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RESUMO 

 

 A pandemia pelo novo corona vírus trouxe diversos desafios para nossa sociedade, 

um dos maiores está relacionado à rapidez de disseminação, considerando que parte dos 

indivíduos infectados desenvolvem sintomas medianos e graves da doença, apresentando 

quadros de síndrome de deficiência respiratória aguda. No Brasil, em 26 de abril de 2020, 

37 dias após declaração de reconhecimento de transmissão comunitária do corona vírus 

(Covid-19) pelo Ministério da Saúde os dados oficiais são de mais de 60 mil casos 

confirmados e um índice de mortalidade de aproximadamente 6,7 %, com previsão de 

praticamente dobrar em sete dias, segundo painel de acompanhamento disponibilizado 

pelo painel Rede CoVida [1]. 

 

 Os exemplos do efeito desta pandemia em outros países, tais como Itália, Espanha 

e EUA associados a estes dados demonstram o imenso desafio a ser enfrentado pela 

sociedade, em especial pelas equipes médicas assistenciais.  

 

 Os pacientes que desenvolvem os sintomas de deficiência respiratória aguda, em 

níveis médios e graves demandam terapias de ventilação por pressão positiva com 

misturas de ar enriquecidas com O2, uma alternativa às terapias de ventilação por pressão 

positiva invasivas indicadas para os casos mais graves os tratamentos não invasivos tais 

como as máscaras faciais Total Face Respironics® da empresa Phillips utilizadas em 

terapias de ventilação por pressão positiva do tipo CPAP - Continuous Positive Airway 

Pressure ou BIPAP - Bilevel Positive Airway Pressure.  

 

 Experiências, que vem sendo amplamente relatadas na mídia, ocorridos 

especialmente na Itália e em diversos outros países da Europa, indicam que a utilização 

de máscaras de mergulho do tipo “full face” modificadas com algumas peças adicionais 

ajustando os canais de entrada e saída para receber a mistura de ar-oxigênio de uma 

unidade hospitalar pode ser de grande ajuda para pacientes com síndromes de deficiência 
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respiratória aguda e minimizam a dispersão do vírus por aerossóis no ambiente 

assistencial. 

 

 Este relatório apresenta os resultados dos ensaios de caracterização e operação de 

três modelos de válvulas adaptadas a um modelo de máscara de mergulho para esse uso, 

focado em levantar suas condições operacionais com ar em montagens que seriam 

utilizadas nos ambientes hospitalares com o objetivo de caracterizar as condições 

operacionais do aparato e da montagem na forma da determinação de pressão e vazão de 

ar, considerando a montagem proposta para sua utilização em pacientes (com filtro HEPA 

e válvula reguladora de pressão na entrada) e o vazamento de ar do aparato, 

considerando como vazamento, o ar que sai para o ambiente externo e não passa pelo 

filtro HEPA acoplado na saída do ar exalado. 

 

Os ensaios mostraram que os aparatos 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. 
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1. Introdução 

 

A motivação do projeto deriva do fato que com o advento da pandemia causada 

pelo novo corona vírus, muitos pacientes irão necessitar de auxílio para a respiração, 

tanto no sentido de receber misturas de ar enriquecido com oxigênio quanto no de 

receber essa mistura em maior pressão de forma a auxiliar a absorção do oxigênio no 

pulmão.  
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Todas as atuais projeções indicam que, assim como ocorreu em outros países 

que passaram pelo pico da pandemia, haverá falta de respiradores e dispositivos 

similares como as máscaras faciais Total Face Respironics® da empresa Phillips 

utilizadas em terapias de ventilação por pressão positiva não invasivas do tipo CPAP - 

Continuous Positive Airway Pressure ou BIPAP - Bilevel Positive Airway Pressure a fim 

de atender à alta demanda específica de pacientes diagnosticados com COVID-19 que 

necessitem internação com sintomas medianos.  

