumário
Neste capítulo foram desenvolvidos os conceitos para o novo dispositivo de irrigação
nasal. Para facilitar o processo, foram classificados em sub-problemas para que pudessem ser
desenvolvidos detalhadamente. Os componentes identificados foram a ponta do irrigador, o
sistema de aquecimento e o reservatório.
Para a exploração das possibilidades da ponta do irrigador teve-se em consideração o
posicionamento deste, a sua forma, a rigidez da ponta e a ligação ao reservatório.
Relativamente ao sistema de aquecimento analisou-se a transferência de energia, a localização
e o modo de verificação da temperatura. O reservatório é o corpo principal do dispositivo e
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foram estudadas soluções para a sua forma, a rigidez do material, a cor, o mecanismo e o
modo de acionamento deste. Concluindo-se que a maior parte dos parâmetros estão
dependentes do mecanismo selecionado, sendo necessário que este seja a primeira seleção a
ser realizada.
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6

Solução proposta

6.1 Introdução
A solução proposta vai ser escolhida tendo em conta todo o processo desenvolvido até
ao momento, selecionando os conceitos definidos no capítulo anterior.
Para a conceção da solução dividiram-se as etapas necessárias: o design/forma e a
seleção de materiais. Relativamente ao design foi selecionado para o dispositivo um
mecanismo manual. As decisões para cada componente tiveram em atenção a necessidade de
portabilidade, de comodidade, da possibilidade de múltiplos utilizadores, arrumação
acessível, entre outros.
A seleção de materiais foi realizada utilizando o software CES Edupack. De modo a
satisfazer as necessidades identificadas, foram estudados os materiais em termos de
durabilidade (resistência à água salgada e doce e resistência aos ácidos fortes e fracos); de
cuidados de saúde (garantir qualidade médica e permitir a esterilização); propriedades
mecânicas (rigidez, tenacidade à fratura, dureza). Para além destas propriedades foram
analisados e comparados relativamente ao preço, peso específico e transparência.
Os processos de fabrico para produção das peças foram escolhidos tendo em
consideração os materiais e a sua relação com a tecnologia e a utilização da energia, água e
CO2 libertado durante o processo.
Por fim, é realizado o FMEA - Failure Mode and Effects Analysis a este produto, uma
análise aos potenciais riscos, com o objetivo de antecipar as falhas e definir estratégias para
as solucionar.

6.2 Design/forma
Nesta parte são abordados os sub-problemas definidos relativamente à sua
forma/design. Esta etapa é determinante na conceção do dispositivo, uma vez que dela são
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dependentes alguns requisitos do projeto. Os requisitos relacionados com a forma/design são
os seguintes:
→ Portabilidade;
→ Ser intuitivo;
→ Comodidade;
→ Possibilidade de múltiplos utilizadores;
→ Arrumação acessível;
→ Limpeza facilitada.

6.2.1

Ponta do irrigador
Após avaliação das vantagens e desvantagens de todos os parâmetros da ponta do

irrigador optou-se por esta ser removível do reservatório para permitir o uso de múltiplos
utilizadores de forma higiénica e a existência de dois tamanhos (adulto e criança). Para que a
ponta seja removível é necessário um sistema de encaixe.
Tendo em conta que o material escolhido é o propileno (explicação dada no
subcapítulo seguinte) a solução ideal é um snap fit angular. Os termoplásticos são os materiais
ideais para este tipo de ligação devido à sua alta flexibilidade, baixo coeficiente de fricção e
rigidez suficiente. Para além disso, é facilmente moldado em geometrias complexas. A
1

profundidade do corte de encaixe, 2Y, é calculada por 𝜀 = 𝑌/𝐷𝑣𝑒𝑖𝑜 , sabendo que o 𝜀 diz
respeito ao alongamento do material e o 𝐷𝑣𝑒𝑖𝑜 ao diâmetro do veio. A Figura 43 mostra o
corte do encaixe do tubo ao reservatório.

Figura 43: Corte do encaixe Snap-fit angular.

Relativamente à forma foi selecionada a cónica pois é a que permite uma melhor
adaptação e estanquicidade, devido ao aumento progressivo do diâmetro, adaptando-se assim
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a diferentes narinas, Figura 44. A ponta irrigadora das crianças apresenta o mesmo formato
que a dos adultos, variando esta apenas nas dimensões.
Ditas dimensões foram definidas tendo em consideração os aparelhos já existentes e
podem ser consultadas na Tabela 15.
Tabela 15: Dimensões da ponta irrigadora

Adulto

Criança

Diâmetro interno (mm)

5

4

Diâmetro externo (mm)

8

7

Diâmetro da base (mm)

25

20

Altura (mm)

15

10

Figura 44: Ponta irrigadora adulto.

No desenvolvimento de conceitos foi colocada a opção da ponta ser rígida ou flexível,
característica dada pelo material escolhido. Uma ponta flexível permite que o ajustamento ao
nariz seja mais cómodo e eficiente, sendo, então, preferível.
Selecionou-se a opção de uma tubagem flexível visto que facilita o manuseamento do
dispositivo, tanto a nível pessoal como na possibilidade de aplicação a terceiros, por exemplo
a crianças. A parte flexível encontra-se apenas numa porção da tubagem, permitindo que
mantenha a estabilidade. No entanto, possibilita uma flexão para todas as direções. A tubagem
pode ser visualizada na Erro! A origem da referência não foi encontrada..
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Figura 45: Tubo flexível para a ponta irrigadora

Por fim, na Figura 46, é possível visualizar uma síntese das escolhas realizadas para a ponta
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Rígida
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Hemisférica

Rígido

Tubagem

Cilíndrica

Rigidez

Forma

do irrigador.

Removível
Fixa

Figura 46: Síntese das escolhas da ponta do irrigador.

6.2.2

Sistema de aquecimento
O sistema de aquecimento, tal como foi referido, é um mecanismo prescindível, isto

é, a lavagem nasal é realizável sem a sua assistência. Todavia, a sua implementação melhora
o conforto sentido pelos utilizadores. Assim, optou-se por um sistema de aquecimento
acessório, de modo a que o aumento do preço do dispositivo associado não seja um
impedimento para qualquer grupo de consumidores.
Relativamente à transferência de energia preferiu-se uma resistência em contacto com
o líquido. Esta escolha deveu-se ao aumento da eficiência - mais rápido, menos gastos- e,
principalmente, para não intervir na escolha do material do reservatório. A ligação ao
reservatório vai ser realizada do mesmo modo que a tubagem da ponta irrigadora.
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Desta forma, é possível comprar a fornecedores de resistências, selecionando uma
resistência elétrica tubular para imersão em cobre ou aço inoxidável, podendo ser utilizadas
em água, banhos químicos, óleos e líquidos em geral. Teria de ser ajustada para a possibilidade
de encaixe snap-fit. Na Figura 47, pode se visualizar onde se colocava a resistência para o
aquecimento do líquido.

Figura 47: Resistência de aquecimento no dispositivo.

A verificação da temperatura será feita visualmente pela variação da cor do
reservatório. Esta escolha foi realizada devido ao uso desta técnica ser pouco utilizada no
mercado, o que a torna num fator atrativo. Embora o sistema de aquecimento seja acessório,
esta tecnologia vai fazer parte do reservatório. Assim, mesmo que o utilizador não compre o
sistema de aquecimento, pode usufruir do medidor de temperatura caso utilize água quente.
Na seleção de materiais do reservatório será discutida a escolha entre tintas ou polímeros
termocromáticos.

