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RESUMO

O tratamento para rinossinusites e rinites tem como objetivo o controle da infecção, a

redução do edema da mucosa e a facilitação da drenagem da secreção e ventilação dos seios.

O uso de soluções salinas auxilia na fluidificação do muco e limpeza das crostas. O objetivo

do estudo é avaliar a eficiência do método de irrigação nasal através do instrumento “Lota”,

em pacientes com rinossinusites crônicas e rinites alérgicas. Compreendeu uma pesquisa de

campo e foram selecionadas 36 pessoas adultas, com diagnóstico de rinossinusite crônica e/ou

rinite alérgica para realizar a irrigação nasal através do “Lota”, três vezes na semana por um

período de dois meses. Mediante análise dos questionários verificou-se uma melhora

significativa de todos os sintomas. Desta forma, através de teste T de Student para p < 0,05, a

média geral antes do uso do Lota foi de 2,18 e ao final do uso a média geral passou a ser 1,13.

Na análise da diferença de média de cada item do questionário, o sintoma que mais teve

diferença de média foi o “entupimento” e o sintoma que menos apresentou diferença de média

foi “tosse”. A média da soma de pontuação dos questionários foi de 43,6 pontos antes do

tratamento e de 22,8 pontos após o tratamento. Portanto, o método da irrigação nasal através

do Lota se mostrou eficaz para o tratamento auxiliar de rinossinusites crônicas e rinites

alérgicas, minimizando sintomas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Há a

necessidade de maiores estudos sobre o método.
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ABSTRACT

The treatment for rhinosinusitis and allergic rhinitis are aimed at control the infection,

reduce the mucosal edema and facilitate secretion drainage and ventilation of the breasts. The

use of saline solutions assists in streamlining the clearance of mucus and crusts. The objective

of the study is to evaluate the efficiency of the method of nasal irrigation using the instrument



"Lota" in patients with chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis. This involved a field survey

and 36 adults were selected, diagnosed with chronic rhinosinusitis and / or allergic rhinitis to

perform nasal irrigation through the "Lota", three times a week for a period of two months.

Through analysis of the questionnaires there was a significant improvement of all symptoms.

By Student t test with p <0.05, the average before the use of Lota was 2.18 and the final use

of the overall average was 1.13. In analyzing the mean differences of each item of the

questionnaire, the symptom that had the greatest mean difference was the "post-nasal

discharge" and the symptom that showed less difference in average was "cough." The mean of

sum score of the questionnaires was 43.6 points before treatment and 22.8 points after

treatment. Therefore, the method of nasal irrigation through Lota was effective for an

adjunctive treatment of chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis, minimizing symptoms and

improving quality of life. Are necessary more studies on the method.
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INTRODUÇÃO

A rinossinusite pode ser definida como inflamação da mucosa de revestimento das

cavidades nasais e seios paranasais (PRADO, F. et al, 2003). O termo rinossinusites deve ser

preferencialmente empregado para definir a doença, já que a rinite e a sinusite ocorrem

frequentemente em continuidade. A rinite existe isoladamente, mas a sinusite isolada é rara. A

rinossinusite é uma doença comum que afeta 135 a cada 1.000 habitantes. O custo e o impacto

sobre a qualidade de vida desta doença são consideráveis (DURR, DG. et al, 2001).

Outros estudos epidemiológicos questionam esta relação entre rinite alérgica e a

rinossinusite e uma hipótese que talvez possa explicar estas diferenças é a interpretação da

radiografia e da tomografia computadorizada de seios da face, onde se confundem alterações

inflamatórias assintomáticas da mucosa sinusal com alterações infecciosas (Consenso

Brasileiro sobre Rinites, 2006). Rinite é a inflamação da mucosa de revestimento nasal,

caracterizada pela presença de um ou mais dos seguintes sintomas: congestão nasal, rinorréia,

espirros, prurido e hiposmia. (Consenso Brasileiro sobre Rinites, 2006).