 

Experiências, que vem sendo amplamente relatadas na mídia, ocorridos 

especialmente na Itália e em diversos outros países da Europa, indicam que a 

utilização de máscaras de mergulho do tipo “full face” modificadas com algumas peças 

adicionais ajustando os canais de entrada e saída para receber a mistura de ar-

oxigênio de uma unidade hospitalar pode ser de grande ajuda para pacientes com 

síndromes de deficiência respiratória aguda e minimizam a dispersão do vírus por 

aerossóis no ambiente assistencial. 

 

Isso se dá pelo fato de que nessa montagem, a máscara adaptada pode atingir 

3 objetivos principais:  

 

1. Permitir que o paciente receba a mistura de ar-oxigênio. 

2. Permitir uma pressurização desse gás na região da boca e nariz de forma que 

aumente a receptividade do oxigênio nos alvéolos pulmonares. 

3. Canalizar a maior parte do ar expirado pelo paciente para que passe através de um 

filtro HEPA, minimizando a formação de aerossóis no entorno e, por consequência, 

diminuindo a carga viral no ambiente, o que é particularmente importante para a 

segurança da equipe médica. 

 

Já há no mercado equipamentos hospitalares similares que conseguem realizar 

os itens 1 e 2 mas não foram preparados para o item 3 e não estão em grande 
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disponibilidade para atender ao aumento expressivo da demanda em função da 

pandemia de COVID-19. 

 

O uso desses dispositivos pode permitir que a equipe médica assistencial, para 

casos mais leves de síndromes de deficiência respiratória aguda, possa realizar um 

tratamento com a mistura de ar-oxigênio sem entubar o paciente (que sempre é um 

risco) e, no caso do COVID-19, diminuir o risco de contaminação externa. 

 

Baseados nessa experiência internacional com essas máscaras, uma grande 

empresa de comércio de material esportivo, procurou uma ONG da área de saúde para 

doação de uma quantidade de máscaras de mergulho do tipo full face para que fossem 

adaptadas para esse fim. Foi então criado um grupo de trabalho, chamado Motirõ, que 

envolveu engenheiros, interessados, universidades entre outros de forma a realizar 

rapidamente essas adaptações e passar esses dispositivos para hospitais. 

 

O IPT foi então procurado para realizar ensaios operacionais nas máscaras e 

respectivas peças de adaptação de forma a melhor conhecer a solução e caracterizar 

melhor suas formas de operação procurando atender aos objetivos citados nesse 

documento. 

 

2. Objetivo 

O objetivo dos ensaios é caracterizar a operação da máscara e válvula já 

adaptada para o uso com pacientes com insuficiência respiratória aguda tendo focado 

em levantar suas condições operacionais com ar em montagens que seriam utilizadas 

nos ambientes hospitalares procurando caracterizar: 

 

 As condições operacionais do aparato e da montagem na forma da 

determinação de pressão e vazão considerando a montagem proposta 
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para sua utilização em pacientes (com filtro e válvula reguladora de 

pressão na entrada); 

 O vazamento de ar do aparato, considerando vazamento, o ar que sai 

para o ambiente externo e não passa pelo filtro. 

 

3. Caracterização dos aparatos testados e das montagens 

A máscara de mergulho conhecida como full face foi desenvolvida em sua 

concepção original para minimizar o embaçamento da máscara durante o mergulho. 

Nessa situação, isso se dá pelo fato de que o seu projeto de canais internos faz 

com que o ar que entra pela câmara onde estão os olhos sempre vem do ar externo, 

mais seco, auxiliando que não ocorra a condensação. O ar expirado, que sai altamente 

saturado, é colocado para fora por outro canal.  

A Figura 1 mostra uma foto da máscara ensaiada indicando os pontos de 

entrada/saída dos canais da máscara e a Figura 2 mostra uma foto com o detalhe da 

conexão superior da máscara. 

 

Pontos de entrada/saída da parte interna da máscara: A1, A2, A3 e A4. 

 

Pontos de conexão externa da máscara: P1, P2, P3 e P4. 

