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1. Objetivo 

O objetivo deste documento é reunir informações necessárias para solicitar registro na 
ANVISA de solução alternativa baseada no uso de equipamento não homologado (máscara de 
mergulho full-face Easy Breath ® - EB) que pode viabilizar o uso de ventilação mecânica não 
invasiva (VNI) para terapia sub-intensiva de pacientes COVID-19 somente durante a pandemia. 

Cabe enfatizar que esta documentação descreve o que chamamos de projeto fase 1, focado 
em validar o uso das 2 200 máscaras EB doadas pela loja Decathlon/Brasil, em ambientes 
hospitalares de todo o país de maneira totalmente gratuita para tratar pacientes COVID-19. 

 

Figura 1 – Exemplos de uso da máscara de mergulho EB como apoio a pacientes COVID19 em dois países estran geiros. 

2. Motivadores 

Com base em uma ideia desenvolvida na Itália, a solução aqui apresentada objetiva 
desafogar o uso de respiradores destinados aos pacientes com quadro de insuficiência respiratória 
grave, sendo uma opção aos pacientes com quadro de insuficiência respiratória leve e/ou 
moderada. 

Esta solução alternativa se baseia na adaptação da máscara de mergulho Easy Breath ® 
fabricada pela empresa Subea e vendida principalmente pela loja Decathlon (dentre outras), 
juntamente com peças adicionais de fácil fabricação que servem para conectar a máscara aos 
demais dispositivos hospitalares tipicamente utilizados em tratamentos de VNI (Ventilação 
Mecânica Não Invasiva). 

Considerando os respiradores hospitalares como o provável recurso mais crítico no combate 
ao Covid-19, viabilizar que um número importante de casos possam ser atendidos por uma solução 
mais simples, de menor custo e com possibilidade de uso em enfermarias convencionais (fora de 
UTI) se torna uma vantagem muito relevante.  
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3. Introdução  

Descreve-se aqui aspectos introdutórios sobre VNI, CPAP, e a questão chave do uso da 
máscara EB para apoio ao atendimento de pacientes com quadro de síndrome de desconforto 
respiratório aguda durante a pandemia do COVID-19. 

3.1. VNI e CPAP para tratamento COVID 

Oferecer / fornecer oxigênio avançado ou ventilação não invasiva em pacientes que estão 
se deteriorando e não conseguem responder à oxigenoterapia é uma orientação para COVID-19 
padronizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) [1]    

Hoje a ventilação mecânica não invasiva (VNI) é considerada como terapêutica para o 
tratamento de inúmeras condições clínicas como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 
edema agudo de pulmão cardiogênico (EAP), a exacerbação de crises asmáticas moderadas, a 
pneumonia e a síndrome do desconforto respiratório do adulto.  Possui recomendação específica 
para cada situação e é considerada como nível de evidência A para o tratamento do EAP e da 
exacerbação da DPOC. [2], [3], [4]    

Em um ensaio controlado randomizado (Nava et al.) foram comparados a ventilação 
mecânica contínua com a extubação e PVC não-invasiva em pacientes com DPOC que falharam 
um SBT de tubo T 48 horas após intubação por insuficiência respiratória hipercápnica. A 
permanência na UTI, as taxas de pneumonia nosocomial e a mortalidade aos 60 dias foram 
inferiores em pacientes desmamados com VNI do que em pacientes com suporte pressórico 
invasivo [5]. Essa linha de estudo tem mostrado evidentes benefícios da utilização de VNI no 
desmame da ventilação mecânica.  

Também se ressalta diversas evidências, tais como por exemplo, o Banco de dados da 
Cochrane que mostram melhora em taxas de mortalidade e pneumonia, sem aumento do risco de 
falha no desmame, em pacientes com insuficiência respiratória aguda desmamados com a ajuda 
de VNI. [6] 

Num estudo na China, de 27 pacientes colocados em VNI, apenas 4 pacientes foram 
entubados (15%). [7] 

A condução de um teste com VNI pode evitar a intubação e o uso da ventilação mecânica, 
que numa situação de restrição de recursos pode conseguir disponibilizar ventiladores para outros 
pacientes. Contudo equipamentos como BIBAP e mascaras para VNI, de forma geral, geram 
grandes quantidades de aerossol, e pelo risco de contaminação do ambiente, o uso da VNI na 
pandemia de COVID-19 tem sido bem limitado. [8] 

Nesta epidemia, limitar a aerossolização do vírus durante procedimentos na UTI (por 
exemplo, intubação, broncoscopia, ventilação não invasiva) tem sido um dos principais desafios 
para os profissionais de terapia intensiva. [9] 

Pelo grande risco de contaminação ambiental, a noção de que os pacientes com suspeita 
ou confirmação de COVID-19 com insuficiência respiratória devem ser intubados de forma precoce, 
sem a opção de tratamentos menos invasivos, incluindo ventilação não invasiva (VNI), tem sido 
sugerido. [10] 

Ter um bom ajuste de interface para CPAP ou sistemas NIV mostrou que a disseminação 
por dispersão do ar expirado e, consequentemente, deve estar associado com baixo risco de 
transmissão aérea dos pacientes. Com o uso de EPI na UTI, uso da VNI durante a síndrome 
respiratória aguda grave epidemia não foi associada a um aumento do risco de transmissão do 
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vírus para profissionais de saúde; enquanto que, intubação endotraqueal foi associada com um 
risco aumentado de aerossolização e infecção de profissionais de saúde. [11] 

Novos métodos para proteger os médicos sem acesso ao equipamento de proteção 
individual padrão durante a geração em aerossol procedimentos estão sendo sugeridos na 
comunidade internacional (por exemplo, caixa de aerossol, cortinas de plástico, dispositivos de 
capacete, plástico cobertura de pressão negativa). [12] 

A indicação da intubação orotraqueal precoce tem levado a volta o questionamento e procura 
de novas interfaces de oferta da VNI.  

Encontrar saídas para diminuir a chance do paciente ser intubado e ao mesmo tempo liberar 
o uso de ventiladores de maneira mais dinâmica parece ser algo que numa situação de escassez 
de recurso é precioso.  