As rinites podem ser classificadas com base em critérios clínicos, freqüência e

intensidade de sintomas, citologia nasal e fatores etiológicos. Segundo a sua duração podem

ser classificadas em: aguda, subaguda e crônica. A classificação etiológica parece ser a mais



adequada, pois está diretamente relacionada à terapêutica (Consenso Brasileiro sobre Rinites,

2006).

Tratos respiratórios de pessoas saudáveis são protegidos de contágio aéreo de detritos

por uma camada mucociliar, que reveste a cavidade sinonasal. Esta camada consiste de

células colunares, células epiteliais ciliadas e células caliciformes banhadas de muco.

Partículas do meio externo são presos à camada de muco, e a ação ciliar impulsiona toda a

camada mucosa dos seios para fora em direção a nasofaringe. Quando este mecanismo de

transporte falhar, ocorre a rinossinusite, geralmente em resposta a um vírus, bactéria ou

alérgeno (PAPSIN, B., 2003).

Os sintomas e sinais encontrados na rinossinusite são: dor na arcada dentária superior

e pressão facial, congestão e obstrução nasal, secreção purulenta nasal e em rinofaringe,

diminuição do olfato, febre, cefaléia, halitose, fadiga, otalgia, tosse e irritação na garganta.

Destes, os mais freqüentes são a obstrução nasal, secreção nasal e dor facial (PRADO, F. et.

al., 2003).

Nos adultos, a rinossinusite pode ser classificada de acordo com sua duração, da

seguinte forma (PRADO, F. et al, 2003):

- aguda: duração dos sintomas menor a quatro semanas.

- sub-aguda: duração dos sintomas entre quatro e doze semanas.

- crônica: os sintomas persistem por um período superior a doze semanas.

- recorrente: presença de quatro ou mais episódios de rinossinusite aguda em um ano,

com remissão total dos sintomas no período inter-crise.

Nas rinossinusites crônicas e recorrentes, os possíveis fatores predisponentes devem

ser pesquisados. Deve-se levar em conta que a sinusite é rinogênica, passando da cavidade

nasal para os seios paranasais. Estes fatores atuam promovendo a obstrução dos óstios

naturais de drenagem e ventilação dos seios, levando ao quadro de rinossinusite (PRADO, F.

et al, 2003).

O tratamento clínico das rinossinusites tem como objetivo o controle da infecção, a

redução do edema da mucosa e a facilitação da drenagem da secreção e ventilação dos seios,

mantendo a permeabilidade do complexo ostiomeatal (PRADO, F. et al, 2003).

Afecções como rinite alérgica e rinossinusite crônica determinam prejuízo acentuado

da depuração mucociliar, quer seja por alteração na composição do muco e/ou por diminuição

na freqüência do batimento ciliar. A solução de cloreto de sódio (NaCl) tem a propriedade de

diminuir a viscosidade do muco nasal in vitro (Consenso Brasileiro sobre Rinites, 2006).



Medidas gerais para umidificar e reduzir a viscosidade da secreção nasal são

importantes, e o uso de soluções salinas auxilia na fluidificação do muco e limpeza das

crostas (PRADO, F. et al, 2003).

Desta forma, este estudo se faz importante devido ao fato de não haver suficiente

literatura existente sobre o uso de terapias alternativas, especificamente o Jala Neti1, através

do “Lota”, no Brasil. Então, faz-se necessário um estudo que se torne válido para divulgação

de técnicas auxiliares no tratamento de rinossinusites crônicas e rinites alérgicas.

O objetivo do estudo é avaliar a eficiência do método de irrigação nasal através do

instrumento “Lota”, em pacientes com diagnósticos de rinossinusites crônicas e rinites

alérgicas, identificando possíveis melhoras de sintomas relacionados às patologias; sendo que

hipótese sustentada é a de comprovar a eficácia do uso do Lota como tratamento auxiliar de

rinossinusites crônicas e rinites alérgicas, buscando diminuir sintomatologia, melhorar

prognóstico e consequentemente, dar mais qualidade de vida aos voluntários da pesquisa.