 

Os pontos P4 e A4 são separados apenas por uma válvula de via única. Os 

canais da máscara conectam os pontos P1 com A1, P2 com A2 e P3 com A3. 
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Figura 1 _ Foto da máscara ensaiada 

 

 

 

Figura 2- Foto da conexão superior da máscara 
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Em sua configuração original (para mergulho) o ar é inspirado pelo canal P1-A1 

e quando é expirado, não retorna por esse canal devido a uma  válvula unidirecional 

posicionada no canal de saída, e sai pelos canais A2-P2 e A3-P3. O canal A4-P4 

possui também uma válvula unidirecional que permite a purga da água que 

eventualmente possa ter entrado na máscara.  

 

Nessa foto, a peça metálica existente em P4 já é uma adaptação da máscara 

original. Essa adaptação foi utilizada em um dos arranjos para escoamento de fluido e 

nos outros arranjos por se tratar de uma tomada de pressão na região da boca. 

 

A seguir apresentaremos as diversas configurações testadas e suas peças de 

adaptação para entrada e saída do ar da máscara. É importante ressaltar que em todas 

essas configurações o ar que sai da máscara passa por um filtro HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance), cuja função é reter os aerossóis com carga viral, passando 

posteriormente por uma válvula PEEP (Pressão Positiva Expiratória no final da 

Expiração), cuja função é ajustar a pressão de montante e assim o controle da 

pressurização do gás na máscara.  

3.1. Montagem com a peça denominada RGS 

Nessa montagem foi utilizada além da peça metálica na saída do canal A4-P4, 

uma peça de adaptação encaixada na conexão superior que conecta todos os pontos, 

P1 P2 e P3 em um único canal.  Sua condição de operação se dá com a mistura de ar 

enriquecido com oxigênio pelo canal P4-A4 e saída pelos canais A1-P1, A2-P2 e A3-

P3. Vale ressaltar que para isso ocorrer as válvulas unidirecionais da máscara devem 

ser retiradas ou invertidas. 

A Figura 3 mostra uma foto da peça encaixada na conexão superior da máscara. 
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Figura 3 – Foto da peça RGS na conexão da parte superior da máscara 

3.2. Montagem com a peça denominada CTI 

Embora nos testes tenha sido utilizada a peça metálica na posição P4, ela não 

tem função de escoamento e serviu apenas como tomada de pressão na região da 

boca do paciente. Em uma montagem para uso em pacientes essa peça não precisa 

ser utilizada e apenas essa via deve ser fechada, pelo menos na expiração. 

Nessa montagem a peça CTI une os pontos P2 e P3 em um único duto e o 

ponto P1 em outro duto. Ela pode ser utilizada de duas formas: 

a) A mistura ar oxigênio entra pelo canal P1-A1 e sai com o ar expirado 

pelos canais A2-P2 e A3-P3, denominada condição normal. 

b) A mistura ar oxigênio entra pelos canais P2-A2 e P3-A3 e sai pelo 

canal A1-P1, denominada condição inversa. 

A Figura 4 mostra uma foto em detalhe da peça denominada CTI (esquerda) e 

uma foto da mesma peça conectada na máscara (direita). 

Vale ressaltar que para que esta nova condição de fluxo ocorra as válvulas 

unidirecionais da máscara devem ser retiradas ou eventualmente modificadas. 
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Figura 4- Foto da peça denominada CTI (esquerda) e foto da mesma peça 

conectada na máscara (direita). 

 

3.3. Montagem com a peça denominada SJK 

Neste caso também, embora a peça metálica na posição P4 tenha sido utilizada 

nos ensaios, ela não tem função de escoamento e serviu apenas como tomada de 

pressão na região da boca do paciente. Em uma montagem para uso em pacientes 

essa peça não precisa ser utilizada e apenas essa via deve ser fechada pelo menos na 

expiração. 

 

Nessa montagem a peça SJK une os pontos P1 e P3 em um único duto e o 

ponto P2 em outro duto. Ela é utilizada com a mistura ar-oxigênio entrando pelo canal 

P2-A2 e saindo pelos canais A1-P1 e A3-P3. 

