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RESUMO EXECUTIVO 

 

Tecnologia 

Máscaras de tecido são dispositivos confeccionados artesanalmente com a finalidade de 

proteção das vias aéreas superiores. Diferentes tipos de material podem ser usados na sua 

produção, como tricoline, linho e brim, entre outros. O Brasil não possui regulação da fabricação 

de máscaras de tecidos como equipamento de proteção individual (EPI), portanto, as mesmas 

são produzidas apenas de forma artesanal. 

 

Indicação 

Substituir máscaras descartáveis produzidas industrialmente, por máscaras de tecido 

reutilizáveis, confeccionadas artesanalmente, para fins de proteção individual de profissionais 

em serviços de saúde contra a infecção pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2).  

 

Pergunta 

Máscaras de tecido podem substituir máscaras descartáveis na pandemia de COVID-19? 

 

Resultados  

Foram encontradas 68 referências e 24 artigos foram selecionados para a leitura do texto 

completo. Após leitura do texto completo, outros quatro (4) artigos foram excluídos, restando 

20 incluídos nesta revisão rápida. 

As máscaras de tecido não proporcionam a mesma segurança para os profissionais de saúde 

contra infecções como a COVID-19, quando comparadas às máscaras descartáveis. Não foram 

encontradas evidências de que elas sejam capazes de proporcionar a vedação e o filtro necessário 

para impedir contaminação por vírus.  

 

Conclusão 

As evidências apontam que máscaras de tecido não proporcionam a mesma segurança que as 

máscaras descartáveis e, portanto, não podem ser consideradas como um substituto adequado 

para a proteção de profissionais de saúde contra a infecção. Devem ser utilizadas somente como 

último recurso na Pandemia, utilizando-se os critérios mínimos de tempo, desinfecção e 

confecção. Existem padrões de construção e uso que podem ser utilizados para reduzir os riscos 

de infecção.  
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CONTEXTO 

 

Pode-se esperar uma escassez ou mesmo total indisponibilidade de máscaras descartáveis para 

a proteção respiratória dos profissionais de saúde durante a pandemia de infecção respiratória 

ocasionada pelo SARS-CoV-2 (em inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome, CoronaVirus 2) vírus 

responsável pela COVID-19 (em inglês, COronaVIrus Disease 2019). Mesmo os profissionais de 

saúde que atuam diretamente com pacientes hospitalizados podem ter dificuldades de acesso 

aos equipamentos de proteção fabricados e podem demandar por algum tipo de material de 

proteção de rápida produção. 

A confecção de máscaras de tecido tem como objetivo disponibilizar uma alternativa à proteção 

dos profissionais de saúde que atuam em ambiente hospitalar. Importante salientar que nos 

ambientes hospitalares já existem procedimentos bem estabelecidos, bem como equipamentos, 

para que os processos de esterilização e desinfecção das máscaras de tecido sejam realizados. 

 

Registro da tecnologia na ANVISA 

Não se aplica. 

 

Estágio de Incorporação ao SUS 

Não se aplica. 
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MÉTODOS 

 

As etapas metodológicas desta pesquisa de resposta rápida foram realizadas conforme 

recomendado por Haby e colaboradores5.  

Pergunta 

Máscaras de tecido podem substituir máscaras descartáveis na pandemia COVID-19? 

A partir da pergunta, foi construída a busca usando o acrônimo PICOS: 

P (população): Profissionais de saúde  

I (intervenção): Máscaras de tecido para proteção individual 

C (comparador): Máscaras fabricadas, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção 

respiratória como a N95 ou nenhum comparador 

O (resultados): Proteção contra a infecção  

S (tipo de estudo): Revisões sistemáticas; ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos 

não-randomizados, estudos observacionais, estudos laboratoriais 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os critérios foram definidos por consenso de pares para delimitação de relevância, abrangência 

e utilidade dos artigos para responder à pergunta, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1. Critérios de Inclusão dos Estudos 

Tema 

Abrange utilização de máscaras de tecido 

Abrange infecção viral 

Não avaliamos combinação de máscaras de tecido com outros EPIs 

Tipo de Estudo 

Revisão Sistemática 

Ensaio clínico, em humanos, randomizado ou não 

Observacionais  

Laboratoriais 

Período 

Qualquer data. Os artigos publicados a partir de 2011 foram incluídos como resultados 

principais. As publicações anteriores a 2011 também foram incluídas, porem seus 

resultados foram apresentados no apêndice. 