IRRIGAÇÃO NASAL

Estudos clínicos têm demonstrado a importância e os efeitos benéficos do uso regular

de irrigação nasal com solução salina na terapêutica da rinite alérgica. Há relatos de utilização

de solução salina nasal desde o século XIX, sendo indicado seu uso na rinossinusite aguda e

crônica, na rinite alérgica e não-alérgica, em sintomas nasais inespecíficos, perfuração de

septo, cuidados pós-operatórios, pós-radioterapia da cavidade nasal e para pacientes

portadores de fibrose cística e HIV com acometimento nasossinusal (DUARTE, J. 2006).

O mecanismo de ação da solução salina é controverso. As hipóteses mais sustentadas

sugerem limpeza mecânica da via aérea de descarga pós-nasal, melhora da função mucociliar,

diminuição de edema da mucosa, diminuição de mediadores inflamatórios (histamina,

prostaglandina D2, leucotrieno C4) da secreção nasal e no pós-operatório, redução das crostas

e do risco de sinéquias. Acredita-se também que melhora a distribuição e a absorção das

drogas tópicas sobre a mucosa nasal, diminui o uso de outras medicações, podendo reduzir o

número de consultas ao médico (DUARTE, J. 2006).

O uso da irrigação nasal para o tratamento de afecções da cavidade nasal e sinusal tem

suas origens nas tradições de yoga e homeopatia. É freqüentemente prescrito como um

coadjuvante de outros tratamentos, como corticóides intranasais e/ ou antibióticos. Há

1 Limpeza nasal com solução salina.



evidências de que o uso de soluções salinas aliviam os sintomas, e atuam como um

complemento ao tratamento de rinossinusites, sendo bem tolerados pela maioria dos

pacientes. Enquanto não há provas de que a solução salina é um substituto para terapias

padrão, a adição de soro nasal tópico é utilizada como forma de melhorar o controle dos

sintomas em pacientes com rinossinusites persistentes (HARVEY, R., 2008).

Não há nenhum modelo de recomendação uniforme para o uso da irrigação nasal; são

utilizados diferentes recipientes, diferentes tonicidades, inclusão de aditivos, mudanças no Ph

e numerosos aparelhos e métodos de se instilar, entre outros (PAPSIN, B., 2003).

Existe um modo consagrado pelo tempo de desobstruir os sínus com eficácia; e tem

origem na tradição indiana do yoga e suas práticas milenares de saúde e consciência. Isso é

feito com o uso de um pequeno jarro de água chamado “Lota”. O “Lota” é específico para

desobstruir as vias nasais, o que se pode chamar de irrigação nasal. É feito geralmente de

cerâmica, assimilando-se a um pequeno regador de plantas e, em geral, é menor do que uma

caneca, porém existem de vários modelos e tamanhos. Tem um pequeno bico que pode ser

confortavelmente inserido numa das narinas para verter água. A solução que se deve usar no

“Lota” consiste, em geral, em água morna com um pouco de sal dissolvido (FRAWLEY,

2006).

O uso do “Lota” nos permite purificar os sínus, de modo que eles possam funcionar

melhor e com maior eficácia. Ele ajuda a remover do organismo o muco que produzimos

devido a nossa dieta inadequada ou estilo de vida nocivo e que se aloja na cabeça

(FRAWLEY, 2006), tornando-se útil na prevenção de doenças e maior vitalidade, sendo um

maneira de auto-controle sobre a própria saúde. Pode reduzir a necessidade de antibióticos,

medicamentos para os sínus e analgésicos; proporcionando benefícios a longo prazo que

podem ser tão importantes como terapias complexas e procedimentos médicos detalhados

(FRAWLEY, 2006).

METODOLOGIA

O estudo teve início após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido

por parte dos voluntários. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa

(CEP) do UNIPAM, sob o protocolo 11/10.