 

A Figura 5 mostra uma foto em detalhe da peça denominada SJK. 



 
 

  
  Relatório de Ensaio N.º 1 116 785-203 

Pag 9/31 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Foto da peça denominada SJK 

 

4. Metodologia 

4.1. Testes de vazamento 

Dois tipos de testes de vazamento foram realizados: 
 

 A máscara é montada fechando a saída do conjunto máscara + peça de 

adaptação, a pressurização do sistema é realizada com o ar de entrada 

passando por um medidor de vazão mássico térmico. Assim se admite 

que a vazão indicada pelo medidor corresponda à quantificação de vazão 

de vazamento. A Figura 6 apresenta um esquema de um teste de 

vazamento típico. 

 

 O sistema é montado colocando um medidor de vazão do tipo mássico 

térmico na entrada do ar no conjunto e um outro medidor é colocado a 

jusante do sistema na saída do ar. O índice de vazamento é tomado 

considerando a diferença entre os dois medidores.  

Nesses testes a máscara foi colocada em um manequim de forma que não havia 

consumo de ar no interior da máscara. 



 
 

  
  Relatório de Ensaio N.º 1 116 785-203 

Pag 10/31 

 
 

 

 

 

 

Vale lembrar que ambas as metodologias dizem respeito a vazamentos externos 

(que contaminam o ar) não foi abordado nesses ensaios a questão de vazamentos 

internos (vazamentos de ar diretamente entre a entrada e a saída do ar nas peças 

conectadas). 

 

Figura 6- Esquemático de um teste de vazamento típico 

4.2. Ensaios de vazão   

Nesses ensaios foram ajustadas diversas condições de vazão passando pela 

máscara e foram medidas as pressões na região da boca e a montante da válvula 

PEEP. Alguns ensaios foram repetidos considerando alguns ajustes dessa válvula.  

 

A Figura 7 apresenta um esquema típico desse ensaio. 

 

Para esses testes a máscara foi montada em um manequim, como nos ensaios 

de vazamento, mas também houve a possibilidade de realizar ensaios com a máscara 

colocada em pessoas. Nesse caso, no momento das medições, era solicitado que a 

pessoa prendesse a respiração por cerca de 30 segundos. 
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Figura 7 Esquema típico de um teste de vazão 

4.3. Ensaio dinâmico 

Esse ensaio foi realizado apenas uma vez com a montagem CTI. A montagem 

do ensaio foi a mesma indicada na Figura 7 mas com uma pessoa utilizando a máscara 

e respirando normalmente com o sistema injetando uma vazão de ar de 50 l/min.  

 

Com a vazão ajustada, o sistema de aquisição do laboratório foi configurado 

para coletar os dados com uma taxa de aquisição de dados de 1 s. Embora nem o 

sistema de aquisição e nem os sensores utilizados sejam os melhores para respostas 

dinâmicas, considerou-se que era importante conseguir uma resposta das variações de 

pressão durante esse processo já que todos os testes anteriores consideraram apenas 

condições estáticas. 
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5. Resultados e comentários  

5.1. Condições gerais dos ensaios 

Todos os ensaios foram realiados com ar comprimido seco (umidade abaixo de 

5 %) com temperatura média de (21,3 ± 2,2) °C. 

As vazões de ar relatadas neste documento estão referenciadas às condições 

de 21 °C e 101,315 kPa (massa específica de 1,2 kg/m³). 

As condições ambientais médias foram de: 

 Pressão atmosférica: (93,1 ± 0,6) kPa 

 Temperatura ambiente: (22,3 ± 5) °C 

 Umidade relativa: (66 ± 15) % 

Incertezas 

Nesse ensaio são consideradas as seguintes incertezas expandidas das medidas: 

 Pressão: 20 Pa (0,2 cmH2O) 

 Vazão: 2,5 % da leitura 

 

Denominações 

Para as pressões foram adotadas as seguintes denominações 

Pin – Pressão de ar medida na entrada da máscara; 

Pb – pressão medida na região da boca; 

Ps – Pressão medida na saída e a montante da válvula PEEP; 

Qin- Vazão de entrada 

Qv –Taxa (vazão) de vazamento 

Qs- Vazão de saída 

 

As pressões serão relatadas em Pascal (SI), mas considerando que a área médica 

costuma trabalhar com cmH2O, as pressões também serão relatadas nessa unidade. 