Técnicas de ventilação mecânica não invasiva (VNI) tais com o CPAP (continuous positive 
airways pressure) visam produzir um fluxo contínuo de ar a uma pressão constante nos pulmões, 
e são uma abordagem para terapia sub-intensiva de pacientes acometidos pelo COVID-19 em 
estágio leve ou moderado.  

As técnicas de CPAPs (assim como BiPAPs e respiradores nasais de alto fluxo de O2) são 
normalmente o primeiro recurso usado pelo pessoal de emergência em hospitais para tratar 
problemas respiratórios, com o objetivo de evitar ao máximo a sedação e intubação dos pacientes.  

Ao criar uma pressão positiva no pulmão de pacientes com Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo, por conta da Covid-19 durante um tratamento não invasivo como CPAP ou 
BIPAP por exemplo, pode-se criar o efeito indesejado de aerossolização caso a máscara ou 
dispositivo utilizado para injetar o fluxo de O2+ar no paciente permita a exalação sem filtragem no 
ambiente do tratamento. A exalação sem filtragem pode dispersar os vírus emanados pela pessoa 
infectada no ambiente onde o tratamento está sendo realizado e contaminar o ambiente, 
aumentando a exposição da equipe assistencial a um ambiente com alta carga viral, caso não 
sejam adotadas outras medidas protetivas. 

Atualmente, a maioria dos pacientes que chegam aos hospitais acometidos pelo Covid-19 e 
com quadro de insuficiência respiratória, são entubados não necessariamente pela sua condição 
clínica associada, mas pelo risco de contaminação por aerossóis infectados afetando outros 
pacientes e profissionais da área de saúde. 
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3.2. Como a máscara EB pode ajudar no CPAP 

A máscara EB tipicamente utilizada para mergulho, possui canais de expiração 
independentes dos canais de inspiração, possibilitando que o ar exalado pelo paciente durante um 
tratamento CPAP seja direcionado para um filtro HEPA antes de ser exaurido, e desta maneira 
evitar que os bio-contaminantes gerados pelo paciente sejam espalhados no ambiente do 
tratamento. 

3.3. Time envolvido 

Inicialmente, diversos grupos que trabalhavam de forma isolada para desenvolver a mesma 
ideia (adaptar a máscara EB no Brasil), tiveram seus destinos reunidos e juntamente com um 
participante da ONG EDS (Expedicionários da Saúde) resolveram criar o grupo Motirõ 
(www.motirosaude.com), que do Tupi-Guarani significa “reunião de pessoas para colher ou 
construir algo juntos, uns ajudando os outros”. 

Atualmente, somos em torno de 18 profissionais das áreas de Engenharia, Medicina e 
Fisioterapia Respiratória provenientes principalmente das cidades de Bauru, Botucatu, Campinas, 
São José dos Campos, São Paulo e Santa Cruz do Sul/RS. 

Nossa principal frente trabalho é justamente a adaptação da máscara Easy Breath ® EB 
como uma máscara CPAP descrita neste documento, a qual possui grande potencial de salvar 
vidas e ajudar a desafogar o sistema de saúda brasileiro.  

Cabe ressaltar que este grupo se dedica de forma voluntaria, com recursos próprios e 
doações, movidos pelo desejo de prover uma solução viável aos respiradores de maior 
complexidade, sem fins lucrativos. Todos os desenhos, informações técnicas, instruções de 
montagem, resultados de testes estão sendo disponibilizados gratuitamente a todas as instituições, 
pessoas físicas e/ou jurídicas que se interessarem nesta solução. 

 
Figura 2 – Voluntários grupo Motirõ.  
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4. Descrição da adaptação da máscara Easy Breath ® - EB  

A ideia foi originalmente desenvolvida pela empresa Isinnova e o hospital central da cidade 
de Gardone Val Trompia, província de Brescia, localizada aproximadamente à 36 km de Bergamo, 
cidade com o maior número de vítimas fatais ocorrida na Itália em função da pandemia. A 
experiência permitiu inicialmente que 500 pacientes afetados pelo Covid-19 pudessem ter acesso 
a respiradores, com resultados práticos satisfatórios e encontra-se em processo de expansão na 
própria região afetada. 

A empresa italiana responsável renunciou direito autoral e disponibilizou todas as 
informações (desenhos CAD, instruções de montagem, etc.) gratuitamente para uso de quaisquer 
instituições interessadas em colaborar no combate a pandemia. 

O projeto aqui apresentado é o resultado das adaptações realizadas no Brasil com base no  
projeto italiano, com uso de ligas de impressão 3D mais comuns no Brasil. Procurou-se também 
ajustar o projeto das válvulas “Charlotte” e “Dave” (dispositivos que conectam a máscara EB nos 
demais componentes hospitalares) às necessidades e instalações de hospitais no Brasil, em 
especial os denominados “de campanha”, onde um conjunto importante de pacientes com sintomas 
de insuficiência respiratória leve devem ser atendidos sem instalação de UTIs necessariamente. 

A máscara convencional de mergulho modelo Easy Breath ®  EB “, normalmente adquirida 
em lojas como a Decathlon dentre outras, permite cobrir toda a face da pessoa que a está utilizando, 
conforme ilustrado na Figura 3 a. 

 

a  

b

 
Figura 3 – Máscara de mergulho Subea Full-face “Easy Breath” a) Visão geral, uso como mergulho. b) canais  

independentes de entrada e saída de ar da máscara EB . 

Além de possibilitar a pressurização dos pulmões do paciente COVID, o motivador principal 
de utilizar a máscara EB em terapia sub-intensiva mediante CPAP é o fato de ter canais 
independentes entre o ar inspirado e expirado (Figura 3 b), permitindo assim direcionar somente o 
ar expirado do paciente para um elemento filtrante que possa reter os contaminantes gerados. 