Compreendeu uma pesquisa de campo e foram selecionadas aleatoriamente na

comunidade 36 pessoas adultas, com idade mínima de 18 anos, com diagnóstico de



rinossinusite crônica e/ou rinite alérgica para realizar a irrigação nasal através do “Lota”, três

vezes na semana e por um período de dois meses.

Pacientes com outras patologias associadas, como enxaqueca, pólipos nasais, asma e

bronquite foram consideradas como critério de exclusão do estudo.

Foi utilizado o lota de cerâmica esmaltada e refratária (Figura 1), sendo o mesmo

anatômico, prático, funcional e resistente, com registro no Instituto Nacional de Propriedade

Industrial – INPI Nº. 821779362.

Figura 1 – “Lota” de Cerâmica.

Assim que as pessoas foram selecionadas a participarem do estudo, foi aplicado um

questionário específico (traduzido durante a aplicação), o SINO-NASAL OUTCOME TEST

(SNOT-20, Anexo A) relacionado ao seu quadro clínico de rinossinusite e rinite.

Depois de respondido o questionário, cada indivíduo recebeu o seu “Lota” (uso

individual), onde foram dadas as devidas instruções para o uso correto do mesmo. Folhetos e

vídeos informativos também foram distribuídos e exibidos para que não ocorressem dúvidas

(cedido por www.lota.com.br), já que o mesmo foi utilizado em domicílio, no período da

manhã, preferencialmente antes das refeições (café da manhã ou do almoço).

Para se utilizar o equipamento, os voluntários receberam as seguintes instruções:

Aquecer 500ml de água filtrada ou mineral até ficar levemente morna (mais para quente do

que para fria) e adicionar uma colher de chá de sal comum (mais para cheia do que para rasa).

Mexer e colocar dentro do “Lota”. Iniciar pela narina que estiver mais desobstruída, de acordo

com a própria sensação do indivíduo. Caso as narinas estejam por iguais desobstruídas, o bico

do aparelho deverá então ser introduzido na narina direita, de modo que se encaixe

perfeitamente (nem muito para fora nem muito para dentro), e a cabeça inclinada para frente e

para o lado deixando a boca entreaberta, mantendo a respiração lenta e pela boca. O aparelho

deve ser inclinado para que a água entre pela narina e saia pela outra. Todo o conteúdo deve

ser utilizado e em seguida as narinas assoadas lentamente. Repetir novamente o



procedimento na narina esquerda e em seguida, assoar o nariz vigorosamente várias vezes

sem tampar nenhum dos lados. Esta prática não deve ser feita nos dias de “crise” da doença,

com sinais de dores de cabeça intensas, febre, obstrução e irritação nasal com grande número

de espirros e muco, dificuldade respiratória e dor facial; pois poderá ocorrer uma irritação e

dificuldade de passagem da água pelas narinas. A prática deve ser feita nos dias com poucos

sintomas, atuando de forma preventiva.

Após os dois meses com o uso do “Lota”, o questionário foi refeito, analisado e

comparado ao questionário aplicado no início do tratamento. Para a comparação do quadro

clínico e dos dados respiratórios foi utilizado cálculos de médias e desvio-padrão, expressos

em gráficos e tabelas. A análise teve auxílio do programa PSPP.

RESULTADOS

Mediante análise dos questionários verificou-se uma melhora significativa de todos os

sintomas. Apenas um indivíduo abandonou o tratamento. A análise foi feita com n= 35.

Foram analisados 20 itens, conforme questionário (Anexo A). Fez-se uma média das respostas

das questões antes e depois do tratamento com Lota. A pontuação mínima foi 0 (zero), ou

seja: “sem problemas” e a máxima 5 (cinco), ou seja: “problema tão ruim quanto ele pode

ser”. Desta forma, mediante teste T de Student para p < 0,05 *, a média geral antes do uso do

Lota foi de 2,18 com desvio padrão de 1,10 e ao final dos dois meses de uso a média geral

passou a ser 1,13 com desvio padrão de 0,84 (Quadro 1). Antes do tratamento, o menor valor

da média era 0,35 e o maior 4,20. Após o tratamento, o menor valor caiu para 0,10 e o maior

para 3,00 (Quadro 1). Logo, afirma-se com 99% de chance de estarmos corretos que a

diferença de média é significativa, e não se deve meramente ao acaso.