A conversão de unidades foi feita utilizando-se  

1 cmH20 = 98,0665 Pa 
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5.2. Ajustes iniciais 

As primeiras montagens do teste apresentaram vazamentos da ordem de 17 

l/min. Tendo em vista que a vazão de tratamento com os pacientes é da ordem de 40 

l/min e que um dos objetivos do artefato seria minimizar a contaminação do ambiente 

fazendo com que uma parcela significativa do ar expirado passe pelo filtro, esse 

vazamento foi considerado muito alto. 

Iniciou-se então uma série de ajustes nas configurações de teste e no aparato 

experimental de forma a minimizar esse vazamento. A seguir listaremos os principais 

ajustes realizados que foram um aprendizado sobre os cuidados que devem ser 

observados e ao utilizar o equipamento e realizar a montagem: 

 

 O rosto do manequim utilizado era pequeno e não se ajustava bem à 

máscara. Foi preciso passar filme de PVC sobre o rosto e colocar 

enxertos de plástico para preencher algumas partes do rosto de forma 

que a máscara se ajustasse melhor ao manequim. Isso indica que talvez 

seja necessário na sua utilização escolher a melhor máscara para cada 

paciente e/ou em alguns casos, colocar algum material (como espuma) 

de ajuste antes de colocar a máscara. 

 

 As tiras originais que prendem a máscara na parte posterior da cabeça 

ajustando a pressão dessa contra o rosto não eram de material elástico e 

não permitiram a devida pressão no contato com a face do manequim ou 

mesmo do usuário. Vale ressaltar que em sua concepção de projeto 

original a máscara recebe pressão externamente da água e não tem a 

função de segurar a pressão interna. Foi necessário substituir essas tiras 

por outras de silicone e fazer um ajuste de forma que ficasse bem 

pressionada contra a face do manequim ou do usuário durante os testes. 
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 O encaixe das peças de ajuste na conexão de entrada/saída da máscara 

não estava muito justo. Foi necessário preencher a parte externa das 

conexões com fita veda-rosca antes de encaixar a peça de ajuste para 

garantir maior vedação nesta conexão. 

 

  Após prender a peça de ajuste foi necessário em alguns pontos colocar 

fita esparadrapo externamente em volta dos pontos onde havia a conexão 

entre as peças, também com o objetivo de minimizar o vazamento nestes 

pontos. 

 

5.3. Análise dos ensaios de vazamento  

Há dois problemas na quantificação dos testes de vazamento pelo fato de que 

as medidas quantitativas foram realizadas utilizando-se o manequim e não com um 

usuário humano. 

 

O primeiro problema gerado diz respeito ao vazamento em si. O quanto o 

assentamento da máscara no manequim é igual, melhor ou pior do que o 

assentamento no rosto humano. Para avaliar esta influência, mesmo de forma 

aproximada, foi adotada a seguinte metodologia: 

 

 Foi realizado um teste de vazamento em uma determinada configuração 

experimental. 

 Nessa mesma configuração foi realizado um teste de vazão e foram 

anotadas as perdas de carga entre a máscara e o filtro. 
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 Ainda na mesma configuração, foi realizado um teste de vazão com uma 

pessoa utilizando a máscara e prendendo a respiração enquanto as 

pressões eram registradas. 

 

Uma vez que a vazão de entrada em ambos os testes de vazão é 

aproximadamente a mesma, e que a pressão no interior da máscara também, caso a 

perda de carga na saída da máscara em ambos os casos for próxima, isso indica que 

os vazamentos são de mesma ordem de grandeza.  