Publicação Texto completo disponível 

 

Definição da estratégia e realização das buscas 

A busca foi conduzida na plataforma PubMed e Cochrane no dia 19/03/ 2020 sem limite inferior 

de período e sem restrição de idioma. Foram conduzidas buscas manuais adicionais por outros 
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artigos não recuperados nas listas de referências dos estudos incluídos. Os resultados das buscas 

se deram conforme o quadro 2. 

Critérios de exclusão: Não avaliados métodos combinados para proteção individual como, por 

exemplo, a combinação do uso de máscaras de tecido com protetores faciais. 

 

Quadro 2. Estratégias de busca utilizadas para as respectivas bases de dados e número de 

achados 

Buscador/Base Estratégia de Busca Resultados 

PubMed 

(((Viruses[MeSH Terms] OR Virus OR “Animal Viruses” OR “Animal 
Virus” OR “airborne transmission” OR “microbial dispersion” OR 
“pandemic prevention”))) AND (“medical mask” OR “medical 
facemask” OR “cloth mask” OR “cloth facemask” OR “cotton mask” OR 
“cotton facemask” OR “surgical mask” OR “surgical facemask” OR 
“fabric facemask” OR “fabric mask” OR “home-made facemask” OR 
“home-made mask”) 

45 

Cochrane Library 

#1 - MeSH descriptor: [Viruses] explode all trees 
#2 - MeSH descriptor: [Pandemics] explode all trees 
#3 - MeSH descriptor: [Disease Transmission, Infectious] explode all 
trees 
#4 - #1 OR #2 OR #3 
#5 - (cloth mask):ti,ab,kw OR (cotton mask):ti,ab,kw OR (fabric 
mask):ti,ab,kw OR (home-made mask):ti,ab,kw" (Word variations have 
been searched) 
#6 - #4 AND #5 

3 

Inclusão Manual Não se aplica 20 
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Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos 
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Pubmed: 45 / Cochran:e 03 

Publicações após remoção de duplicatas:  

68 

Publicações selecionadas para leitura 

completa: 24 

Publicações excluídas pela leitura de 

título e resumo: 44 

Estudos incluídos:  
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Referências identificadas em outras 

fontes (Listas de referências): 20 

Publicações excluídas pela leitura do 
texto completo: 04 

Razões: estudos de revisão que não 
abordavam somente máscara de 

tecido 



 

FAMED UFMS:  Cidade Universitária, s/n | Unid. 9 | Sala 110 

CEP 79070-900 | Campo Grande/MS |Fone: (67) 3345.7804 

SELEÇÃO DE EVIDÊNCIAS 

 

Foram identificadas 68 referências. Após a triagem, conforme os critérios de inclusão (quadro 1), 

pela leitura do título e resumo, foram selecionados 24 artigos para leitura completa. Quatro 

artigos foram excluídos, após a leitura completa, totalizando 20 artigos incluídos. 
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O quadro abaixo apresenta o resumo das evidências (artigos) que foram publicados a partir de 2011. Os demais estão no Apêndice 1. 

Apenas um estudo clínico randomizado foi identificado nas buscas realizadas.  

Quadro 3. Síntese das evidências publicadas a partir de 2011 e incluídas nessa revisão rápida.  

1º autor Ano Tipo de estudo 
Objetivo do 

estudo 
Metodologia 

Tipo de material 

testado 
Principais resultados 

Shakya 2016 Laboratorial 

Proteger o 
usuário da 
máscara de 

infecções 

Eficácia de quatro tipos de máscaras (máscaras de 
tecido e um tipo de máscara cirúrgica) usadas em 
países em desenvolvimento, com cinco tamanhos de 
esferas de aerossol monodispersas (30, 100 e 500 nm 

e 1 e 2,5 μm) e exaustão de diesel diluído para 

avaliar o desempenho da máscara facial. Foram cinco 
tamanhos de esferas de aerossol monodispersas (30, 

100 e 500 nm e 1 e 2,5 μm) e exaustão de diesel 

diluído para avaliar o desempenho da máscara 
facial. 

Três máscaras de 
tecido e uma 
máscara cirúrgica 
plissada adquiridas 
de ambulantes em 
Nepal. Testadas (02) 
máscaras N95 
comerciais de dois 
fabricantes nos EUA, 
(modelo rígido 
Moldex (2701) e um 
3M modelo (8200)). 