Quadro 1. Média de pontuação geral das questões.

Tratamento N Mínimo Máximo Média Desvio
Padrão

Antes MEDIA 35 0,35 4,20 2,1800 1,10235
Depoi
s

MEDIA 35 0,10 3,00 1,1386 0,83667

* p = 0,032.

Também foi feita a análise da diferença de média de cada item do questionário, sendo

que cada item representa um sintoma referente às afecções nasossinusais. A diferença de



média de antes e depois do tratamento está representada no gráfico I, onde nota-se que o

sintoma que mais teve diferença de média, ou seja, que teve mais melhora foi a questão 5, que

representa o sintoma “entupimento”. Da mesma forma, o sintoma que menos apresentou

diferença de média foi “tosse”, ou seja, que menos teve melhora.

q1 necessidade de assoar o nariz
q2 espirros
q3 coriza
q4 tosse
q5 entupimento
q6 secreção espessa
q7 pressão no ouvido
q8 tontura, vertigens
q9 dor de ouvido
q1
0

dor/pressão facial

q11 dificuldade para dormir
q1
2

acordar durante a noite

q1
3

falta de uma boa noite de
sono

q1
4

acordar cansado

q1
5

fadiga/cansaço ao longo do
dia



q1
6

redução da produtividade

q1
7

redução da concentração

q1
8

irritabilidade

q1
9

tristeza

q2
0

vergonha

Gráfico I: Diferença de médias de cada questão pré e pós tratamento

Os vinte itens abordados no questionário foram subdivididos em um grupo de

Questões Físicas (questões de 1 a 10) e Questões Emocionais e de Qualidade de Vida (11 a

20). Foi feita a média desses dois grupos comparando antes e depois do uso do Lota, para

analisar se os fatores físicos teriam mais melhora do que os fatores emocionais. A média dos

fatores físicos ficou em 2,21 para antes e 1,18 para depois, e da qualidade de vida entre 2,14

para antes e 1,10 para depois (Quadro 2); ressaltando-se que a pontuação mínima foi graduada

em 0 (zero), ou seja, “sem problemas” e a máxima em 5 (cinco), ou seja, “problema tão ruim

quanto ele pode ser”. Logo há uma diferença de 1,0343 e 1,0486. Portanto, nada relevante

nesse aspecto.

Quadro 2. Diferença de médias entre questões de aspecto físico e de qualidade de vida.

Tratamento N Mínimo Máximo Média Desvio
Padrão

Antes Físicos 35 0,50 4,40 2,2143 1,10351
Qualidade de Vida 35 0,00 4,20 2,1457 1,26266

Depois Físicos 35 0,20 2,90 1,1800 0,85157

Qualidade de Vida 35 0,00 3,30 1,0971 0,99217



A média da soma de pontuação dos questionários antes e depois do tratamento

demonstrou diminuição da pontuação após o uso do Lota (Gráfico II); sendo que antes do

tratamento a média foi de 43,6 pontos e após o tratamento a média caiu para 22,8 pontos. Isso

significa que houve melhora, pois de acordo com o questionário, quanto menores as

pontuações, mais brandos os sintomas. Se as notas fossem muito altas, representariam

sintomas mais intensos. A pontuação mínima é zero e a máxima 100 (cem) no SNOT-20.

Gráfico II: Diferença de média da soma dos questionários pré e pós tratamento.