Para adaptar a máscara EB em tratamentos CPAP nos hospitais, é preciso fabricar peças 
de adaptação entre a fonte de O2 pressurizado e a máscara, bem como a peça que faz a conexão 
da máscara com o filtro HEPA. A Figura 4, Figura 5 e Figura 6 mostram as 3 alternativas que estão em 
desenvolvimento pelo grupo Motirõ, já testadas no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo , e que estão sendo testadas por diferentes hospitais.  
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4.1. Adaptação RGS (Owntec) 

As principais características da configuração RGS (Owntec) estão ligados ao fato de que a 
inspiração ocorre por uma conexão separada, montada próxima a região da boca e nariz e a 
expiração ocorre em uma conexão de saída simples da região superior (função CPAP). 

 
Figura 4 – Solução 1 - RGS 

4.2. Adaptação CTI 

A configuração CTI é basicamente idêntica ao projeto desenvolvido na Itália, com uma única 
diferença que é adoção de uma base cortada do próprio snorkel original, permitindo melhor encaixe 
e melhor vedação. 

 
Figura 5 – Solução 2 - CTI 

4.3. Adaptação SJK (Cidinha) 

As principais características da configuração SJK estão na inspiração canalizada pela lateral 
da máscara, permitindo que o fluxo de O2 não ocorra diretamente sobre os olhos e reduzindo a 
irritação e um alargamento do canal expiratório para redução da pressão de expiração e melhor 
conforto ao paciente. 
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Figura 6 – Solução 3 - SJK 

O motivador de manter essas três configurações em desenvolvimento é poder dar mais 
opções aos hospitais adaptarem às suas realidades e especificidades. 

Para cada uma das 3 soluções existem diferenças entre o caminho de entrada e saída do ar 
pressurizado, como pode ser visualizado na Figura 7.  

  
Figura 7 – Caminhos de entrada e saída de ar nas di ferentes soluções de conexão entre o sistema hospit alar de 

CPAP e máscara EB 

Como em qualquer sistema pressurizado, embora a máscara EB possua um selo em silicone 
em todo seu entorno para melhor vedação (vide Figura 8), ainda assim pode haver vazamento de 
ar expirado na interface entre o rosto e o selo da máscara. Na mesma figura é possível verificar 
detalhes dos caminhos segregados que podem ser utilizados como entrada ou saída de ar de 
inalação ou de exalação. 
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Figura 8 – Máscara EB, onde pode ser visualizado em maiores detalhes tanto o selo de silicone (material  azul) 

bem como os canais internos de entrada e saída de a r (pontos de entrada P1, P2, P3, conectam pontos A1, A2 e A3) 

 

Na Figura 9 apresenta-se um sistema típico de instalação em hospitais, mostrando que além 
da máscara EB e das conexões a serem desenvolvidas, é necessário ter o filtro HEPA, a válvula 
PEEP, uma peça de conexão entre ambos, e uma fonte pressurizada de O2 tipicamente disponíveis 
nos centros hospitalares. 

 
Figura 9 – Instalação típica do sistema nos hospita is 
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5. Montagem da máscara Easy Breath ® - EB para uso como CPAP 

A montagem da adaptação é simples e consiste nas seguintes etapas (exemplo de 
montagem configuração SJK). 

 

 

 

 

Em todas as conexões entre as peças (ex. entre máscara e peça Cidinha, entre peça Cidinha e 
filtro HEPA, entre filtro HEPA e válvula PEEP) é preciso adicionar entre 10 e 15 voltas de fita veda-
rosca, minimizando desta maneira o vazamento de ar nas conexões. 
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6. Partes 3D e Montagem de Protótipos para Testes 

O Desenvolvimento da máscara adaptada e montagem para a realização de Testes pode 
ser dividida nas seguintes etapas: 

6.1. Desenvolvimento e Fabricação de Partes  

Todas as peças, sejam as conexões utilizadas das diferentes versões ou as presilhas 
utilizadas no suporte para o fixador cefálico foram desenvolvidas em CAD, cujos projetos 
encontram-se disponíveis gratuitamente no site do grupo (www.motirosaude.com), sendo 
fabricadas em impressoras 3D (material PLA) e/ou usinadas, conforme as figuras e informações 
abaixo. 

 
Figura 9 –  

Figura 11 – CAD part (Válvula Charlotte) e peças em  preparação (mesa) 3D (exemplo) 
 

Após ajustes e correções iniciais, as seguintes peças foram impressas em tecnologia de 
manufatura aditiva (impressão 3D) conforme abaixo (vista em CAD lado esquerdo e peça 
impressa em 3D lado direito): 

 

 

Figura 12 – Válvula “Cidinha” 1ª e 2ª versões (mate rial PLA) 

 

Figura 13 – Válvula Superior Configuração RGS (mate rial PLA) 
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Figura 14 – Válvula Configuração CTI (Campinas) 

 

Figura 15 – Presilhas de Fixação (material PLA ou P ETG) 

 

Também, durante a preparação para a fase de testes, foram usinadas as seguintes 
configurações: 

 

Figura 16 – Válvula Inferior Configuração RGS (Inox  ou Nylon) 
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6.2. Seleção de fixador cefálico hospitalar 

Durante os testes iniciais e posteriormente comprovado nos ensaios realizados no IPT, foi 
observado que os elásticos de fixação originais da máscara EB não garantiam adequada fixação 
da máscara ao rosto do paciente, possibilitando um maior vazamento de ar (e por conseguinte 
aerozolização) entre o rosto e a máscara EB. Uma segunda desvantagem do fixador original é a 
falta de praticidade e agilidade de instalá-lo no paciente. Portanto, foi desenvolvido e testado uma 
solução alternativa de fixação que se baseia no uso de fixadores cefálicos de silicone, comumente 
encontrados em hospitais e presilhas impressas em 3D como mostrado na figura que segue. 

 
Figura 17 – Fixador Cefálico com presilhas  

O fixador cefálico juntamente com as presilhas desenvolvidas permitem ajuste do aperto da 
máscara nos distintos rosto de maneira bastante prática, devido ao fato de possuírem furos ao 
longo do seu comprimento. 

 
Figura 18 – Fixador Cefálico (vista completa)  

Com esta solução, espera-se (conforme resultados de teste) que o vazamento que venha 
ocorrer pela máscara seja mínimo ou imperceptível. 
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6.3. Espuma visco-elástica 

Em função da variação de formatos de rostos e em caráter excepcional, foi adotado o uso 
de espuma visco-elástica com o intuito de absorver pequenos espaços entre o rosto e a máscara 
quando necessário.  