A máscara de tecido com uma 
válvula de escape teve melhor 
desempenho em comparação 
com outros estilos, onde a 
eficiência das máscaras de 
tecido contra tamanhos de 
partículas padrão de cinco 
tamanhos, 30, 100 e 500 nm e 1 

e 2,5 μm, variou de 39% a 65%. 

As máscaras N95 foram eficazes 
na remoção da maioria das 
partículas testadas.  

MacIntyre 2015 
Estudo clínico 
randomizado 

Uso de  máscara 
em profissionais 
de saúde   em 
hospitais para 
proteção 

Estudo clínico randomizado realizado em 14 hospitais 
com 1607 em três braços: (1) máscaras médicas em 
todos os momentos do turno de trabalho; (2) máscaras 
de tecido em todos os momentos do turno de trabalho 
ou (3) braço de controle (prática padrão, que podia 
ou não incluir o uso de máscara), por quatro semanas. 
Os participantes do braço da máscara médica 
receberam duas máscaras diariamente a cada turno 
de 8 horas, enquanto os participantes do braço da 
máscara de tecido receberam cinco máscaras no total 

durante a duração do estudo, que foram solicitadas 
a lavar e girar durante o período do estudo, que 
eram lavadas por eles com água e sabão todos os 
dias após o término dos turnos com instruções escritas.  

As máscaras usadas 
no estudo foram 
fabricadas 
localmente na área 
médica (três 
camadas, feitas de 
material não tecido) 
ou máscaras de 
tecido (duas 

camadas, feitas de 
algodão) comumente 
usadas em hospitais 
vietnamitas. 

Testes de laboratório mostraram 
que a penetração de partículas 
através das máscaras de tecido 
era muito alta (97%) em 
comparação com máscaras 
médicas (44%) (usadas em teste) 
e 3M 9320 N95 (<0,01%), 3M 
Vflex 9105 N95 (0,1%). As 
máscaras médicas são usadas 

para fornecer proteção contra a 
propagação de gotículas, 
respingos e borrifos de sangue e 
fluidos corporais.  

Chughtai 2015 Observacional  
Proteger o 
usuário da 

Transversal, entre hospitais de nível distrital e terciário 
em 3 paises (China,Punjab, Paquistão e Hanói, 
Vietnã). Amostras limpas de máscaras e respiradores 

Máscara de tecido, 
máscara médica 
(para ambientes de 

369 amostras de máscaras e 
respiradores foram coletadas 
dos 3 países. A penetração de 



 

FAMED UFMS:  Cidade Universitária, s/n | Unid. 9 | Sala 110 

CEP 79070-900 | Campo Grande/MS |Fone: (67) 3345.7804 

máscara de 
infecções 

foram coletadas e examinadas quanto ao design, 
tamanho, material fabricado e número de camadas. 
Após o exame geral, 25 tipos diferentes de máscaras 
e respiradores foram identificados  

baixo risco de 
contaminação) e 
respirador (para 
ambientes de alto 
risco). Os produtos 
eram de tamanho, 
número de camadas 

(2 ou 3) e formatos 
variáveis 

partículas através das máscaras 
de tecido (mediana, 85,5%; 
faixa: 80% -92%) e máscaras 
médicas (mediana: 53%; faixa: 
0,4-93%) foi alto em 
comparação com a N95 
(mediana, 0,6%; intervalo, 0,1% 

-30%). A penetração de 
partículas foi baixa nos 
respiradores certificados 
(mediana 0,3%; de 0,1% -
0,7%) e maior nos respiradores 
não certificados (mediana 3%; 
variação 0,1% -30%). 