Figura 48: Tampa termocromática.
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A tampa termocromática, Figura 48, tem como função, para além da verificação da
temperatura, a medição do sal e bicarbonato de sódio, precavendo na circunstância do
utilizador desejar utilizar uma “receita caseira”. Para o volume de 350 mL de água, capacidade
volúmica do recipiente, deve ser colocado cerca de 3,5 g de sal e 3,5 g de bicarbonato de
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sódio. A Figura 49 apresenta a síntese das escolhas realizadas para o sistema de aquecimento.
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Figura 49: Síntese das escolhas para o sistema de aquecimento.

6.2.3

Reservatório
O mecanismo do dispositivo é a característica que vai ter maior influência nas escolhas

relativas ao reservatório. Devido ao limitado preço que os consumidores estão dispostos a
despender nesta compra, este produto será acionado manualmente. No mercado, os produtos
por efeito manual utilizam apenas a garrafa flexível que permite esguichar o líquido. Para o
novo dispositivo de irrigação nasal pensou-se num mecanismo manual que se aproximasse o
mais possível do método natural de limpeza do nariz, de modo a ser intuitivo. Na Figura 50
pode-se visualizar exemplos do movimento e posicionamento durante a limpeza nasal.

(a)

(b)
Figura 50: Exemplo do acionamento manual (a) (Vegetall); (b) (cantinho).

Os comandos possíveis para gerar o acionamento do mecanismo manual restringemse ao botão manual, manivela ou o próprio reservatório. Em consequência de este dispositivo
necessitar de ser económico e pretendendo-se que assente na simplicidade foi decidido que o
próprio reservatório servisse de bomba para impulsionar o líquido. A parte do mecanismo que
serve esta função deverá ser ergonómico. Assim, o dispositivo apresenta uma forma
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arredondada de modo a ajustar-se ao formato em “C” da mão quando segura no dispositivo.
A largura do dispositivo foi limitada por este aspeto. De modo a ser utilizada por adultos e
crianças foi dada uma largura de 53 mm. O corte da peça estrutural em círculo permite uma
maior área de aplicação da força. Na Figura 51 é possível reparar no formato da peça
operacional.

Figura 51: Formato da peça operacional.

Para que seja possível o bombeamento da peça operacional, é necessário que o material
do reservatório tenha as características necessárias. Estas vão ser discutidas posteriormente na
seleção de materiais. Relativamente à rigidez, uma parte do produto será flexível na zona onde
será aplicada a força e a outra será rígida. Esta peça rígida confere a estrutura do dispositivo,
permite que este seja pousado numa superfície e o acoplamento ao tubo da ponta irrigadora.
O reservatório é constituído por três peças: a estrutural, a operacional e a de aperto.
Estas peças vão ser fixadas por meio de um adesivo. Contudo, devido ao constante esforço
que vai ser aplicado, idealizou-se uma terceira peça que permitisse fazer um aperto sandwich
entre a peça estrutural e a peça funcional. Assim, é assegurada a estanquicidade do
reservatório e aumentada a durabilidade do produto. A posição destas peças pode ser
visualizada no corte da peça, apresentado na Figura 52.
A forma dada ao recipiente, mais especificamente à peça estrutural, permite o melhor
escoamento da solução salina em direção ao tubo irrigador. No que diz respeito às dimensões
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de todo o recipiente, estas foram atribuídas recorrendo a um equilíbrio entre a necessidade de
grande capacidade volúmica e de portabilidade. Assim, foi defendido um comprimento de 120
mm e uma altura de 80 mm, o que viabilizou a obtenção de um dispositivo com cerca de 350
mL (mais 110 mL que o mínimo definido).
Peça operacional

Peça estrutural

Peça de aperto

Figura 52: Aperto em sandwich das peças do reservatório.

Em relação à cor do reservatório, idealmente este deve ser transparente ou translúcido,
de modo a visualizar-se a solução no seu interior. Deste modo, a peça estrutural e a de aperto
serão translúcidas. Este não foi um fator decisivo na escolha, mas o material escolhido
permitiu a realização desta propriedade visual.
A limpeza do reservatório é também uma questão a ter em atenção neste ponto.
Inicialmente, preconcebeu-se uma abertura no reservatório que serviria de entrada para a
solução salina e para aumentar a facilidade da sua lavagem manual. Porém, devido à
importância da estanquicidade do reservatório e da abertura já existente (para a ponta
irrigadora e para a tampa termocromática) optou-se por não se colocar. Não obstante, a
facilidade de limpeza do reservatório será garantida por outra via, permitindo que o dispositivo
seja esterilizado, colocado na máquina de lavar e utilizados químicos para desinfeção.
Na Figura 53 está esquematizado uma síntese das escolhas para o reservatório do
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Figura 53: Síntese das escolhas para o reservatório do líquido.
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6.3 Seleção de materiais
6.3.1

Conceitos e requisitos gerais
A seleção dos materiais é de extrema importância na conceção do dipositivo pois

define grande parte das suas características, como a sua aparência, a durabilidade e a
segurança. Para a seleção de materiais foi utilizado o software CES Edupack, no nível 3 de
bioengenharia.
Tal como foi referido, existem requisitos identificados no capítulo 4 que devem ser
garantidos por todos os componentes do dispositivo:
→ Baixa densidade
→ Resistência à água salgada;
→ Resistência à água doce;
→ Tenacidade à fratura;
→ Não ser tóxico;
→ Resistência à temperatura;
→ Ser esterilizável;
→ Resistência a ácidos fortes.

6.3.1.1

Durabilidade

O dispositivo de irrigação nasal vai estar exposto constantemente a água salgada e
água doce. Deste modo, os materiais devem possuir resistência à água salgada e doce para
garantir a durabilidade deste produto. A base de dados utilizada permite identificar os
materiais que possuem resistência na sua condição desprotegida, estando agrupados em
“Inaceitável”, “Uso limitado, “Aceitável” e “Excelente”. A limitação utilizada foi a
“Excelente” de forma a garantir que não ocorra degradação do material após uma exposição
de grande duração, não sendo necessária qualquer proteção adicional.
O estudo dos materiais resistentes aos ácidos fortes e fracos é importante visto que
alguns produtos utilizados para desinfeção apresentam estas características. Um exemplo é o
vinagre que apresenta um pH que varia de 2.69-2.83 (Luiz Antenor Rizzon 1998) o que o
caracteriza como um ácido forte. Deste modo, foram limitados os materiais que no campo
“Ácidos fortes” (pH<4) e “Ácidos fracos” (4<pH<7) possuem classificação “Excelente”.
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Na Figura 54 está demonstrado o comando utilizado para a limitação sobre a
durabilidade.

Figura 54: Comando limitação durabilidade.

6.3.1.2

Cuidados de saúde

De modo a assegurar a não toxicidade, foram selecionados os materiais com qualidade
médica (“Medical Grade”). Estes seguem uma norma específica ASTM ou ISO, foram
aprovados pelo FDA para o uso em dispositivos médicos ou passaram por testes relacionados
com a biocompatibilidade. O principal objetivo desta seleção é garantir que o material não
contamine a solução líquida a ser utilizada para a lavagem.
Os requisitos de ser resistente à temperatura e esterilizável são colocados de forma a
assegurar que a limpeza e esterilização do dispositivo. Para tal, o “nível 3-Bioengenharia”
possibilita a escolha dos materiais com possibilidade de serem esterilizados num autoclave a
vapor. Estes são categorizados em “Pobre”, “Mínima”, “Bom”; “Excelente”. Para este produto
foram selecionados os materiais que tivessem classificação “Bom” (geralmente satisfatório,
tipicamente um ou mais ciclos de esterilização) ou “Excelente” (quase sempre satisfatório,
tipicamente> 100 ciclos de esterilização). Esta seleção garante a resistência ao calor e aos
efeitos da humidade (corrosão dos metais, não despolimerizar os polímeros, lixiviação).
Na Figura 55 está representado o comando com a limitação necessária para a qualidade
médica e esterilização.