A espuma visco-elástica não é fornecida no kit que acompanha a máscara, sendo descartada 
após o seu uso no paciente. Recomenda-se que os hospitais utilizem a espuma visco-elástica 
padrão “NASA” ou popularmente conhecida como “travesseiro Nap Baby”, utilizado normalmente 
como espuma para travesseiro de recém-nascidos, conforme figura abaixo. 

 
             Figura 19 – Espuma Visco-Elástica padr ão “NASA”  

A colocação de espuma deve ficar a cargo do profissional de saúde envolvido com a 
operação de colocação da máscara no paciente. Ao fixar a máscara com o uso do fixador cefálico, 
após o início da pressurização da mesma, o profissional deve-se atentar a eventuais pequenos 
vazamentos, que em função de uma determinada e especifica anatomia venha ainda a ser 
observado. Caso isto ocorra a colocação de espuma visco-elástica irá resolver de forma definitiva. 

Como sugestão, foi realizado um estudo, que indica que as seguintes áreas são as mais 
prováveis de eventualmente requerer espuma. 

 

Figura 20 – Áreas indicativas/sugeridas para espuma  visco-elástica  
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6.4. Montagem de protótipo para teste 
 

Após a fabricação das peças, a montagem das máscaras protótipos para serem 
encaminhadas para teste ocorreu conforme o item 5 deste documento, tomando-se o cuidado de 
estabelecer um procedimento simples, porém eficaz do ponto de vista de estanqueidade. Todas as 
conexões foram montadas, observando-se entre 10 e 15 voltas de fita tipo “veda rosca”, produto 
comumente encontrado e utilizado em vedação domiciliar hidráulica. Na figura abaixo, estão 
apontadas as regiões que foram seladas conforme este procedimento. A única exceção é a 
conexão inferior da configuração RGS que já possui em anel tipo O-ring que proporciona a vedação 
necessária. 

     

Figura 21 – Máscaras montadas para testes (com regi ões  
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7. Ensaios da máscara Easy Breath ® - EB no IPT – I nstituto de 

Pesquisas Tecnológicas 

7.1. Resumo do laudo técnico 

Foram realizados ensaios de caracterização e operação dos três modelos de conectores 
aqui apresentadas (RGS, CTI, e Cidinha, conforme detalhes na seção 4) adaptados ao modelo de 
máscara de mergulho Easy Breath ® - EB, visando levantar suas condições operacionais com ar 
comprimido em montagens típicas que devem ser utilizadas nos ambientes hospitalares. 

O principal objetivo dos ensaios no IPT foi caracterizar as condições operacionais do 
conjunto (máscara, conexões, filtro HEPA e válvula PEEP) determinando as pressões, vazões de 
ar bem como nível de vazamento de cada instalação. Cabe ressaltar que o vazamento de maior 
interesse nesta aplicação refere-se ao ar pressurizado que eventualmente escape para o ambiente 
externo sem passar pelo filtro HEPA acoplado à linha de exalação. Este vazamento de ar, que 
ocorre principalmente na interface de contato entre a máscara e o rosto do usuário, é indesejado 
pois pode espalhar o vírus do paciente no ambiente hospitalar. 

Os resultados dos ensaios mostram que os itens testados conseguem receber vazões de 
misturas de gás no interior da máscara, manter pressurizado o gás regulando através de uma 
válvula hospitalar (PEEP) e, com os devidos cuidados e ajustes, minimizar significativamente o ar 
que escapa sem passar pelo filtro Hepa. 

Os dados completos dos ensaios são apresentados no Relatório de Ensaio Nº 1 116 785-
203, anexo a este relatório. 

 

Figura 22 – Bancada de ensaios da máscara EB com ma nequim e instrumentações utilizadas (a 
esquerda) e ensaio da máscara com voluntários a dir eita.  
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7.2. Mapa de pressão das diferentes adaptações (SJK , CTI, RGS) 

Para definir os valores médio de pressão do ar na região da boca do usuário nas diferentes 
configurações testadas (RGS, CTI e Cidinha), variou-se a vazão de ar comprimido em 4 patamares 
(17, 28, 39 e 50 LPM -litros por minuto), e a PEEP foi ajustada em 4 diferentes pressões (5,8,10 e 
13cmH20). Os valores de pressão medidos na região de respiração no manequim estão 
organizados na Figura 21. 

 

   

Figura 23 – Mapa de pressões na região da boca do m anequim, medido no IPT para as diferentes 
configurações ensaiadas 

Para regulagem da PEEP em 5cmH20 (batente inferior de regulagem) e uma vazão 
volumétrica de 50LPM por exemplo, pode ser visto que a pressão medida na região da boca na 
configuração RGS (Owntec) foi de 8.6cmH20. Já na config Cidinha foi medido 9.7cmH20, e na 
config CTI 10.6cmH20 e 10.3cmH20 (a última na configuração invertida). Para a mesma vazão 
volumétrica de 50LPM, porém regulando a PEEP em 10cmH20, as pressões sobem para 14.2, 14.7 
e 15.8cmH20 nas conexões RGS, SJK e CTI, respectivamente.  

Para um mesmo ajuste de vazão de alimentação e PEEP, embora as diferenças de pressão 
na boca entre as diferentes configurações sejam baixas (menores do que 2cmH20), geralmente as 
menores pressões foram medidas na configuração RGS, seguida pela config SJK e por fim, a config 
CTI apresentando as maiores pressões medidas. 

As diferenças obtidas nos valores de pressão na região da boca nas diferentes configurações 
testadas podem ser explicadas quando analisamos o caminho do ar de exalação de cada uma 
delas. Como mostrado na Figura 7, a config RGS possui praticamente 3 caminhos para passagem 
de ar de exalação (canal central sendo o maior deles, e 2 canais laterais), enquanto a config SJK 
possui o canal central e um dos canais laterais) e a config CTI somente o canal central (na 
montagem normal) ou 2 canais laterais (na montagem invertida).  