Daves 2013 
Laboratorial / 
Observacional 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da 
máscara e 
proteger o 
usuário da 
máscara contra 
infecções 

Testou as máscaras de tecido caseiras comparada às 
máscaras comerciais com 21 voluntários que fizeram 
suas próprias máscaras com base no design de uma 
máscara cirúrgica utilizando como material camisetas 
100% algodão (foram então testadas quanto ao 
ajuste e prevenção de dispersão de gotículas). Para 
determinar a dispersão de gotículas e partículas de 
aerossol produzidas pelo usuário da máscara, a 
contagem de micro-organismos total foi medida 
quando os voluntários tossiram usando sua máscara 
caseira, uma máscara cirúrgica e sem máscara.  
Avaliou in vitro a capacidade de diferentes materiais 
que poderiam ser utilizados para máscaras caseiras 
em relação à capacidade de filtragem da máscara 
cirúrgica. Dois micro-organismos foram usados para 
representar o vírus influenza e   a filtragem das 

partículas ( bactéria Bacillus atrophaeus (0,95-1,25 
mm) e o bacteriófago MS2 (MCIMB10108), um 
colágeno de RNA de fita simples não-envolto, 23 nm 
de diâmetro(sobrevivem às tensões da 
aerossolização) 

Os materiais 
utilizados foram: 
camiseta 100% 
algodão; cachecol; 
tecido prato; fronha; 
fronha 
Antimicrobiana; saco 
de aspirador; 
mistura de algodão; 
linho e; seda. O 
controle foi a 

máscara cirúrgica. 

Ambas as máscaras reduziram 
significativamente o número de 
microrganismos expelidos pelos 
voluntários, mas a máscara 
cirúrgica foi três vezes mais 
eficaz no bloqueio da 
transmissão do que a máscara 
caseira.  
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Box 1 – Considerações sobre a confecção de máscaras de tecido reutilizáveis 

Embora não possa ser considerado evidência cinetífica, é importante ressaltar que 

para que uma máscara de tecido seja utilizada como EPI ela deverá ser adequada 

às especificações para registro na ANVISA e comprovar especificações que a 

compare com as máscaras cirúrgicas: tripla camada, eficiência mínima de filtragem 

de 98,5%, gramatura de 60gr/mt², ajustes para nariz e vedação, tecido 

antialérgico e atóxico. Se é pretendido que essa máscara não seja descartável, o 

tecido deve ser de algodão para resistir à esterilização feita por autoclaves a vapor 

a 121°C por 30min de exposição a 134°C por 25min de exposição. Importante 

lembrar que o tempo de exposição não está considerando o tempo do equipamento 

para atingir a temperatura, nem o tempo de exaustão e secagem, o que pode 

acarretar ciclos de 1 hora a 1 hora e meia, dependendo do equipamento. Antes de 

esterilizar a máscara deve ser lavada com água e sabão e seca para autoclavar. 

Se for descartável trocada na mesma frequência da máscara cirúrgica. 

Em situações pandêmicas, considerar: 

1. Critérios para confecção de máscaras de tecidos: 

Tipo de tecido: resistente ao procedimento de esterilização em autoclave, resistente 

à umidade, confortável para o usuário, preferencialmente 100% algodão, como 

tricoline. 

Designe da máscara de tecido: cobertura total de nariz, boca e mento; aproximação 

com o trago da orelha objetivando maior vedação junto a face, ajuste na altura do 

dorso do nariz de maneira a permitir distância segura e confortável entre o tecido 

e as narinas, dimensão do tecido de maneira a permitir a costura de pregas.  

Tempo seguro de uso da máscara de tecido: o tempo de uso não deverá ultrapassar 

o limite de 4 horas. 

Obs. O uso da máscara de tecido deve ser considerado apenas como último recurso 

para evitar a transmissão de gotículas de indivíduos infectados para os profissionais 

de saúde. 

2. Evidências rápidas disponíveis para uso de máscaras de tecido: 

Uso seguro e eficaz da máscara de tecido associado a higienização das mãos; 

identificação de integridade (rasgos ou com buracos), ajustes e vedação rosto (na 

região do dorso do nariz e proteção da sua boca e queixo); sem umidade; 

procedimentos de higienização de mãos e antebraços após a remoção e descarte 

da máscara de tecido. 
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CONCLUSÃO 

 

As evidências apontam que máscaras de tecido não devem ser usadas para substituir 

máscaras descartáveis. Portanto, devem ser utilizadas somente como último recurso na 

pandemia, utilizando-se os critérios mínimos de tempo de uso, desinfecção e designe 

de confecção. As máscaras de tecido não demonstraram desempenho comparável 

quanto a substituição por máscaras comerciais para uso por profissionais de saúde. 

Não há evidências de que elas promovam a vedação e o filtro necessário para impedir 

contaminação por vírus. Na impossibilidade de uso das máscaras comerciais, existem 

padrões que podem ser utilizados para reduzir o risco. Portanto, devem ser utilizadas 

somente como último recurso disponível. 
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APÊNDICE 1 – ESTUDOS PUBLICADOS ANTERIORMENTE A 2011 

Quadro 4. Síntese das evidências publicadas antes de 2011 e incluídas nessa revisão rápida. 

