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Maximizing fit for cloth and medical procedure masks to improve performance and reduce 

SARS-CoV-2 transmission and exposure, 2021: a publication of a Morbidity and a Mortality 
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Trata-se de uma publicação da equipe de resposta à emergência sanitária COVID-19 no CDC/EUA. 

O CDC realizou experimentos para avaliar duas formas de melhorar o ajuste das máscaras 

cirúrgicas: 1) colocar uma máscara de tecido sobre uma máscara cirúrgica e, 2) dar um nó nas 

alças da máscara cirúrgica para deixá-la mais próxima do rosto.  

 

Já se sabe que o uso universal da máscara é recomendado pelo CDC para retardar a disseminação da 

COVID-19 e que as máscaras de tecido e as máscaras cirúrgicas, reduzem substancialmente as 

gotículas respiratórias e aerossóis de pessoas infectadas, também reduzindo a exposição de pessoas 

não infectadas às mesmas partículas. Tais máscaras podem ter seu uso aperfeiçoado para reduzir 

vazamentos de ar nas bordas laterais já que podem ser ajustadas de forma mais livre do que o 

respirador N95. 

 

Em janeiro/2021, o CDC realizou experimentos de laboratório com fontes elastoméricas flexíveis 

e receptores com formatos de cabeça para avaliar dois tipos de ajuste nas máscaras cirúrgicas. No 

primeiro experimento, são utilizadas uma máscara de tecido sobre uma máscara cirúrgica formando 

uma máscara dupla. Por sua vez, no segundo experimento, utilizou-se um nó nas alças da máscara 

cirúrgica para deixá-la mais próxima do rosto. A exposição do receptor foi reduzida em mais de 95% 

quando a fonte e o receptor utilizaram máscaras ajustadas. Os experimentos ressaltaram que o 
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ajuste próximo ao rosto otimiza o desempenho das máscaras. Todavia, até que ocorra a imunidade 

induzida pela vacina para toda a população, o uso universal da máscara é uma medida extremamente 

eficaz quando combinada com outras formas de proteção, tais como o distanciamento físico, evitando 

aglomerações e ambientes pouco ventilados, e uma boa higiene das mãos. 

 

Há dois estudos recentes que também examinaram a utilização de adaptadores nas máscaras de tecido 

e máscaras cirúrgicas para aprimorar o ajuste próximo ao rosto e seus resultados indicaram que a 

proteção para aerossóis é maior que 90%. Por sua vez, outros estudos afirmam que a máscara de 

tecido sobre a máscara cirúrgica (máscara dupla) reduz a exposição em mais de 90%. 

No primeiro experimento do CDC foram testadas diversas combinações de máscara para avaliar a 

eficácia de proteção durante a tosse de uma pessoa infectada. O formato de cabeça elastomérico 

flexível produziu aerossóis a partir de um bocal com partículas de cloreto de potássio 0,1-7 μm. Foram 

testadas três combinações: máscara cirúrgica de três camadas (máscara única), máscara de tecido de 

três camadas (máscara única) e máscara de tecido de três camadas sobre uma máscara cirúrgica de 

três camadas (máscara dupla). 

 

Por sua vez, no segundo experimento avaliou-se os ajustes para reduzir a exposição aos aerossóis 

durante a respiração. Nesse caso, efetuou-se dez combinações, por exemplo, pessoa infectada (fonte) 

sem máscara e pessoa não infectada (receptor) com máscara dupla ou pessoa infectada com máscara 

dupla e pessoa não infectada sem máscara. As duas formas elastoméricas flexíveis (fonte e receptor) 

simularam a exposição do receptor aos aerossóis produzidos pela fonte. Numa câmara com cerca de 

3,1 metros de comprimento por 2,1 metro de largura e 2,1 metro de altura, a fonte foi programada 

para simular uma respiração silenciosa com geração de aerossóis no bocal a 15 L/min e o receptor 

para uma respiração de 27 L /min. Para cada uma das 10 configurações de uso de máscara, foram 

executadas três sessões de 15 minutos. 

 

No primeiro experimento, a máscara cirúrgica (máscara única) bloqueou 56,1% das partículas de 

tosse simulada, a máscara de tecido (máscara única) 51,4% e a máscara de tecido sobre a máscara 

cirúrgica (máscara dupla) 77%. 