Para que os profissionais da área da saúde, responsáveis por coordenar o uso da máscara 
EB nos ambientes hospitalares, conheçam a pressão na região da respiração para cada 
configuração de PEEP e vazão volumétrica imposta, o mapa de pressão aqui apresentado será 
enviado junto com o Manual do usuário no kit a ser enviado aos hospitais.  
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8. Ensaios em ambientes hospitalares 

8.1. Estrutura da Pesquisa de Avaliações Hospitalar es 

Visando complementar os testes quantitativos realizados no IPT, foram realizadas 
avaliações clínicas da máscara adaptada nos seguintes hospitais: 

• Hospital Municipal Dr José Claro Florence – São José dos Campos – SP 

• Hospital das Clinicas – Botucatu - SP 

• Santa Casa de Misericórdia – São Sebastião do Paraíso - MG  

• Hospital Santa Cruz – Santa Cruz do Sul – RS 

• Hospital Geral de Pedreira – São Paulo – SP 

• Hospital Santos Dummont – São José dos Campos – SP 

 

Por se tratar de uma avaliação qualitativa, foi preparado pela equipe do Motirõ um formulário 
padronizado (https://bit.ly/motiroaval) cujas questões tinham como objetivo avaliar os seguintes 
aspectos subjetivos: 

• Robustez / Funcionalidade 
• Montagem / Uso no Paciente 
• Conforto 
• Vazamento 
• Manutenção e Limpeza 

 

As avaliações foram realizadas, entre os dias 21/Abril e 13/Maio/2020, por Fisioterapeutas e 
Médicos das instituições informadas. 

Cada um dos aspectos acima, foram desdobrados em perguntas objetivas, onde cada 
pergunta foi avaliada pelos profissionais e conferido uma nota que variava entre 05 (MUITO BOM) 
e 01 (MUITO RUIM) para cada questão, conforme abaixo. 

 

FORMULÁRIO 01 – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR E DO MOD ELO 
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FORMULÁRIO 02 – AVALIAÇÃO DE ROBUSTEZ E MONTAGEM / USO NO PACIENTE  

 

FORMULÁRIO 03 – AVALIAÇÃO DE CONFORTO / VAZAMENTO 

 

FORMULÁRIO 04 – AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

 

Os formulários completos com toda a informação tabulada encontra-se no Anexo I deste 
documento. 
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8.2. Análise dos Resultados 

A 1ª avaliação obtida dos hospitais quanto à adequação das máscaras para uso em terapia 
VNI, na modalidade CPAP pode ser visualizada segundo o gráfico abaixo: 

 

Observa-se de forma clara que 76 % das avaliações (em todos os quesitos) encontra-se nas 
categorias BOM e MUITO BOM, com 50 % do índice neste nível. Este resultado de uma forma 
clara, confere um alto de grau de satisfação com a solução oferecida entre os profissionais 
envolvidos com as avaliações. Porém, além do resultado geral, a equipe Motirõ se deteve sob 
análise de cada um dos blocos de perguntas avaliadas, conforme segue abaixo. 

 

O quesito ROBUSTEZ foi avaliado como MUITO BOM e/ou BOM em 91% (21 em 23) das 
avaliações. As avaliações RUIM e MUITO RUIM foram analisadas, sendo identificado o problema 
como falta de informação para a correta identificação das conexões para a instalação no hospital. 
Este problema foi corrigido no Manual do Usuário. 
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O quesito MONTAGEM / USO NO PACIENTE foi avaliado como MUITO BOM, BOM e/ou 
NEUTRO em 87% (14 em 16) das avaliações, sendo praticamente 60% como MUITO BOM e BOM. 
Não houve avaliações classificação MUITO RUIM. Em conversas com os profissionais da saúde, 
as principais preocupações estão relacionadas a capacidade de ajuste da máscara a diferentes 
rostos e faces. No entendimento das equipes hospitalares ouvidas, isto ocorreu devido a baixa 
familiarização (por ser uma novidade) dos profissionais com a máscara. Com o aumento da 
utilização (já havendo informação neste sentido) e o preenchimento eventual com espuma visco-
elástica, o problema foi considerado corrigido. 

 

O quesito CONFORTO foi avaliado como MUITO BOM e/ou BOM em 96% (22 em 23) das 
avaliações. De forma geral, a máscara foi considerada confortável proporcionando adequada 
sensação ao inspirar, reduzida pressão expiratória e ausência de eventos que pudessem causar 
irritação ou desconforto nos pacientes. 
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O quesito MANUTENÇÃO / LIMPEZA foi avaliado como MUITO BOM e/ou BOM em 63% 
(15 em 24) das avaliações, o que foi considerado como excelente pelos times de projeto e ligados 
aos hospitais. As preocupações das equipes hospitalares decorrem da dificuldade inicial de 
estabelecer-se método eficaz de higienização para garantia do retorno seguro da máscara ao 
serviço hospitalar. Este problema inicial, considerando-se também os prazos exíguos e 
desafiadores da pandemia, foi solucionado durante as avaliações, através do desenvolvimento de 
método específico pelo time do Hospital Universitário da cidade de Santa Cruz do Sul – RS. O 
método devidamente validado, encontra-se no Anexo 3 e consta da FICHA ELETRONICA 
GQUIP_NOTIFICAÇÃO E CADASTRO_EB_Maio2020, item 3.2.12. 
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9. Considerações Finais 

Pode-se afirmar, com base neste relatório, que o projeto de adaptação da máscara Easy 
Breath ® para uma máscara CPAP proporcionará aos hospitais um equipamento plenamente apto 
a exercer as funções esperadas em suporte a terapia ventilatória não invasiva (VNI), atendendo 
tanto as necessidades dos pacientes acometidos como provendo um nível adicional de segurança 
aos profissionais de saúde envolvidos no combate a pandemia de covid-19.  

Portanto, enfatizamos que o uso da máscara em ambiente hospitalar covid-19 mantém a 
obrigatoriedade do uso de EPI´s já previstos nos atuais protocolos aos profissionais de saúde.  