1º autor Ano Tipo de estudo Objetivo do estudo Metodologia Tipo de material testado Principais resultados 

Rengasamy 2010 Laboratorial 

Proteger o usuário 

da máscara de 
infecções 

Testou o desempenho da filtragem de 
vários tipos de máscaras de tecido contra 
as partículas de aerossol polidispersas e 

monodispersas na faixa de 20–1000 nm. 
O testador de filtro automático TSI 8130 
(TSI 8130) foi utilizado para o teste. 

Vários tipos de tecidos 
foram testados, incluindo 

moletons, camisetas, 
toalhas, lenços e máscaras 
de tecido.  

A proteção respiratória é 
mínima com máscaras de tecido 

e certos tipos de tecidos podem 
conferir um valor mais protetor 
do que outros. 

Sande 2008 Laboratorial 
Proteger o usuário 

da máscara de 
infecções 

Voluntários saudáveis usavam 
respiradores e várias máscaras. O fator 
de proteção foi medido com a fixação de 
receptores dentro e fora das máscaras 
para contar partículas livres. Portacount foi 
usado para contar as partículas. 

Respirador comparado, 
máscara cirúrgica e 
máscara de tecido caseiro 

Todas as máscaras fornecem 
alguma proteção; no entanto, o 
respirador fornece a máxima 
proteção, seguido pelas 
máscaras cirúrgicas e depois 
pelas máscaras caseiras de 
tecido 

Dato 2006 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 

usuário da máscara 

A máscara de tecido foi usada nas faces 
do painel e o agente de desafio foi 
medido dentro e fora da máscara com o 
testador de ajuste do respirador 
Portacount Plus com o N95 Companion 

Algodão (camisetas 
pesadas) de várias 
camadas 

Máscaras artesanais podem 
fornecer um bom ajuste e 
proteção razoável. 

Rengasamy 2010 Laboratorial 
Proteger o usuário 

da máscara de 
infecções 

Testou o desempenho da filtragem de 
vários tipos de máscaras de tecido contra 
as partículas de aerossol polidispersas e 
monodispersas na faixa de 20–1000 nm. 
O testador de filtro automático TSI 8130 
(TSI 8130) foi utilizado para o teste. 

Vários tipos de tecidos 
foram testados, incluindo 
moletons, camisetas, 
toalhas, lenços e máscaras 
de tecido.  

A proteção respiratória é 
mínima com máscaras de tecido 
e certos tipos de tecidos podem 
conferir um valor mais protetor 
do que outros. 

Sande 2008 Laboratorial 
Proteger o usuário 

da máscara de 
infecções 

Voluntários saudáveis usavam 

respiradores e várias máscaras. O fator 
de proteção foi medido com a fixação de 
receptores dentro e fora das máscaras 

Respirador comparado, 
máscara cirúrgica e 
máscara de tecido caseiro 

Todas as máscaras fornecem 

alguma proteção; no entanto, o 
respirador fornece a máxima 
proteção, seguido pelas 
máscaras cirúrgicas e depois 
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para contar partículas livres. Portacount foi 
usado para contar as partículas. 

pelas máscaras caseiras de 
tecido 

Dato 2006 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 

usuário da máscara 

A máscara de tecido foi usada nas faces 
do painel e o agente de desafio foi 
medido dentro e fora da máscara com o 
testador de ajuste do respirador 
Portacount Plus com o N95 Companion 

Algodão (camisetas 
pesadas) de várias 
camadas 

Máscaras artesanais podem 
fornecer um bom ajuste e 
proteção razoável. 

Quesnel 1975 Laboratorial 

Impedir a 

propagação da 
infecção pelo 

usuário da máscara 

Testou cinco máscaras de vários tipos e 

design. Câmara de teste usada para 
coletar partículas contaminadas através 
da máscara e ao redor das máscaras 

Máscaras de algodão de 

quatro camadas, vários 
tipos de máscaras 
cirúrgicas feitas de fibras 
de poliéster e rayon 

Todas as máscaras foram 
eficazes contra partículas 
grandes; no entanto, três deles 

foram mais eficazes contra as 
pequenas partículas. Os 
resultados de máscaras de 
algodão bem projetadas são 
comparáveis às máscaras de 
fibra sintética. 