Figura 55: Comando limitação qualidade médica e esterilização.
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6.3.1.3

Propriedades mecânicas

Este produto é utilizado em ambientes húmidos e em conjunto com a água o que
aumenta a probabilidade de este objeto escorregar das mãos e cair. Assim, é relevante ter em
consideração a tenacidade à fratura. A tenacidade à fratura mede a resistência de um material
à fratura, quando nele já existe uma fenda. Na Figura 56 está representa a distribuição desta
propriedade pelos diferentes grupos de materiais.
A rigidez é um parâmetro que foi abordado no desenvolvimento de conceitos da ponta
do irrigador e do reservatório. A rigidez é uma propriedade mecânica do material que revela
a resistência do corpo à deformação quando é aplicada uma força. A rigidez, k, de um
determinado material é dada por 𝑘 = 𝐸𝐼, ou seja, depende do módulo de Young (E) e pelo
momento de inércia (I), isto é, design/forma. Assim, para que o material seja flexível necessita
de ter um módulo de Young e baixo momento de inércia (normalmente associada a uma baixa
espessura). A Figura 57 apresenta o gráfico da distribuição do módulo de Young para os tipos
de materiais e a Tabela 16 os valores típicos.

Figura 56: Distribuição da tenacidade à fratura pelos diferentes grupos de materiais
(CES Edupack 2017).
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Tabela 16: Valores típicos de módulo
Young (CES Edupack 2017)

Material
Plásticos flexíveis e
elastómeros

Valores
(GPa)
<1

Plásticos ocos

1-4

Plásticos reforçados

5-25

Metais ferrosos

70-250

Metais não-ferrosos

10-310

Cerâmicos técnicos

20-700

Cerâmicos e vidros

1-120

Figura 57: Gráfico da distribuição de módulo de Young (CES
Edupack 2017).

Na Figura 58 estão os materiais que permanecem após os requisitos definidos, restando
96 materiais dos 4024 disponíveis na base de dados do CES EduPack – “nível 3
Bioengenharia”. Este gráfico relaciona o módulo de Young, que define a rigidez, com o preço,
que como foi mencionado é também uma condição importante, uma vez que se pretende um
produto económico.

Figura 58: Gráfico "Módulo Young-Preço" (CES Edupack 2017).
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A dureza é uma propriedade característica de um material sólido e diz respeito à
capacidade de um material penetrar outro. A medida da dureza baseia-se na penetração de
uma esfera rígida num provete normalizado e é conhecida a relação entre a profundidade de
penetração de uma esfera rígida e o módulo de Young, para um material elástico e isotrópico.
A cada valor da penetração corresponde um valor ou grau de dureza. Existem vários processos
de medição de dureza e as escalas de medição são diferentes de grupo de materiais (metais,
cerâmicos, polímeros, borrachas, etc) (Caetano 2014).
Para determinar a dureza das borrachas, as escalas mais conhecidas são a International
Rubber Hardness Degrees (IRHD), British Standard Hardness Number, ASTM Hardness
Number, Escalas Shore (A,B,C,DO,E,M,…). As escalas disponíveis para os elastómeros no
software são a escala shore A e D, sendo que se vai utilizar a shore A por compreender uma
maior gama de materiais.

Figura 59: Escala de dureza SHORE (Smooth-on 2018).

Existem ainda outras particularidades de interesse para os materiais deste dispositivo,
como por exemplo, a possibilidade de uma ótica transparente ou translúcida e a preferência
por um preço reduzido.
6.3.2

Ponta irrigadora e peça operacional
A rigidez e a dureza são as propriedades determinantes para a seleção do material para

a ponta do irrigador e para a peça funcional. Assim, a análise destas características vai ser
realizada em simultâneo, selecionando, no fim, o material que melhor se adapta a cada
componente.
Primeiramente, estudaram-se os materiais utilizados em produtos no mercado que
apresentem as características pretendidas para cada peça. No caso da ponta irrigadora foram
analisados os materiais das chupetas e das tetinas dos biberões dos bebés pela flexibilidade,
pela vantagem de estes garantirem a esterilização e serem apropriados para dipositivos
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médicos. Os materiais utilizados são o látex, Figura 60 (a), substância natural da árvores-daborracha, e o silicone, Figura 60 (b).
Os tampões em espuma PVC (Policloreto de vinil), Figura 60 (c), são interessantes
pela sua flexibilidade e facilidade de ajustamento no caso dos ouvidos.

(b)

(a)

(c)

Figura 60: (a) Chupeta em latex (Chicco 2016a); (b) Tetina em silicone (Chicco 2016b); (c) Tampão de ouvidos
em espuma PVC (industry).

A peça funcional é de grande importância pois é este compartimento que tem a função
de impulsionar a água em direção à ponta irrigadora. Para tal ser possível, o material deve ter
comportamento elástico. Assim sendo, foram analisados apenas os polímeros (plásticos e
elastómeros).
Relativamente à peça funcional, existem produtos que são usados com o mesmo
intuito, para a expulsão ou sucção de ar ou líquido. Alguns exemplos destes produtos são as
bombas utilizadas para medir a pressão arterial, para retirar leite mamário ou bombas para
limpeza de ouvidos. Verificou-se que a dureza média ronda os 52 na escala shore A e os
materiais que permitem o sucesso deste mecanismo são: borracha natural (NR), borracha
nítrila (NBR), borracha de monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM), borracha de
fluoroelastómero (FKM), borracha de butadieno estireno (SBR), silicone e borracha
cloropreno (neoprene). Contudo, alguns destes materiais são excluídos das opções devido aos
requisitos impostos inicialmente (qualidade médica, resistência à agua salgada, etc).
O Sarolit™ é um material formulado pelo Albert Manufacturing USA com qualidade
médica e não tem na sua composição BPA (Bisfenol A), ftalato (aditivo que torna o plástico
mais maleável) ou latex. A dureza deste está numa gama de 60 na escala shore A. Este
laboratório tem disponíveis estes componentes em diversos formatos e tamanhos, mas também
é possível modificar parâmetros como o tamanho, a dureza, a espessura ou recorrer a aditivos
especiais (Albertusa 2016). Exemplos dos componentes Sarolit™ na Figura 61.
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Figura 61: Exemplo de bulbos de aperto do material Sarolit™ (Albertusa).

Alguns materiais são excluídos pelos requisitos à priori. A borracha de latex foi
rejeitada dos materiais possíveis devido a não apresentar resistência aos ácidos. Embora o
latex seja utilizado em múltiplos produtos médicos, pode causar reações alérgicas, deste modo,
como a ponta do irrigador vai estar em contacto com o corpo humano, o latex foi descartado
das opções.
O PVC é um material que pode ser perigoso para os pacientes, meio ambiente e para
a saúde pública. A fabricação de PVC requer grandes quantidades de cloro e para tal são
utilizadas substâncias tóxicas como o mercúrio ou amianto. Na produção do PVC são geradas
dioxinas, substâncias altamente toxicas, estando demonstrado que tanto as dioxinas como o
cloreto de vinil são carcinogénicas para os seres humanos (Saude). Assim, como seria
espectável, a espuma de PVC não é possível por não respeitar a característica de “qualidade
médica”.
Na Figura 62 está representado o gráfico que relaciona o módulo de Young e a
densidade, sendo que o módulo de Young foi limitado a <1GPa, intervalo de valores típicos
dos materiais com bom comportamento elástico, Tabela 16. Os materiais possíveis são os
silicones, TPV (elastómeros termoplásticos vulcanizados), elastómeros de perfloro (FFKM),
fluorosilicone (FMVQ) e alguns polímeros.
Os TVP, elastómeros termoplásticos vulcanizados, indicados no gráfico são relativos
à mistura de polipropileno (40%) e borracha EPDM vulcanizada (60%), pelo revestimento das
partículas de EPDM na matriz contínua do PP. A diferença entre os diferentes TPV
apresentados é relativa apenas à dureza de cada material e pode variar entre os 40-90 na escala
shore A. Este material apresenta excelentes características de resistência à água salgada e doce,
ácidos fortes e fracos e uma capacidade de esterilização em autoclave boa. A Tabela 17
apresenta algumas propriedades referentes a estes materiais.
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Figura 62: Gráfico "Módulo Young-Densidade" (CES Edupack 2017).
Tabela 17: Propriedades dos TPV (PP+ EPDM)(CES Edupack 2017)