Após diversas modificações no projeto original italiano, identificadas por um conjunto de 
testes rigorosamente conduzido no IPT e por extensa atividade de avaliação em hospitais e 
enfermarias, podemos destacar que as seguintes vantagens poderão ser oferecidas com o uso da 
máscara, sob recomendação de protocolo médico em elaboração por profissionais da área da 
saúde envolvidos em projeto especifico:  

 

• Minimizar significativamente a geração de aerossóis do paciente contaminado que 
ficariam em suspensão na área hospitalar, diminuindo desta forma os riscos de 
contaminação hospitalar; 

• Prover solução eficaz com mínima geração de aerossóis para terapia VNI no combate 
a pandemia do vírus SARS-Covid-19, seja anterior a VM ou mesmo posterior em 
caráter de desmame, lembrando-se que a VNI já dispõe de evidencia nível “A” para 
síndromes respiratórias agudas; 

• Diminuir a necessidade de procedimento de ventilação mecânica (intubação), sob 
critério médico, em pacientes com quadro de insuficiência respiratória leve a 
moderada conforme protocolo estabelecido; 
 

Considerando-se o quadro atual da pandemia, no Brasil e no mundo, caso ocorra esta 
diminuição de necessidade de intubação de pacientes, além de beneficiar os pacientes tratados 
por uma terapia menos invasiva, a máscara adaptada poderá aliviar a carga de trabalho / ocupação 
dos respiradores/ventiladores de alta complexidade e indiretamente permitir que este equipamento 
crítico seja desafogado no atual quadro de escassez de recursos. 
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11. Anexos 

11.1. ANEXO 1 - Formulários completos pesquisas hos pitalares 

 

 

Avalie a robustez das 
pecas 

Avalie as conexões com a 
instalação hospitalar

Avalie a facilidade de colocar e tirar 
as conexões da mascara

Observação

com peça frontal 4 - Bom 1 - Muito Ruim 4 - Bom

No ato de instalação foi dentro do esperado, já 
durante a desconexão das peças obtivemos 
dificuldades com a possibilidade de danos.

Os ganchos das fixações se mostraram frágeis e 
perda do encaixe devido a força de tração. 

Sugere-se  confecção com material mais resistente 
e aumento da curva de encaixe 

02 conexões (01 lateral) 2 - Ruim 2 - Ruim 2 - Ruim

Material pouco resistente das adaptações em 3D
No ato de instalação foi dentro do esperado, já 

durante a desconexão das peças obtivemos 
dificuldades com a possibilidade de danos.

Os ganchos das fixações se mostraram frágeis e 
perda do encaixe devido a força de tração. 

Sugere-se  confecção com material mais resistente 
e aumento da curva de encaixe

02 conexões para cima 4 - Bom 1 - Muito Ruim 4 - Bom

No ato de instalação foi dentro do esperado, já 
durante a desconexão das peças obtivemos 
dificuldades com a possibilidade de danos.

Os ganchos das fixações se mostraram frágeis e 
perda do encaixe devido a força de tração. 

Sugere-se  confecção com material mais resistente 
e aumento da curva de encaixe

02 conexões (01 lateral) 5 - Muito Bom 4 - Bom 5 - Muito Bom Mantem escape de ar com a espuma

com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom
com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

3 Hospital das Clinicas 05/05/2020 Edson Luiz Favero Junior Botucatu - SP com peça frontal 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom
As adaptações impressas estão adequadas para o 

momento

4 Hospital Santa Cruz 06/05/2020 Carlos Fernando Drumond Dornelles Santa Cruz do Sul - RS com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

5 HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 08/05/2020 Rodrigo de Souza Silva São Paulo - SP 02 conexões para cima 4 - Bom 4 - Bom 2 - Ruim
O circuíto de Ventilação Mecânica encaixa 

perfeitamente nas 2 saídas superiores, porém o 
Filtro HME fica com uma pequena folga 

6 Hospital Santos Dummont 13/05/2020 Maria Emilia Cavalca Corrêa São José dos Campos - SP 02 conexões para cima 4 - Bom 5 - Muito Bom 3 - Neutro

Data da 
Avaliação

Hospital

Daniela Merkle 
Marcelo de Faria Silveira 

São Sebastião do Paraíso - 
MG

São José dos Campos - SP

Santa Casa de Misericórdia

Hospital Municipal Dr José Claro Florence

1

2

21/04/2020

28/04/2020

Maria Aparecida Cerize Ramos

Modelo avaliado
Localização 

(cidade / estado)
Nome do Avaliador

ROBUSTEZ / FUNCIONALIDADE

Avalie o comportamento da mascara em 
diferentes pessoas com rostos, altura e 

peso distintos

Avalie a facilidade de 
realizar ajuste com a 

cinta de fixação
Observação

com peça frontal 3 - Neutro 2 - Ruim

A cita de fixação que 
dispomos na instituição é 

uma adaptação com 
bolsão de ressolagem, 

02 conexões (01 lateral) 2 - Ruim 3 - Neutro

A cita de fixação que 
dispomos na instituição é 

uma adaptação com 
bolsão de ressolagem, 
não permitindo muita 
tração dos ganchos

02 conexões para cima 2 - Ruim 3 - Neutro

A vedação na região do 
queixo foi notória. 

A cita de fixação que 
dispomos na instituição é 

uma adaptação com 
bolsão de ressolagem,,

02 conexões (01 lateral) 3 - Neutro 2 - Ruim
As presilhas ajudaram 

mas a fixação ainda não 
está co forme

com peça frontal 5 - Muito Bom 4 - Bom
com peça frontal 5 - Muito Bom 4 - Bom

3 Hospital das Clinicas 05/05/2020 Edson Luiz Favero Junior Botucatu - SP com peça frontal 3 - Neutro 3 - Neutro

As cintas de fixação 
deverão ser trocadas no 

nosso serviço para 
melhor vedação da 

máscara no rosto do 
paciente

4 Hospital Santa Cruz 06/05/2020 Carlos Fernando Drumond Dornelles Santa Cruz do Sul - RS com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

Existe alguns raros casos 
em que pode ocorrer um 
pequeno vazamento na 
região do queixo devido 
anatomia do paciente, 

mas nada muito 
considerável

5 HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 08/05/2020 Rodrigo de Souza Silva São Paulo - SP 02 conexões para cima 4 - Bom 4 - Bom

Facilitaria se a cinta de 
fixação fosse de material 

emborrachado ou 
siliconado devido ao 

processo de 
Higienização

6 Hospital Santos Dummont 13/05/2020 Maria Emilia Cavalca Corrêa São José dos Campos - SP 02 conexões para cima 4 - Bom 3 - Neutro

Equipe teve dificuldade 
em ajustar vazamento na 

regiao do queixo, sem 
que obstruisse a entrada 

de ar. 