DISCUSSÃO

A rinossinusite é uma doença comum com um impacto significativo na qualidade de

vida dos pacientes. Segundo Rabago et.al (2008), estudos anteriores sugerem que este método

pode ser eficaz para os sintomas associados como alergia, asma e polipose nasal. Dessa

forma, foi realizado um estudo qualitativo através de entrevistas com 28 participantes que

participaram de um estudo prévio de irrigação nasal diária. E os resultados afirmaram que

doze dos 21 pacientes com rinite alérgica afirmaram espontaneamente que os sintomas

melhoraram com o uso da irrigação nasal. Dois dos sete pacientes com asma e um dos dois

indivíduos com polipose nasal relataram uma associação positiva entre a irrigação nasal e

sintomas. O estudo ofereceu evidências qualitativas, sugerindo que em pacientes com



rinossinusites com sintomas da rinite alérgica concomitante, asma ou polipose também podem

melhorar com a irrigação nasal.

Em outro estudo Rabago et. al. (2006) foram analisados qualitativamente indivíduos

que utilizaram o método da irrigação nasal visando observar as atitudes das pessoas em

relação ao método; o que também foi analisado no presente estudo, onde o SNOT-20

(Sino-Nasal Outcome Test, Anexo A) abrangeu questões de qualidade de vida. Verifica-se que

a variação de média pré e pós-tratamento dos sintomas relativos à qualidade de vida não

tiveram diferença significativa, comparado a variação de média dos sintomas físicos,

demonstrando que a melhora de sintomas acontece de forma generalizada, atingindo tanto

aspectos físicos, quanto emocionais.

No estudo de Rabago et al. (2006), quatro temas emergiram: a irrigação nasal com

solução salina melhorou a auto-gestão dos sintomas de sinusite, criando uma sensação de

“empoderamento”; a irrigação nasal com solução salina produziu a melhoria rápida e a longo

prazo na qualidade de vida; os participantes identificaram tempo, desconforto, e leve efeitos

colaterais como barreiras para o uso do método e por fim, os participantes ressaltaram que o

treinamento no uso doméstico superou esses obstáculos. E ao final, concluiu que a irrigação

nasal é uma terapia segura, bem tolerada, barata, eficaz e de longo prazo que os pacientes com

sintomas nasossinusais podem usar em casa, com um mínimo de treinamento e

acompanhamento.

Da mesma forma no estudo presente, foram observados relatos semelhantes, apesar de

não avaliar qualitativamente a técnica da irrigação nasal. Notou-se que as pessoas possuem

grande dificuldade em criar hábitos para cuidar da própria saúde, com relatos principalmente

de “falta de tempo” e também “falta de disciplina”. Apesar de saber dos efeitos positivos na

melhora dos sintomas de rinossinusites e afecções nasossinusais, as pessoas apresentaram

dificuldades de manter uma rotina de higiene nasal, como também de mensurar sintomas.

Em outro ensaio clínico controlado Rabago et. al, (2002) avaliaram se a irrigação com

solução salina hipertônica nasal diária melhora os sintomas da sinusite e qualidade de vida e

diminui o uso de medicamentos em pacientes adultos com história de sinusite. Foram 76

indivíduos, sendo grupo experimental com 52 pessoas e grupo controle com 24 pessoas,

utilizando o método por seis meses. Os questionários para avaliação dos sintomas incluíram o

Medical Outcomes Study Short Form Survey (SF-12), o Rinossinusite Disability Index

(RSDI) e Sinus-Avaliação (SIA). Quanto aos resultados não houve diferença de base

significativa entre os dois grupos. Sessenta e nove pacientes (90,8%) completaram o estudo.

Os escores do grupo experimental melhoraram em comparação com os do grupo controle. O



grupo experimental SIA melhorou em comparação com os do grupo controle. Em relação aos

questionários 93% dos sujeitos experimentais relataram melhora geral da qualidade de vida, e

nenhum relatou piora. Os efeitos secundários foram ligeiros e raros. A satisfação foi alta.

Concluiu-se que a irrigação nasal com solução salina diária melhorou a qualidade de vida,

diminuiu os sintomas e diminuiu o uso da medicação em pacientes com sinusite freqüente.

Em concordância com o atual estudo, e com outros estudos, as irrigações endonasais

com soluções salinas são eficazes no tratamento da sinusite crônica (Bachmann, et. al. 2000).