Densidade (kg/m3)

Shore A40

Shore A55

Shore A70

Shore A85

Shore A90

943-977

953-976

939-981

954-970

935-956

0.0158-0.0162

0.112-0.114

0.123-0.127

Preço (€)

3.43-3.51
00.00198-

0.00464-

(GPa)

0.00203

0.00476

Dureza

35-45

50-60

65-75

80-90

88-93

0.18-0.22

0.405-0.462

1.39-1.56

1.74-1.97

Módulo de Young

0.095-

Tenacidade à
1/2

fratura (MPa.m )
Temperatura Max
de serviço (°C)
Transparência

0.105

130-140

Opaco

Designação
comercial (uso

Santoprene, Uniprene

médico)
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Na Tabela 18 foram tabelados os diferentes silicones que se encontravam de acordo
com as exigências. Os silicones estão representados na tabela por letras de A-E e dizem
respeito a:
→ A – Borracha de silicone (VMQ, heat cured, 10-30% fumed silica);
→ B – Borracha de Silicone (VMQ, heat cured, low hardness, 5-15% fumed silica);
→ C – Borracha de Silicone (VMQ, thermally conductive, 40-70% mineral);
→ D – Borracha de Silicone (phenyl-type, PVMQ, heat cured, 10-30% fumed silica);
→ E – Borracha de Fluorosilicone (FVMQ, heat cured, 10-30% fumed silica).
Estes materiais possuem todos a classificação de “qualidade médica”, apresentam boa
capacidade de esterilização em autoclave e uma excelente resistência à água salgada, doce e a
ácidos fortes.
Tabela 18: Propriedades de diferentes tipos de silicone (CES Edupack 2017)

Densidade
(kg/m3)
Preço (€)
Módulo de
Young (GPa)

Dureza-Shore A

A

B

C

D

E

1,02e3-1.2233

1,05e3-1.07e3

2.15e3-2.3e3

1.12e3-1.23e3

1.4e3-1.5e3

2.84-5.3

2.74-5.38

3.04-4.32

16.1-18.6

59.8-69

0.005-0.05

2.05e-4-2.15e-4

0.0075-0.018

0.005-0.05

0.002-0.05

30-75

3-7

70-85

30-75

25-70

0.133-0.927

0.016-0.027

0.194-0.338

0.167-0.976

0.167-1.05

Translúcido

Translúcido

Opaco

Translúcido

Translúcido

Shincor LIM,

Shincor LIM,

GE LIM

GE LIM

Baysilone,

Baysilone,

Tufel

Tufel

Tenacidade à
fratura
(MPa.m1/2)
Transparência

Designação
comercial (uso
médico)

Shincor LIM,
GE LIM

Momentive

Baysilone,

LSR

Tufel

Shincor LIM,
GE LIM
Baysilone
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O silicone Fluorosilicone (E) é utilizado em situações onde é requerida resistência ao
óleo e combustível. Como esta característica não é relevante para o dispositivo em causa e
devido ao elevado preço associado, este material não é selecionado.
O silicone C apresenta maior rigidez e dureza, seguindo-se o silicone A e o D que
apresentam características idênticas. O silicone B distingue-se de todos devido ao seu baixo
módulo de Young e dureza. Na escala shore A, os valores 3-7 referem-se a borrachas extra
macias, Figura 59.
Os perfluoro- elastómeros fazem parte da família dos fluoro-elastómeros (FKM) e
fornecem resistências térmicas e químicas superiores relativamente aos outros elastómeros.
Sabendo que estes materiais apresentam semelhanças entre si, foi também analisado o
peso específico e o preço destes. Devido à discrepância de valores entre os materiais e
pretendendo obter-se valores mínimos para ambas as propriedades, foi limitados os valores
do peso específico em 1500kg/m3 e um preço de 10€/kg. O resultado desta pesquisa está
representado na Figura 63.

Figura 63: Gráfico Preço - peso específico (CES Edupack 2017).

O material selecionado para a ponta irrigadora é o silicone B (Silicone VMQ, heat
cured, low hardness, 5-15% fumed sílica), porque devido ao seu baixo módulo de elasticidade
e dureza, que permite um contacto mais suave e confortável entre a ponta e a narina do
utilizador.
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Para a peça funcional o material escolhido é o TPV (PP+EPDM) Shore A55, pela
dureza se aproximar mais das existentes no mercado e porque uma baixa densidade permite,
consequentemente, um menor preço total.
6.3.3

Reservatório e tubo
A função desta peça é garantir a estrutura do dispositivo, permitindo o acoplamento

com o tubo da ponta irrigadora. Deste modo, é necessário que o material seja rígido. Para tal,
foi limitada a seleção aos materiais com módulo de Young superior a 1 GPa. Para além disso,
o reservatório deve ser resistente ao impacto, ou seja, apresentar uma boa tenacidade à fratura.
Assim, limitaram-se os materiais para uma tenacidade >1 MPa.m1/2. As cerâmicas, vidros e
elastómeros foram excluídos da seleção por esse motivo.
Neste ponto, as famílias de materiais possíveis para estes componentes são os metais
e ligas e os plásticos. Os metais e ligas apresentam maior módulo de Young, ou seja, são
materiais mais rígidos e com maior tenacidade à fratura. Por outro lado, os plásticos
apresentam menor peso específico e preço. Na Figura 64 está representado o gráfico com o
peso específico e o preço dos materiais que compreenderam todos os requisitos mencionados
até ao momento. Ao eliminar os materiais com preço superior a 10€, mantém-se apenas o
polipropileno e o aço inoxidável.

Figura 64: Gráfico peso específico- preço (CES Edupack 2017).
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A transparência deste componente, tal como foi mencionado, não é requisito
obrigatório, contudo, um recipiente transparente ou translúcido oferece vantagens. Com este
fator, o aço inoxidável é eliminado por não possuir esta qualidade.
O polipropileno é um termoplástico derivado do propileno, utilizado em diferentes
áreas de aplicação. Na Tabela 19 estão representadas algumas propriedades dos diferentes
polipropilenos, para a análise comparativa. Estes estão representados na tabela pelas letras de
A-H, tal que:
ABCDEFGH-

PP (homopolymer, clarified/nucleated)
PP (homopolymer, high flow)
PP (homopolymer, low flow)
PP (impact copolymer, high flow
PP (impact copolymer, low flow
PP (random copolymer, clarified/nucleated)
PP (random copolymer, high flow)
PP (random copolymer, low flow)
Tabela 19: Propriedades de alguns polipropilenos (CES Edupack 2017)

A

B

C

D

E

F

G

H

Densidade
900-909

898-908

898-908

896-905

895-905

897-906

895-909

897-906

1.43-1.88

1.3-1.35

1.3-1.35

2.03-2.56

2.03-2.56

1.43-1.88

1.52-1.58

1.52-1.58

1.6-1.78

1.37-1.58

01.34-1.59

1.03-1.23

1.02-1.23

1.18-1.41

0.824-1.02

0.873-1.2

2.3-2.42

1.66-1.75

2.11-2.22

1.23-1.36

1.23-1.36

1.26-1.33

1.18-1.31

1.21-1.34

Transparente

Translúcido

Translúcido

Translúcido

Translúcido

Transparente

Translúcido

Translúcido

Huntsman

Huntsman

Huntsman

PP,

PP,

PP,

Bormed,

Bormed,

Bormed,

Cosmoplen

Cosmoplen

Cosmoplen,

e,

e,

(kg/m3)
Preço (€/kg)
Módulo de
Young (GPa)
Tenacidade
à fratura
(MPa.m1/2)
Transparência

Pro-

Pro-

Pro-

Bormed,

fax,

fax,

fax,

Eltex Med,

Shincor

Designação

Bormed,

Bormed,

Bormed,

FHR

LIM,

comercial

Total

Total

Total

Polypropyl

LIM

(uso médico)

Moplen,

Moplen,

Moplen,

ene,

Baysilone,

Sunoco PP.