Greene 1962 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 

usuário da máscara 

Utilizou uma câmara especialmente 
projetada para coletar amostras de ar. 
O sujeito do estudo respirou na câmara 
com e sem máscara e o número de 
bactérias orais foi contado no ágar-
sangue 

Máscaras feitas de duas 
camadas de musselina fina 

As máscaras foram eficazes 
principalmente contra a 
partícula grande, ou seja, maior 
que 4 um 

Shooter 1959 Laboratorial 

 Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 

usuário da máscara 

Avaliaram três tipos de máscaras para 
impedir a disseminação do estafilococo a 
partir do mês do voluntário. Uma câmara 
foi feita com a ajuda de uma mesa e 
copa. Os voluntários usaram três tipos de 
máscaras e o número de colônias foi 
contado no ágar-sangue nas placas de 
Petri colocadas na câmara 

Máscara de algodão de 
quatro camadas, cambraia 
dupla de tecido com um 
pedaço de papel no meio, 
uma máscara de papel com 
camada externa e interna 
de papel com pasta de 
celulose entre 

Todas as máscaras foram 
consideradas eficazes na 
prevenção da disseminação da 
infecção por estafilococos 

McNett 1949 Observação 
Proteger o usuário 
da máscara de 

infecções 

Desenvolveu uma série de máscaras e 
verificou sua eficácia por vários meios, 
incluindo a taxa de infecção entre os 

enfermeiros. 

Vários tipos e camadas de 
máscaras de tecido 

Foi observada uma redução de 
50% na prevalência de TB nos 
enfermeiros após o uso de 

máscaras de tecido de 6 
camadas 
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Lurie 1949 
Testes em 

animais em 
laboratório 

Proteger o usuário 
da máscara de 

infecções 

Os bacilos de TB de bovinos foram 
nebulizados em uma câmara e as faces 
dos coelhos foram expostas ao bacilo de 
TB. Coelhos mascarados e não 
mascarados inalados na câmara e testes 
de tuberculina foram realizados para 
verificar a taxa de infecção. 

3 a 6 camadas de 
máscaras de gaze 

As máscaras de gaze de 4 a 6 
camadas filtram efetivamente 
90 a 95 do bacilo. O uso de 
máscaras foi recomendado. 

McKhann 1938 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 

As bactérias foram pulverizadas nas 
placas de Petri cobertas pelas várias 
máscaras. Os números de colônias foram 
contados. 

Máscara de gaze, máscara 
impermeável, máscaras de 
papel e um novo tipo de 
máscara de filtro (camadas 
de algodão entre as 
gazes) 

Novo tipo de máscaras de filtro 
foram mais eficazes. As 
máscaras de papel não foram 

eficazes porque elas se molham 
muito rapidamente. 

Paine 1935 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 

Testou a penetração da gota de alto 
momento através de várias fibras. Foi 
utilizado um aparelho semelhante ao 
formato do rosto, com três orifícios 
representando as narinas e a boca. O 
atomizador carregado com uma cultura 
de caldo de Micrococcus lysodeikticus foi 
pulverizado. As colônias foram contadas 
com ágar nutriente. 

Seda, gaze cirúrgica e 
gaze dental 

Duas camadas de seda, oito 
camadas duplas de gaze 
cirúrgica e quatro camadas de 
gaze dental são eficazes na 
redução da penetração de 
gotículas. O design da máscara 
é importante. 

Blatt 1933 
Laboratorial / 
Observacional 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 
e proteger o 
usuário da máscara 
contra infecções 

Um túnel à prova de poeira foi 
construído. Duas enfermeiras com infecção 
respiratória receberam várias máscaras e 
foram solicitadas a tossir nas câmaras. As 
placas de Petri foram colocadas nas 
câmaras a várias distâncias e as colônias 
foram contadas mais tarde. Novo uso da 
máscara foi observado em enfermeiros 

Vários tipos de máscara 
mascarada comumente 
usada e uma nova gaze de 
celofane. 

Máscaras simples de 6 
camadas de gaze não foram 
eficazes. Máscaras de gaze de 
celofane recém-fabricadas 
eram eficazes e confortáveis de 
usar. 