O segundo experimento avaliou a máscara de tecido sobre uma máscara cirúrgica e o nó nas bordas 

laterais da máscara cirúrgica, apresentando redução da exposição do receptor sem máscara em 82,2% 

e 62,9% respectivamente. Quando a fonte não utilizou máscara e o receptor por sua vez, utilizou 
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máscara dupla, a exposição do receptor foi reduzida em 83%. Quando a fonte e o receptor estavam 

com máscaras duplas ou máscaras com nós nas alças para deixar as bordas laterais mais 

próximas do rosto, a exposição do receptor foi reduzida em 96,4% e 95,9% respectivamente. 

O objetivo das máscaras cirúrgicas é bloquear respingos e por exemplo, manter o campo cirúrgico 

estéril. A quantidade inalada de aerossóis é bastante variável porque o ar vaza pelas aberturas laterais. 

A redução simulada pelo experimento do CDC foi menor quando em comparação com outros estudos 

em condições semelhantes, provavelmente por causa do vazamento lateral das máscaras que foram 

testadas. 

 

Foram relatadas quatro limitações nos experimentos do CDC: 

1) apenas um único tipo de máscara cirúrgica e de máscara de tecido foi testada dentre as inúmeras 

opções disponíveis comercialmente e os dados sobre o desempenho foram analisados em ambiente 

controlado. Portanto, seus resultados não podem ser generalizáveis para quaisquer modelos de 

máscaras cirúrgicas ou máscaras de tecido e nem avaliadas como eficazes no mundo real; 

2) as combinações máscara dupla de tecido, máscara dupla cirúrgica ou máscara cirúrgica sobre uma 

máscara de tecido não foram testadas; 

3) os resultados não podem ser generalizáveis para o uso em crianças - tamanho menor do rosto e, 

também para os homens com barbas porque há interferências no ajuste adequado. 

4) a máscara dupla pode impedir ou dificultar a respiração e visão periférica de algumas pessoas e ao 

fazer os nós nas alças laterais o formato da máscara pode não cobrir totalmente o nariz e a boca de 

pessoas com rostos maiores. 

 

O controle da disseminação da COVID-19 por meio do uso universal de máscara, distanciamento 

físico e higiene das mãos promove a redução dos efeitos deletérios na saúde humana e na economia, 

além de retardar a evolução viral e as mutações que alteram a dinâmica da transmissão, os 

diagnósticos, terapêutica e vacinas que já foram desenvolvidos até o momento. 

Os experimentos reforçam a importância do ajuste adequado para maximizar a proteção da 

máscara de tecido e da máscara cirúrgica e que há maneiras simples e altamente eficazes de 

reduzir a propagação da COVID-19. 
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Ficou clara a importância do bom ajuste da máscara à face para aumentar a proteção, diminuindo a 

possibilidade de escapes laterais e reduzindo possibilidade de transmissão e contágio. 

Apesar do experimento comentado no artigo ter sido realizado em laboratório e apresentar algumas 

limitações, é possível destacar que o conceito de máscara bem ajustada à face deve ser não só 

bem compreendido pela população, mas também praticado com a máxima atenção. 

 

Dessa forma, para que essa medida possa atingir sua máxima eficácia, é fundamental direcionarmos 

atenção para orientar a todos a necessidade de utilização das máscaras de forma adequada, cobrindo 

sempre nariz e boca, colocando e retirando-as pelas alças e higienizando as mãos para esse 

manuseio. E, para melhorar ainda mais o desempenho desta medida de proteção, a máscara 

deve estar bem ajustada à face. 

 

 Usar duas máscaras, porém de modo equivocado (no queixo ou mal ajustada) não irá proteger 

os indivíduos e irá gerar consequências indesejadas como a redução da disponibilidade de 

máscaras cirúrgicas para os trabalhadores de saúde e a produção excessiva de resíduos. 

Uso correto da máscara bem ajustada à face, distanciamento físico de outras pessoas, evitar 

aglomerações e higienizar frequentemente as mãos são medidas não farmacológicas eficazes para 

reduzir a transmissão da COVID-19. 
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