Sunoco PP.

Sunoco PP.

Globalene,

Tufel

Eltex Med,

Eltex Med,

Eltex Med,

etc

etc

etc

etc

PP,

PP,

PP,

GE

Eltex

Eltex

Med, FHR

Eltex

Med, FHR

FHR

Me,

Polypropyl

Polypropile

Polypropile

ene, etc

ne,etc

ne, etc
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O polipropileno tem excelentes características de resistência à água salgada e doce,
bem como aos ácidos fortes e fracos. Apresenta também uma classificação boa, relativamente
à esterilização em autoclave.
Como é notório, estes materiais são muito semelhantes entre si, apresentando baixa
densidade e preço. A seleção do material foi feita considerando o maior valor de rigidez e
tenacidade à fratura. Assim sendo, o material selecionado é o A - PP (homopolymer,
clarified/nucleated). O polipropileno também cumpre com as especificações para o tubo da
ponta irrigadora, sendo por isso selecionado para essa parte, igualmente.
6.3.4

Material termocromático
A verificação da temperatura através de uma tecnologia termocromática é interessante.

Contudo, devido à sua aplicação ser relativamente recente, existem poucos estudos e materiais
possíveis de serem utilizados. Ao serem sensíveis à variação da temperatura, os materiais
termocromáticos não permitem temperaturas superiores a 50 °C (valor superior ao intervalo
de ativação), com o risco de perder lentamente a intensidade da cor da temperatura de ativação.
Significa que não é possível cumprir com o requisito de lavagem na máquina de lavar e
autoclave. Por essa razão é que será apenas utilizado na tampa lateral, de modo a ser possível
retirar-se do dispositivo nessas situações.
O Chamaleon® Thermochromic Masterbatch é composto por microcápsulas
termocromáticas que é misturado com o polímero para posterior moldação. Os polímeros
compatíveis são o PE, HDPE, PP, PD, SAN, TPU, TPE e não é compatível com o PET e o
PC. As cores disponíveis estão definidas (verde-amarelo; roxo-rosa; vermelho-amarelo, azulbranco, castanho-amarelo), mas dependem da espessura do plástico, do rácio de pigmentos e
do tipo e transparência do plástico utilizado (LCRHallcrest 2008). A ativação da temperatura
pode variar entre os -10 °C e os 65 °C, sendo que a temperatura a selecionar para este produto
é 37 °C. Além desse facto, este produto é livre de BPA, ftalato, chumbo e cádmio, sendo
também aprovado pelo FDA.

6.4 Processo de fabrico
A seleção do processo de fabrico para a fabricação do dispositivo depende do material
e da forma do componente. Os materiais selecionados pertencem todos à família dos
polímeros. Assim, as tecnologias normalmente utilizadas para a produção destas peças são a
moldagem por injeção de polímeros, moldagem por extrusão de polímeros e termoformagem.
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De seguida, é feita uma abordagem a estes métodos, seguindo-se a seleção do método mais
indicado.
6.4.1 Moldagem por injeção
A moldagem por injeção é usada amplamente na produção devido à possibilidade de
fabricar peças complexas. A matéria-prima é inserida através de um funil que a direciona para
o cilindro de injeção. Este contém uma rosca que permite a injeção sob pressão do material
através dos canais de injeção da moldação para o interior das cavidades do molde,
preenchendo os espaços vazios. Este cilindro tem resistências acopladas que permitem
aquecer e fundir o material. De seguida, após alguns segundos, é aberta a moldação e retirada
a peça. Este tempo depende da espessura das paredes, da eficiência dos sistemas de
arrefecimentos, bem como da velocidade da máquina de injeção (Abiplast). O processo está
representado na Figura 65.

Figura 65: Processo de moldação por injeção (Abiplast).
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6.4.2 Moldagem por extrusão
Esta tecnologia é um processo contínuo dividido em 3 fases: alimentação, fusão e
compressão. O material granulado é colocado pelo funil no cilindro de extrusão. De seguida,
é aquecido o material dentro do cilindro e transportado por meio de uma ou duas roscas “sem
fim”. Por fim, este é, de modo controlado, forçado contra uma matriz com o perfil pretendido,
a qual dá a forma ao produto. Este deve ser calibrado, arrefecido cortado ou enrolado. Os tipos
de moldagem por extrusão utilizados são: por perfil (para construção de um perfil específico);
por sopro (para peças ocas); para filmes (para produtos com espessuras muito pequenas);
chapas (Abiplast). O processo pode ser visualizado na Figura 66.

Figura 66: Processo de moldagem por extrusão (Abiplast).

6.4.3 Termoformagem por vácuo
Esta tecnologia permite a moldagem das peças pretendidas a partir de chapas
previamente obtidas por extrusão. Para tal, a chapa é aquecida e submetida a vácuo. Deste
modo, o ar existente é eliminado entre a chapa e o molde permitindo que a chapa adquira a
forma do molde. Por fim, após o arrefecimento, a peça é retirada e são realizados os
acabamentos necessários (Abiplast). O processo está representado na Figura 67.
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Este método apresenta como desvantagem estar limitado a geometrias simples.
Contudo, a produção dessas peças ocorre por custos mais reduzidos, devido à utilização de
moldes mais económicos.

Figura 67: Processo de termoformagem (Abiplast).

6.4.4 Seleção do processo de fabrico
Para a seleção do processo de fabrico e de modo a atender à necessidade do dispositivo
ser eco-friendly, foi analisado o impacto de cada processo na utilização de recursos. Assim, a
Tabela 20 apresenta o comportamento de cada material relativamente ao processo de fabrico,
bem como a energia despendida, água utilizada e o footprint do CO2 durante o processo.
Em suma, conclui-se que a tecnologia de moldação por injeção é a mais eco-friendly,
visto que apresenta, para todos os materiais, menores valores em todos os parâmetros. Deste
modo, foi selecionada para a produção da ponta irrigadora visto apresentar a mesma
classificação – “aceitável” - para ambos os processos. Relativamente à peça operacional foi
escolhida a moldagem por extrusão devido à relação “excelente”. Esta permite preservar as
propriedades mecânicas do material, que são de grande interesse, dada a função deste
componente. Para as restantes peças, em polipropileno, como este apresenta uma relação
“excelente” quer com as tecnologias de moldagem por injeção quer por extrusão, na escolha
pesou sobretudo o fator ambiental. Deste modo, vão ser fabricadas por moldagem por injeção.
O tubo irrigador é constituído pela ponta irrigadora e pelo tubo flexível. Estes
componentes são produzidos separadamente dado serem constituídos por materiais diferentes
e são unidos por aplicação de um adesivo. A tubagem deve ser realizada por utilização ao
processo de fabrico de extrusão devido à sua forma.
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Tabela 20: Relação e produção primária nos processos de fabrico
Componente