Data da 
Avaliação

Hospital

Daniela Merkle 
Marcelo de Faria Silveira 

São Sebastião do Paraíso - 
MG

São José dos Campos - SP

Santa Casa de Misericórdia

Hospital Municipal Dr José Claro Florence

1

2

21/04/2020

28/04/2020

Maria Aparecida Cerize Ramos

Modelo avaliado
Localização 

(cidade / estado)
Nome do Avaliador

MONTAGEM / USO NO PACIENTE
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Avalie a sensação geral 
ao inspirar

Avalie a sensação geral 
ao expirar

Avalie se existe alguma 
irritação (Se sim relatar 
no campo comentários)

Avalie a medida de 
saturação de CO2 no 

paciente

Informar o tempo de 
exposição a mascara: 

_________ horas"

Qual o tempo de 
exposição do paciente 

na avaliação de 
saturação de CO2

com peça frontal 4 - Bom 4 - Bom 3 - Neutro 3 - Neutro Não

02 conexões (01 lateral) 4 - Bom 4 - Bom 3 - Neutro 3 - Neutro 3 - Neutro Não

02 conexões para cima 4 - Bom 4 - Bom 3 - Neutro 3 - Neutro 3 - Neutro Não

02 conexões (01 lateral) 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 4 - Bom Talvez

com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom
com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

3 Hospital das Clinicas 05/05/2020 Edson Luiz Favero Junior Botucatu - SP com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 3 - Neutro 4 - Bom 4 - Bom Sim

4 Hospital Santa Cruz 06/05/2020 Carlos Fernando Drumond Dornelles Santa Cruz do Sul - RS com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom Sim

5 HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 08/05/2020 Rodrigo de Souza Silva São Paulo - SP 02 conexões para cima 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 4 - Bom 3 - Neutro 3 - Neutro

6 Hospital Santos Dummont 13/05/2020 Maria Emilia Cavalca Corrêa São José dos Campos - SP 02 conexões para cima 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

Data da 
Avaliação

Hospital

Daniela Merkle 
Marcelo de Faria Silveira 

São Sebastião do Paraíso - 
MG

São José dos Campos - SP

Santa Casa de Misericórdia

Hospital Municipal Dr José Claro Florence

1

2

21/04/2020

28/04/2020

Maria Aparecida Cerize Ramos

Modelo avaliado
Localização 

(cidade / estado)
Nome do Avaliador

CONFORTO

Ocorreu Vazamento? Pressão (cmH2O)
Vazão em L/min (caso 
seja possível medir)

com peça frontal Não

02 conexões (01 lateral) Não

02 conexões para cima Não

02 conexões (01 lateral) Sim 5 15

com peça frontal Não
com peça frontal Não

3 Hospital das Clinicas 05/05/2020 Edson Luiz Favero Junior Botucatu - SP com peça frontal Não

4 Hospital Santa Cruz 06/05/2020 Carlos Fernando Drumond Dornelles Santa Cruz do Sul - RS com peça frontal Não

5 HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 08/05/2020 Rodrigo de Souza Silva São Paulo - SP 02 conexões para cima Não

6 Hospital Santos Dummont 13/05/2020 Maria Emilia Cavalca Corrêa São José dos Campos - SP 02 conexões para cima Não

Data da 
Avaliação

Hospital

Daniela Merkle 
Marcelo de Faria Silveira 

São Sebastião do Paraíso - 
MG

São José dos Campos - SP

Santa Casa de Misericórdia

Hospital Municipal Dr José Claro Florence

1

2

21/04/2020

28/04/2020

Maria Aparecida Cerize Ramos

Modelo avaliado
Localização 

(cidade / estado)
Nome do Avaliador

VAZAMENTO
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Avalie a facilidade de 
esterilização

Avaliação facilidade de 
remoção e limpeza de 

peças móveis 
(borrachas)

Avalie a facilidade de 
limpeza e assepcia 

geral

Descrever o procedimento que o 
hospital utiliza no campo 

comentários.

com peça frontal 1 - Muito Ruim 1 - Muito Ruim 2 - Ruim

Imersão em hipoclorito diluído( 1litro de 
água para 10mls de hipoclorito) por 
30min. e após laveguem om água e 

sabão neutro

02 conexões (01 lateral) 1 - Muito Ruim 1 - Muito Ruim 2 - Ruim

Imersão em hipoclorito diluído( 1litro de 
água para 10mls de hipoclorito) por 
30min. e após laveguem om água e 

sabão neutro

02 conexões para cima 1 - Muito Ruim 1 - Muito Ruim 2 - Ruim

Imersão em hipoclorito diluído( 1litro de 
água para 10mls de hipoclorito) por 
30min. e após laveguem om água e 

sabão neutro

02 conexões (01 lateral) 2 - Ruim 2 - Ruim 3 - Neutro imersão  em solução... Ainda em teste

com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom
com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

3 Hospital das Clinicas 05/05/2020 Edson Luiz Favero Junior Botucatu - SP com peça frontal 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

4 Hospital Santa Cruz 06/05/2020 Carlos Fernando Drumond Dornelles Santa Cruz do Sul - RS com peça frontal 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

remoção das peças, limpeza com água 
e sabão, banho de no mínimo 10 

minutos em Peróxi 4D e secagem do 
equipamento

5 HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 08/05/2020 Rodrigo de Souza Silva São Paulo - SP 02 conexões para cima 2 - Ruim 2 - Ruim 2 - Ruim

Design das borrachas com muitas 
reentrâncias, fixadores de tecido 

elástico (o que dificulta higienização 
para reutilização) 

6 Hospital Santos Dummont 13/05/2020 Maria Emilia Cavalca Corrêa São José dos Campos - SP 02 conexões para cima 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom
Limpeza com solução de detergente 

enzimático e posterior desinfecção em 
ácido peracético

Data da 
Avaliação

Hospital

Daniela Merkle 
Marcelo de Faria Silveira 

São Sebastião do Paraíso - 
MG

São José dos Campos - SP

Santa Casa de Misericórdia

Hospital Municipal Dr José Claro Florence

1

2

21/04/2020

28/04/2020

Maria Aparecida Cerize Ramos

Modelo avaliado
Localização 

(cidade / estado)
Nome do Avaliador

MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Quantos pacientes 
utilizaram a mascara ?