Walker 1930 
Observacional 

e laboratorial 

Impedir a 
propagação da 

infecção pelo 
usuário da máscara 

Pesquisa em 100 hospitais, 60 hospitais 
responderam, 42 enviaram amostras de 
máscaras. As máscaras foram usadas por 
estudantes voluntários que carregavam 
estreptococos e placas de Petri foram 
colocadas na frente delas. O número de 
colônias foi contado no final. 

Vários tipos de máscaras 
testadas, incluindo uma 
máscara de gaze de 10 

polegadas de duas 
camadas, com borracha de 
6 polegadas no meio. 

Das 42 máscaras, apenas 7 
máscaras eram de boa 
qualidade. Nenhum deles era à 
prova de germes nos testes. A 
máscara de gaze com borracha 
no centro foi considerada à 
prova de germes. 
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Kellogg 1920 
Observacional 
e laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 
e proteger o 
usuário da máscara 
contra infecções 

Relatório dos Funcionários Estaduais de 
Saúde sobre o uso de máscaras na 
Califórnia, durante o surto de gripe em 
1919, seguido por uma série de testes de 
laboratório. 

Máscaras de gaze 

Certos tipos de máscaras 
podem ser eficazes (dependem 
do tipo de tecido e número de 
camadas); no entanto, seu uso 
não deve ser obrigatório. O 
vazamento ao redor do rosto 
aumenta quando a camada 
fina de gaze é usada. 

Leete 1919 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 

A emulsão de estafilococos foi 

pulverizada nas placas de Petri cobertas 
por gazes de vários tipos e camadas 

Gazes cirúrgicas comuns 

secas e úmidas, musselina 
fina 

A musselina fina de 6 a 8 
camadas oferece melhor 
proteção do que as máscaras 
de gaze. Máscaras secas são 
melhores que as máscaras 
úmidas 

Weaver 1919 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 

O Bacillus prodigiosus (em solução de 
NaCl) foi pulverizado na placa de Petri, 
através de uma abertura em papelão por 
um atomizador manual. Vários tipos de 
gazes foram colocados na abertura. O 
experimento foi então repetido com um 
paciente com infecção respiratória. O 
número de colônias na placa de Petri 
(contendo nutrientes e ágar sanguíneo) foi 
medido. 

Foram utilizadas máscaras 
de gaze de vários tipos e 
camadas 

O número de colônias nos 
pratos foi diminuído 
aumentando a distância do 
spray da abertura, aumentando 
a finura e o número de 
camadas de tecido 

Weaver 1918 Observacional 

Proteger os 
profissionais de 
saúde contra 
infecções 

As taxas de difteria e escarlatina foram 
comparadas nos profissionais de saúde 
em dois períodos; ou seja, antes e depois 
do uso de máscaras. 

Máscara de gaze de duas 
camadas. 

Baixa taxa de difteria e 
escarlatina observada nos 
profissionais de saúde após o 
uso de máscaras 

Capps 1918 Observacional 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 
e proteger o 
usuário da máscara 
contra infecções 

Máscaras faciais foram usadas pelos 
profissionais de saúde e pacientes em 
Camp Grant e, após o sucesso do 
experimento, o uso da máscara foi 
iniciado em todas as enfermarias médicas 

Máscaras de tecido 

A transmissão secundária da 
escarlatina e do sarampo foi 
reduzida nas enfermarias 
usando as máscaras 
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Haller 1918 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 

Os pacientes tossiram nas placas de Petri 
cobertas por várias máscaras de gaze. 
Em seguida, o experimento foi revisado 
com máscaras duplas, ou seja, uma no 
prato perti e outra na boca do paciente. 
Números de colônias foram contados. 

Máscaras de gaze de 
vários tipos 

O número de colônias depende 
do tipo de gaze e do número 
de camadas. 

Doust 1918 Laboratorial 

Impedir a 
propagação da 
infecção pelo 
usuário da máscara 

Geis de ágar foram colocados na frente 
dos sujeitos do estudo, enquanto falavam, 
conversavam e tossiam com e sem 
máscaras de gaze. Bacillus prodigiosus foi 
usado para testar várias máscaras. 

Duas a dez camadas de 
máscaras feitas de gaze 
grossa, gaze média e 
papel manteiga 

As máscaras de papel 
manteiga de três camadas, 
feitas de gaze fina, mostraram-
se mais eficazes na prevenção 
da propagação da infecção 

 
 
 
 
 