Moldação por

Moldagem por

(Material)

injeção

extrusão

Ponta
irrigadora

Termoformagem

Relação

Aceitável

Aceitável

Não é possível

Energia (MJ/kg)

14.1-15.5

-

-

CO2 (kg/kg)

1.13-1.24

-

-

Água (l/kg)

10.7-16

-

-

Relação

Aceitável

Excelente

Aceitável

Energia (MJ/kg)

5.86-6.48

19.8-21.9

-

CO2 (kg/kg)

0.44-0.486

1.49-1.64

-

Água (l/kg)

4.84-7.27

13.1-19.6

-

Relação

Excelente

Excelente

Aceitável

Energia (MJ/kg)

5.95-6.58

22.3-24.6

-

CO2 (kg/kg)

0.446-0.493

1.67-1.85

-

Água (l/kg)

4.88-7.32

14.1-21.1

-

(silicone)

Peça
operacional
(TPV)

Tubagem,
Peça estrutural
e de aperto;
tampa (PP)

Acerca da tampa termocromática recomendam-se temperaturas de moldagem entre os
200 °C e os 220 °C, sendo que 240 °C é a temperatura máxima que se pode utilizar.
Temperaturas superiores a esta podem ter consequências negativas nas propriedades
termocromáticas.
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6.5 Solução final
A solução final é composta por um recipiente e uma ponta irrigadora, como se pode
visualizar na Figura 68.

Figura 68: Dispositivo de irrigação nasal.

A capacidade volúmica do recipiente é de cerca de 350 mL. Após a seleção de
materiais foi possível calcular o peso do dispositivo. Na Tabela 21 estão apresentados: o peso
específico, o volume, o peso de cada componente e o preço. O peso total do dispositivo é de
aproximadamente 73 g. Relativamente ao preço, este foi calculado a partir do valor médio de
preço por kg dos materiais, retirado do CES Edupack, e o peso de cada componente. Assim,
estima-se que o preço dos materiais por dispositivo é de 14 cêntimos.
Para entender o sucesso deste dispositivo foi realizada uma avaliação à concretização
das necessidades identificadas. Para tal, foi usado “++” se a necessidade foi alcançada, “+” se
podia ser melhorado/necessita de comprovação e “-“ se não foi realizado. Esta avaliação
mostra-se na Tabela 22 juntamente com a sua justificação.
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Tabela 21: Peso e preço dos componentes

Peso específico

Preço

Preço (€)

Volume (cm3)

Peso (g)

1060

2258

2.4

4

0.0096

905

2437.3

2.2

1.6

0.00352

965

10297.9

9.9

3.45

0.03416

Peça estrutural

905

56093.3

50.8

1.6

0.0813

Peça de aperto

905

5240.3

4.7

1.6

0.00752

Tampa

905

2830.7

2.6

1.6

0.00416

(g/m3)
Ponta
irrigadora
Tubo
Peça
operacional

TOTAL

(€/kg)

72.6

0.14

Tabela 22: Avaliação do cumprimento das necessidades
Importância
(“0”-Pouco importante;
“5”-Muito importante)

Avaliação do
cumprimento
das necessidades

Eficaz

5

+

Necessários testes funcionais

2

Intuitivo

5

+

Pelo modo semelhante de
limpeza nasal

3

Portátil

5

++

Baixo peso

4

Baixo custo

5

++

Materiais e processo de fabrico
económico

++

Possibilidade de esterilização
em autoclave, lavagem na
máquina de lavar louça e
desinfeção com ácidos.

++

Devido à facilidade de
lavagem e à possibilidade de
uma ponta irrigadora
individual

Métrica

Necessidade utilizador

1

5

6

Lavagem fácil

Higiênico

4

4

Justificação
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7

Baixa manutenção

4

++

Possibilidade de uma ponta
irrigadora individual

8

Comodidade

5

++

Ponta irrigadora com 2
tamanhos e material macio e
flexível

9

Estética

2

+

Adaptado ergonomicamente,

10

Durabilidade do produto

2

+

Necessidade de testar os
materiais e o encaixe snap-fit

11

Possibilidade de
aquecer a água

3

++

Possibilidade de adquirir uma
resistência; tampa
termocromática para
verificação da temperatura

12

Múltiplos utilizadores

3

++

Possibilidade de uma ponta
irrigadora individual

13

Regulação da
pressão/intensidade do
fluxo

2

-

Não foi realizada

14

Seguro

4

++

Os materiais do dispositivo
apresentam qualidade médica,
resistência à solução salina e
outros ácidos

15

Estojo para guardar

2

-

Possibilidade de adquirir um
estojo

+

Tido em consideração quando
se escolheu o processo de
fabrico; mecanismo manual é
mais amigo do ambiente
quando comparado com
mecanismo elétrico.

16

Amigo do ambiente

1
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Em termos de branding, foi dado o nome de e’Rinasal ao produto desenvolvido e
criado um logotipo que o identifique. Apostou-se numa imagem com linhas simples que
pudesse ser relacionado com a função, que é a lavagem do nariz. Este foi colocado no
dipositivo na tampa termocromática.

Figura 69: Logotipo do e’Rinasal

O desenho técnico do dispositivo de irrigação nasal foi realizado utilizando o software
AutoCAD e encontra-se no anexo IV para consulta.

6.6 FMEA: Failure Mode and Effects Analysis
Durante a conceção devem ser analisados os potenciais riscos do produto, com o
objetivo de atenuar os perigos, definir instruções para uso e preparar operações de vigilâncias
(Santos 2013). O FMEA – Failure Mode and Effects Analysis é uma ferramenta qualitativa e
sistemática que permite antecipar os riscos que um produto pode originar.
Neste ponto do desenvolvimento de conceitos, pretende-se com esta análise identificar
as possíveis falhas, realçando os fatores que devem ser tidos em especial atenção, de forma a
melhorar caso seja possível. Na Figura 70 está representado o FMEA realizado para este
produto, encontrando-se no anexo V o documento completo.
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Figura 70: FMEA.

A tabela é preenchida respondendo a estas questões:
(1) Sistema/componente/função: Breve descrição do componente e função a ser
analisado
(2) Modo potencial da falha: Descrição do problema
(3) Efeito: Qual/quais o (s) impacto (s) nos requisitos do produto
(4) G: Gravidade: Qual é a gravidade do efeito no consumidor (números)
(5) Causa: Motivo(s) pela qual ocorre a falha
(6) O (Ocorrência): Com que frequência acontece a falha
(7) Meios de controlo: Quais os controlos que podem prevenir ou detetar a falha
(8) D (deteção): Qual é a facilidade de deteção
(9) NPR (Número de prioridade de risco): NPR=GxOxD
(10) Ações recomendadas: Quais as ações que reduzem a ocorrência da causa ou
melhoram a deteção da falha.