Por quanto tempo em 
média eles utilizaram? 

(em minutos)

O hospital dispõe normalmente de peças adicionais q ue a 
mascara necessita para operar corretamente ? (Favor  inidicar 

no campo comentários o acesso à Filtro HEPA, Cinta de 
fixação, válvula PEEP, presilha de fixação, etc)

Considerações

com peça frontal 3 30 Talvez

Utilizou-se a mascara em diversos módulos (CPAP, BIPAP, Ventilador Pulmonar Mecanico e Fluxômetro de rede de Oxigênio). 
Uso em CPAP: 
1 - Com Pressão de 20cmH2O e válvula de Spring Laod em 5cmH2O Obitivemo 14 cmH20, s
2- Com Pressão de 20cmH2O e válvula de Spring Laod em 8cmH2O Obitivemo 16 cmH20
3- Com Pressão de 20cmH2O e válvula de Spring Laod em 10cmH2O Obitivemo 18 cmH20, com esforço significativo ao paciente. 

Uso em BIAP:
Utilizou-se válvula exalatória no espaço morto do filtro, ocluiu-se  peça superior, retirou-se a membrana (diafragma da peça de aço).
1- Com parâmetros de EPAP 10cmH2O Pressão inspiratória minima em 10cmH2O e Pressão máxima em 28cmH2O obtivemos relato de grande conforto pelo paciente sem dificuldades.
2- Com parâmetros de EPAP 12cmH2O Pressão inspiratória minima em 12cmH2O e Pressão máxima em 28cmH2O obtivemos relato de desconforto pelo paciente.

Uso em Ventilador Pulmonar Mecânico:
Houve a necessidade de ajustes finos e específicos como sensibilidade o mais sensível (0,5), o tempo inspiratório curto (0,80-1,00) se mostrou menos confortável em relação ao tempo de 1,20, assim como a 
necessidade de ajustar a frequência respiratória em 20rpm para maior conforto. Os relatos do paciente são positivos e confortareis após tais ajustes. 

Uso co Fluxômetro: 
Utilizando uma válvula de Ventury a 50% com 15l\min. e válvula Spring Laod com PEE de 8cmH2O, obtivemos resultado satisfatório pelo paciente durante a inspiração e expiração, se mostrando um recuso na 
falta  de um modulo gerador de fluxo. 

Recomenda-se por esta equipe o ajustes da ponta externa de metal para acoplagem correta do filtro além da recomendação do uso de tal equipamento.

Encontro-me a disposição para maiores informações  

02 conexões (01 lateral) 3 30 Talvez

Em relação ao vazamento na região do queixo necessitou-se de um tamanho maior de espuma conforme recomendado.
Conclui-se que deveria ser descartado a sua utilização  pois evidenciou-se nos testes que a manipulação do paciente  em decúbito lateral direito a mesmo poderá se deslocar causando riscos ao paciente e 
dano ao equipamento além de expor a aerossolização de partículas. 

 Encontro-me a disposição para maiores informações

02 conexões para cima 3 30 Talvez

Na instituição temos Filtro HEPA conforme demanda, válvula PEEP Spring Laod  com número limitado (03 unidade) a cinta de fixação que dispomos no momento é uma adaptação com bolsão de ressolagem. 
Houve melhora das vedações em elação ao primeiro projeto entregue para teste salvo o vazamento na região do queixo na qual necessitou-se de um tamanho maior de espuma conforme recomendado. 
Em relação ao funcionamento o desconforto na região do olhos algo desconfortante e dependendo do mudulo (Fluxômetro) o excesso de oxigênio poderá desencadear danos significativos a retina. 
Durante a utilização no Fluxômetro com válvula de Ventury a 50% com 15l\min. e válvula Spring Laod com PEEP de 8cmH2O, obtivemos resultado satisfatório pelo paciente durante a inspiração e expiração, 
acoplando adequadamente sem a sensação de falta de fluxo. 
Sugere-se a melhora da fixação na região do queixo e orientações de alerta quanto ao excesso de oxigênio e os riscos á retina.

02 conexões (01 lateral) Não Ainda precisamos adaptar alguns encaixes com esparadrapo

com peça frontal Sim
com peça frontal Sim

3 Hospital das Clinicas 05/05/2020 Edson Luiz Favero Junior Botucatu - SP com peça frontal 2 60 Sim

4 Hospital Santa Cruz 06/05/2020 Carlos Fernando Drumond Dornelles Santa Cruz do Sul - RS com peça frontal 6 120 Sim Possuímos todas peças descritas acima

5 HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 08/05/2020 Rodrigo de Souza Silva São Paulo - SP 02 conexões para cima 01 20 Sim

O Hospital dispõe de Filtro Hepa, Válvula de PEEP e Filtro HME, 
A cinta de fixação bem como a presilha de fixação que o hospital dispõe conseguimos adaptar à máscara. 

Como mencionei anteriormente, os encaixes das 2 saídas superiores da máscara são menores que as entradas dos filtros HME e HEPA, o que deixou com uma pequena folga.  

6 Hospital Santos Dummont 13/05/2020 Maria Emilia Cavalca Corrêa São José dos Campos - SP 02 conexões para cima 01 60 Sim todos os materiais estão disponíveis

Data da 
Avaliação

Hospital
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Modelo avaliado
Localização 
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INFORMAÇOES ADICIONAIS



29 

 

11.2. ANEXO 2 - Relatório IPT 
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11.3. ANEXO 3 – Método de Desinfecção Máscara Easy Breath adaptada 

 