Apesar de Rabago et.al.(2002) ter afirmado os efeitos positivos do uso da irrigação nasal por

um período maior de uso (6 meses), o período de 2 meses foi utilizado como critério mínimo

de mensuração de possíveis melhoras de sintomas. Os questionários utilizados no estudo

também mensuram sintomas e aspectos relacionados à qualidade de vida, assim como o

SNOT-20, usado na pesquisa. Em outros estudos (Rabago et. al. 2005) com 54 indivíduos

usando a técnica por 12 meses também fizeram o uso do SNOT-20, mostrando que as médias

melhoraram de 43.5 +/- 5.7 pontos para 28.4 +/- 4.8 pontos; também semelhante ao estudo

atual onde as médias melhoraram de 43, 6 para 22,6 (Gráfico II).

Uma revisão de literatura (Kassel et. al. 2010) relacionou o método de irrigação nasal

para infecções agudas do trato respiratório superior e afirmou que a maioria dos resultados

não mostraram diferença entre o tratamento com solução salina e controle; onde, no entanto

somente três ensaios clínicos randomizados foram incluídos. Houve evidências limitadas de

benefício com irrigação salina nasal em adultos. Um estudo (Slapak, 2008) mostrou uma

diferença de média de 0,3 dias (de oito dias) para a resolução dos sintomas, mas esta não foi

significativa. Leves desconfortos foram comuns e 40% dos bebês não toleraram gotas de

soluções salinas. Dos três estudos analisados, dois tiveram como amostras bebês e crianças, o

que não coincide com o atual estudo; portanto, com somente um estudo com adultos a revisão

se torna inválida para comparar resultados.

Já em outra revisão de literatura e ensaio clínico (Tomooka, et. al. 2000), onde 211

pacientes fizeram uso da irrigação nasal duas vezes ao dia de 3 a 6 semanas, apresentaram

melhoras estatisticamente significativas em 23 dos 30 sintomas nasais avaliados. Melhorias

também foram medidas na avaliação global do estado de saúde utilizando a escala de

“Qualidade do Bem-Estar” concluindo que a irrigação nasal é eficaz na melhoria dos sintomas

e do estado de saúde de pacientes com doença nasossinusal.

Neste mesmo estudo Tomooka, et. al. (2000) citaram que os pacientes utilizaram um

“aparelho” disponível comercialmente nos Estados Unidos; não citando a palavra Lota. O



termo Lota, que significa “jarro para o Neti2” é mais conhecido na Índia e no Brasil, sendo

que na maior parte do referencial teórico pesquisado não cita o tipo de aparelho usado para

fazer as irrigações nasais. No estudo de Rabone, et. al. (1999) o método é citado como Jala

Neti3.

Alguns estudos compararam a técnica utilizada na pesquisa com outras, para

tratamento de afecções nasossinusais. Num deles (Pynnonen, et. al.. 2007) 127 adultos foram

aleatoriamente designados para irrigação nasal (n = 64) ou spray (n = 63) durante 8 semanas.

As mudanças na gravidade dos sintomas foram medidas pela média de 20 questões do teste

(SNOT-20), sendo que o grupo de irrigação nasal realizou menor média no SNOT-20 do que o

grupo que usou o spray nasal. Os autores concluíram que a irrigação nasal é mais eficaz do

que os sprays salinos para o tratamento da sinusite crônica.

Em outro estudo (Heatley, 2001) um total de 150 indivíduos adultos com sintomas de

sinusite crônica foram recrutados da comunidade e atribuídos a um dos três grupos de

tratamento: a irrigação nasal com seringa, a irrigação nasal com pote de irrigação nasal, ou

tratamento de controle com massagem de reflexologia. A comparação dos dados coletados

incluiu o Medical Outcomes Study Short Form pré-tratamento e após o tratamento. Houve

uma melhora significativa e equivalente dos sintomas após duas semanas de intervenção em

cada grupo de tratamento e 35% dos indivíduos relataram diminuição do uso de medicação.