6.7 Sumário
A etapa de seleção do conceito permitiu o estreitamento dos conceitos desenvolvidos
até à solução final proposta.
A ponta irrigadora será removível, de modo a permitir que cada individuo tenha a sua
própria e que o dispositivo seja utilizado por múltiplos utilizadores, sempre de modo
higiénico. A forma cónica foi escolhida, existindo em dois tamanhos - para adulto e criança.
A ponta irrigadora tem a potencialidade de, no seu tubo, ter um segmento que permite a flexão
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desta, o que facilita a movimentação. O sistema de aquecimento é assessório e a verificação
da temperatura é realizada a partir da mudança de cor de uma porção do dispositivo.
O dispositivo é manual, sendo o reservatório constituído por peças estruturais e uma
peça funcional (onde é aplicada a compressão). O movimento de acionamento é idêntico ao
movimento natural de limpeza nasal.
A seleção de materiais teve em consideração os requisitos impostos pelas necessidades
dos consumidores. Assim, a ponta irrigadora será fabricada num silicone com baixa dureza,
de modo a aumentar a sensação de conforto, ao ser facilmente ajustável ao nariz. A peça onde
é aplicada a força manual será de um termoplástico vulcanizado (TPV (PP+EPDM) Shore
A55), por ser o mais similar com os utilizados no mercado para uma função idêntica.
Relativamente ao tubo irrigador, ao recipiente e à peça interior de ajustamento, este serão de
polipropileno (homopolymer, clarified/nucleated) translúcido. Para a tampa exterior será
utilizado Chamaleon® Thermochromic Masterbatch para que apresente características
termocromáticas e indique a temperatura ideal do líquido.
Relativamente aos processos de fabrico, os escolhidos foram a moldação por injeção
e por extrusão, dependendo da componente e material, privilegiando, porém, a utilização da
moldação por injeção, devido ao facto deste processo ser mais eco-friendly.
O FMEA permite analisar e prever possíveis falhas no produto de modo a definir
estratégias de correção e/ou prevenção. Nesta fase, em que o produto ainda não se encontra
no mercado, este gráfico permite identificar pontos para melhorar o conceito.
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7

Conclusões e trabalhos futuros

7.1 Conclusões
As doenças respiratórias do trato respiratório superior como a sinusite, a rinite e a
rinossinusite existem em todas as faixas etárias e apresentam elevada prevalência em Portugal.
Os sintomas podem ser prevenidos ou aliviados pela lavagem nasal. Para tal, existem três tipos
de mecanismos de limpeza nasal: por nebulizador, pulverização e irrigação. Contudo, só o
método de irrigação nasal é que permite a completa lavagem da cavidade nasal e dos seios
peri nasais. Relativamente ao líquido de lavagem, este pode ser isotónico ou hipertónico,
sendo que o ultimo apresentou melhores resultados, nos estudos realizados. Estes líquidos ou
soluções podem ser adquiridas comercialmente ou confecionadas em casa por “receita
caseira”. A temperatura indicada para a lavagem nasal é a temperatura corporal.
Para a irrigação nasal existem mecanismos de acionamento por gravidade, manuais e
elétricos. É possível concluir que o método gravítico é o menos interessante, devido à
dificuldade de manuseamento. Contudo, entre o manual e o elétrico não é possível concluir
sobre o mais adequado, pois a escolha depende de vários fatores como por exemplo o gosto
pessoal. A análise ao mercado permitiu entender os métodos já utilizados e identificar os
pontos positivos que se querem manter e os pontos negativos a serem excluídos. Em Portugal
não existe grande variedade de escolha destes dipositivos, todavia, todos os dispositivos
mencionados na dissertação podem ser adquiridos online.
A realização de recolha de dados junto de instituições de saúde requereu burocracias,
tais como a aprovação de ética com o objetivo de precaverem os seus pacientes. A demora do
procedimento limitou o acesso a estas respostas, uma vez que a dissertação tem um curto prazo
para realização. A recolha nas instituições e via internet, maioritariamente, permitiu
identificar as necessidades dos utilizadores. Esta análise revelou a prevalência de doenças do
trato respiratório, bem como a realização de lavagem nasal. Embora menos eficaz, o spray
nasal é o método mais utilizado, segundo a amostra. Após a análise das respostas definiramse as necessidades do utilizador, sendo atribuído a cada um grau de importância baseado na
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percentagem destas. Reparou-se que pelo facto de a maior parte da amostra utilizar spray nasal
e apenas usar ocasionalmente o produto que pode ser devido à falta de conhecimento dos
benefícios desta higiene. Assim, é importante a realização de campanhas de sensibilização
sobre a sua importância aos consumidores.
O desenvolvimento e seleção do conceito fundamentou-se principalmente
nessas necessidades. O mecanismo é manual devido à necessidade de um produto económico.
Para que este dispositivo fosse intuitivo foi concebido de modo a que o acionamento seja
semelhante ao movimento natural de lavagem nasal.
A ponta irrigadora deve ser flexível e macia para um melhor conforto do utilizador. A
possibilidade desta ser removível permite a utilização pelos vários elementos do agregado
familiar, para além de permitir a existência de dois tamanhos, criança e adulto. A parte flexível
da tubagem permite um melhor manuseamento do dispositivo. Este produto tem a
possibilidade de utilização de um sistema de aquecimento em que a verificação da temperatura
é realizada pela mudança de cor da tampa lateral.
Foi realizada a seleção de materiais a partir do software CES Edupack e pela análise
dos materiais existentes em outros produtos com função semelhante. A necessidade do
produto ser esterilizado e ter qualidade médica limitou bastante o conjunto de materiais
possíveis. Outros fatores tidos em conta foram: a durabilidade, a densidade, preço e as
especificidades mecânicas.
Os processos de fabrico para produção das peças foram escolhidos tendo em
consideração os materiais e a sua relação com a tecnologia e a utilização da energia, água e
CO2 libertado durante o processo. A moldação por injeção apresentou valores mais baixos,
assim entende-se que é mais eco-friendly. Contudo, utilizou-se a moldagem por extrusão no
caso da peça operacional, por este processo permitir a conservação das propriedades
mecânicas do polímero.
Esta dissertação permitiu desenvolver conhecimentos e competências sobre
metodologias de desenvolvimento do produto. Este é um processo complexo que permite o
constante melhoramento e aperfeiçoamento do produto após recolha de análises ao conceito
desenvolvido. Assim, é um processo iterativo e demorado o que dificulta o avanço do
procedimento pela metodologia seguida, dado o tempo disponível para a realização da
dissertação.
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7.2 Trabalhos futuros
Para trabalhos futuros deve continuar-se a metodologia iniciada. Assim, é importante
testar o conceito através de questionários à população sobre o conceito escolhido, de modo a
entender possíveis erros, identificar aspetos a melhorar, consequentemente, permitir a
elaboração de um dispositivo mais adequado às necessidades do consumidor.
De seguida, deve ser realizado o protótipo deste dispositivo para a realização de testes
funcionais e de resistência aos materiais escolhidos. Estes testes têm como objetivo a
verificação e validação das escolhas a nível de fatores humanos, performance, durabilidade,
entre outros. Para além disso, deve ainda ser realizada uma análise económica ao produto, isto
é, calcular o custo total de produção.
Devido ao aumento do uso da tecnologia de impressão 3D pensou-se que seria
interessante a produção da ponta irrigadora através desta tecnologia, de modo a permitir que
o utilizador adquirisse um produto à sua medida. Contudo, tal só é viável quando a impressão
3D estiver mais acessível à população em geral. Para este fim, seria fundamental desenvolver
estudos dos materiais usados nesta tecnologia, pois seria necessária qualidade médica, tal
como foi explicitado nesta dissertação.
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Anexos I – Questionário aos utilizadores

Questionário aos utilizadores
“Desenvolvimento de um novo dispositivo de irrigação nasal”
No âmbito da dissertação da aluna Ana Salvador, do Mestrado Integrado em Engenharia
Mecânica, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob orientação do Prof. João Manuel
R. S.Tavares pertende-se recolher informações sobre as necessidades dos utilizadores de dispositivos
de lavagem nasal de modo a desenvolver um sistema mais acessível, eficiente e adequado aos
interesses dos usuários. Agradecemos desde já a Vossa disponibilidade.

Ana Rita Gonçalves Salvador: em12010@fe.up.pt
Prof. João Manuel R. S. Tavares: tavares@fe.up.pt
1. Género
□ Feminino
□ Masculino
2.

Idade

3.

Profissão

4.

Habilitações literárias
□
□
□
□
□
□
□
□

5.

Primária
Até ao 6º ano
Até ao 9º ano
Secundário
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento
Outras __________________________________

Tem alguma doença do trato respiratório?
□ Não
□ Sim.
Qual/Quais?______________________________________________________
_
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6.

Faz lavagem nasal?

□ Sim
□ Não
Se respondeu “Não” à questão anterior avance para a pergunta 19, caso
contrário continue.

7.

O que o levou a realizar lavagem nasal?
□ Aconselhamento médico
□ Iniciativa própria

8.

Como teve conhecimento da lavagem nasal?
□
□
□
□

9.

Médico
Amigos e/ou familiares
Internet/TV
Outro.Qual?______________________________________________________
_

Que tipo de dispositivo utiliza?

□

Dispositivo de irrigação nasal

□

Nebulizador

□

Spray Nasal

10. Qual é a marca/modelo que utiliza?

11. Qual é a regularidade de lavagem nasal?
□
□
□
□
□

Diariamente
3 vezes por semana
Semanalmente
Mensalmente
Ocasionalmente

12. Sente melhorias após a lavagem?
□ Sim, apenas no momento após a lavagem
□ Sim, no momento e a longo prazo
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□ Sim, apenas a longo prazo
□ Não

13. Relativamente ao líquido de lavagem, o que utiliza:
□ Solução Comercial
□ “Receita Caseira”
13.1. Caso tem respondido “Solução Comercial”, qual é o produto?

13.2. Caso tenha respondido “Receita Caseira”, como é a sua preparação?

14. Costuma ter cuidados com a temperatura do líquido de lavagem?
□ Sim, aqueço sempre
□ Às vezes, quando tenho tempo
□ Raramente
□ Não, uso à temperatura ambiente
14.1. Qual a temperatura a que costuma aquecer o líquido de lavagem?

15. É o único utilizador no seu agregado familiar?
□ Sim
□ Não
15.1. Se respondeu “Não” na questão anterior, refira as idades dos restantes
utilizadores:

16. Sente-se confortável ao utilizar um produto tecnológico (mecânico/elétrico)?
□ Sim
□ Não, prefiro um dispositivo simples
17. O que MAIS gosta no dispositivo que usa?
□
□
□
□

Preço
Grau de facilidade de utilização
Limpeza do dispositivo
Eficiência
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□ Comodidade
□ Aparência/ estética do dispositivo
□ Outro:___________________________________________________________
_

18. O que MENOS gosta no dispositivo que usa?
□
□
□
□
□
□
□

Preço
Grau de facilidade de utilização
Limpeza do dispositivo
Eficiência
Comodidade
Aparência/ estética do dispositivo
Outro:___________________________________________________________
_

19. Qual a característica que pensa ser mais importante num dispositivo de limpeza nasal?
□
□
□
□
□
□
□

Preço
Grau de facilidade de utilização
Limpeza do dispositivo
Eficiência
Comodidade
Aparência/ estética do dispositivo
Outro:___________________________________________________________
_

20. Quais as características de um sistema/dispositivo ideal?

21. Qual o valor que estaria disposto a pagar pelo novo sistema/dispositivo?
□
□
□
□
□

<15€
15€-30€
30€-60€
60€-100€
>100€

Se pretender manter-se informado acerca do projeto facilite-nos os seus contactos
Nome
e
email:_____________________________________________________________________
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Anexo II – Questionário aos profissionais de saúde

Questionário aos
profissionais de saúde
“Desenvolvimento de um novo dispositivo de irrigação nasal”
No âmbito da dissertação da aluna Ana Salvador, do Mestrado Integrado em Engenharia
Mecânica, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob orientação do Prof.
João Manuel R. S.Tavares pertende-se recolher informações sobre as necessidades dos
utilizadores de dispositivos de lavagem nasal e as recomendações por parte dos profissionais
de saúde de modo a desenvolver um sistema mais acessível, eficiente e adequado aos
interesses dos usuários.
Agradecemos desde já a Vossa disponibilidade.
Ana Rita Gonçalves Salvador: em12010@fe.up.pt
Prof. João Manuel R. S. Tavares: tavares@fe.up.pt

1. Profissão e Especialidade:

2.

Aconselha a lavagem nasal aos seus utentes? (Selecione uma ou várias opções)
□ Sim, a utentes com doenças respiratórias
□ Sim, como prevenção
□ Não aconselho

3.

A que grupo etário recomenda lavagem nasal? (Selecione uma ou várias opções)
□
□
□
□

Crianças
Jovens
Adultos
Idosos
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4.

Do grupo dos seus utentes estime quantos usam um dispositivo de lavagem nasal?

5.

Que tipo de dispositivo recomenda aos seus utentes?

□

Dispositivo de irrigação nasal

□

Nebulizador

□

Spray Nasal

5.1. Recomenda algum dispositivo/marca em específico?

□ Não
□ Sim. Qual?
__________________________________________________
6.

Qual a regularidade de lavagem nasal que aconselha?
□
□
□
□
□
□
□

7.

Diariamente
3 vezes por semana
Semanalmente
Mensalmente
Ocasionalmente
Não recomendo
Outro:___________________________________________________________

Quais as características de um sistema/dispositivo ideal?

117

Desenvolvimento de um novo dispositivo de irrigação nasal

8.

Relativamente ao líquido de lavagem, o que recomenda?
□ Solução comercial
□ “Receita caseira”
8.1. Caso tem respondido “Solução Comercial”, qual o produto?

8.2. Caso tenha respondido ”Receita Caseira”, como é a sua preparação?

9.

Costuma recomendar alguma temperatura para o líquido de lavagem?
□ Sim.Qual?_______________________________________________________
□ Não

Se pretender manter-se informado acerca deste projeto facilite-nos os seus contactos.
Nome _____________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________

Obrigada pela sua colaboração.
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Anexo III - QFD
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Anexo IV - Desenho técnico do dispositivo de irrigação nasal

Bill of Material
Item

Qty

Description

Material

1

1

Peça operacional

TPV

2

1

Peça estrutural

Polipropileno

3

1

Peça de aperto

Polipropileno

4

1

Tampa

Polipropileno + material termocromático

5

1

Tubo irrigador

Polipropileno

6

1

Ponta irrigadora

Borracha de silicone
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Anexo V – FMEA

FMEA - FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Equipa de Projeto:

Dispositivo de irrigação nasal Ana Salvador
N

Sistema/ componente/ Função

Modo potencial de Falha

Efeito

G

Causa

O

Meios de controlo

D

P

Ações recomendadas

R

Peça funcional: peça
Desgaste da borracha
onde é aplicada a força de compressão

Tampa termocromática:

A solução não é impulsionada suficientemente;
irrigação ineficaz;

verificação da temperatura

Material

Desgaste

Não ser possível
Parar a mudança de cor

Ponta irrigadora:

6

3
verificar a temperatura;

do

9

Testes funcionais

5

270

1

Testes visuais

8

24

material

(Colocar no autoclave ou
máquina de lavar louça)

Alteração do material

Não usar indevidamente; Pesquisa de materiais que permitam a temperatura
do autoclave

Desajuste

Desconforto

2

Dimensão

5

Controlo dimensional

7

70

Impressão 3D personalizável

Snap-fit: encaixe tuboreservatório

Não encaixar

Perda da estanquicidade

8

Material

5

Testes funcionais

8

320

Mudança do sistema de encaixe

Reservatório

Perda de transparência

Design desinteressante

2

Material

2

Testes visuais

8

32

Resguarde do sol, Mudança do material;

ajustamento à narina
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