Concluiu-se que a irrigação nasal diária usando uma seringa, pote de irrigação nasal,

massagem e reflexologia diárias foram igualmente eficazes e resultou em melhora dos

sintomas de sinusite crônica em mais de 70% dos indivíduos. O uso de medicação foi

reduzido em cerca de um terço dos participantes, independentemente da intervenção.

Segundo Harvey et.al. (2008), houve aumento do uso de irrigação com solução salina,

duchas e sprays como um complemento ao tratamento clínico da rinossinusite crônica. As

estratégias de tratamento geralmente incluíram o uso de solução salina tópica de uma vez a

mais de quatro vezes por dia. A revisão de literatura teve como objetivo avaliar a eficácia e

segurança de solução salina tópica na rinossinusite crônica. A solução fisiológica foi avaliada

em comparação com nenhum tratamento, placebo, como um tratamento adjuvante de outros

tratamentos ou contra. A comparação entre a solução hipertônica versus isotônico também foi

comparada. Oito estudos foram identificados que satisfaziam os critérios de inclusão. Três

estudos compararam solução salina contra nenhum tratamento, um contra o placebo, um como

3 Limpeza nasal com solução salina.

2 “Neti” é o nome da técnica de irrigação ou limpeza das vias respiratórias superiores com água morna
(FRAWLEY, David. 2006).



auxiliar e de um contra um spray intranasal de esteróides. Dois estudos compararam

diferentes soluções hipertônicas contra salina isotônica. E nos resultados desta revisão há

evidências de que a solução salina é benéfica no tratamento dos sintomas da rinossinusite

crônica quando utilizado como única modalidade de tratamento. Existe também evidência a

favor da solução salina como um complemento do tratamento. Também conclui-se que a

solução salina não é tão eficaz como um esteróide intranasal. Algumas evidências sugerem

que a solução hipertônica referente a melhora dos sintomas é menos clara. Assim como no

atual estudo, Harvey et. al. (2008) concluiu que o uso de salina pode ser incluído como um

complemento para o tratamento de sintomas da rinossinusite crônica e que irrigações nasais

com soluções salinas são bem tolerados.

Quanto ao tempo de uso, no referencial teórico o período de realização da técnica de

irrigação nasal variou de duas semanas até doze meses, sendo que mesmo nos estudos com

períodos menores ao usado com Lota, os resultados também foram eficazes.

Em toda a base teórica pesquisada, não se viu comparações e análises de sintomas

isolados como no estudo. Com esses dados isolados de cada sintoma do SNOT-20 é possível

observar quais os sintomas que tiveram maior diferença de média pré-tratamento e

pós-tratamento. Nota-se que o sintoma de maior diferença de média foi o “entupimento”,

explicado pelas hipóteses mais sustentadas que sugerem limpeza mecânica da via aérea de

descarga pós-nasal, melhora da função mucociliar, diminuição de edema da mucosa e

diminuição de mediadores inflamatórios (DUARTE, J. 2006). A menor média encontrada foi

no sintoma “tosse”, que apesar de estar entre os sintomas e sinais encontrados na

rinossinusite, não está entre os mais freqüentes, que são a obstrução nasal, secreção nasal e

dor facial (PRADO, F. et. al., 2003).

CONCLUSÃO

O método da irrigação nasal através do Lota se mostrou eficaz para o tratamento

auxiliar de rinossinusites crônicas e rinites alérgicas, minimizando sintomas e melhorando a

qualidade de vida das pessoas; sendo um tratamento de baixo custo, seguro, bem tolerável e

natural. Os estudos analisados também sugerem fortes evidências sobre o método da irrigação

como tratamento adjunto para os sintomas de rinossinusites e rinites. O sucesso deste método

depende unicamente da disciplina de cada pessoa, realizando a irrigação nasal com

regularidade e constância. Há a necessidade de maiores estudos sobre o método e



principalmente sobre o Lota, para que exista uma fundamentação científica sobre o uso do

mesmo.
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ANEXO A

SINO-NASAL OUTCOME TEST (SNOT-20)