 

O segundo problema diz respeito às condições dinâmicas do processo de 

respiração. Quando uma pessoa usa a máscara respirando (inspirando ou expirando), 

as pressões no interior da máscara variam bastante em relação à condição de regime 

permanente ensaiada, fluxo constante. Além disso, é importante considerar que o risco 

de contaminação provém do ar exalado pelo paciente e que neste momento (quando o 

ar é exalado) há uma elavação da pressão no interior da máscara, aumentado assim a 

taxa de vazamento. Por outro lado, vale lembrar também que o vazamento ocorre com 

o ar diluído, pois o paciente não inspira a mesma quantidade de ar que entra na 

máscara e o fluxo de entrada continua ocorrendo mesmo durante a expiração.  

 

Assim, a fim de criar um parâmetro quantitativo de fácil compreensão adotaram-

se as seguintes considerações. 

 

 A pressão média no interior da máscara durante a exalação é de 1 480 

Pa (aproximadamente 15 cmH2O), Esse valor foi calculado considerando 

as pressões medidas na posição da boca durante o ensaio dinâmico, 

ordenando essas pressões de forma crescente, separando esses valores 

em 4 partes iguais e tomando a média da parte que contém os maiores 

valores. Esse ensaio foi conduzido com uma pressão média na boca de 

980 Pa (aproximadamente 10 cmH2O). 
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 O consumo médio de ar de uma pessoa adulta em boas condições de 

saúde é da ordem de 10 l/min. 

 

 Uma vazão típica da mistura de ar-oxigênio na entrada da máscara para 

um tratamento seja da ordem de 30 l/min. 

 

Levando-se em conta o exposto acima, o parâmetro foi construído estimando-se 

o porcentual de ar contaminado que vaza pelo sistema em relação ao que vazaria caso 

o paciente não tivesse nenhuma proteção. 

 

Assim, todos os ensaios de vazamento serão extrapolados para obter um valor 

de vazamento a 1480 Pa (aproximadamente 15 cmH2O) e o parâmetro será calculado 

da seguinte forma: 

 

Qv1480 – Taxa de vazamento estimada em 1480 Pa 

Qe – Vazão média de exalação – 10 l/min 

Qin – Vazão de entrada do ar 

Pv- Parâmetro de porcentagem de vazamento 

 

𝑃𝑣 =

𝑄𝑣1480  ×  
𝑄𝑒
𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑒

100
=

𝑄𝑣1480

𝑄𝑖𝑛

100
 

 

Vale notar que o parâmetro não é função da vazão de expiração do paciente 

uma vez que, ao mesmo tempo que modifica a concentração de gás exalado no 

vazamento, também diminui a base de comparação. 
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O valor de Qv1480 será calculado pela relação entre a pressão e a taxa de 

vazamento do ensaio com maior vazamento, considerando uma relação quadrática 

entre esses valores e então extrapolando para a pressão de 1480 Pa. 

 

𝑄𝑣1480
2 = ∆𝑝 × 𝐾 

 

Onde K é calculado pela mesma expressão , considerando os valores de 

pressão e vazão do ponto de pressão anterior e mais próximo a 1480 Pa, levantado no 

ensaio de estanqueidade 

 

5.4. Resultados obtidos dos ensaios da configuração RGS 

A Figura 8 apresenta uma foto da montagem do ensaio com a configuração 

RGS em teste de estanqueidade. 

 

 
Figura 8 – Ensaio da configuração RGS 
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5.4.1. Vazamento 

 
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos no teste de vazamento e a Tabela 2 

mostra novos resultados após uma remontagem da máscara sem nenhuma alteração 

de configuração, de forma a representar uma condição de reprodutibilidade. 

 
Tabela 1- Resultados de vazamento 

Pb Qv 

[Pa] [cm H2O] [l/min] 

785 8,0 1,66 

991 10,1 2,00 

Qv1480 = 2,44   Pv = 8,1 % 
 

Tabela 2- Resultados de vazamento após remontagem 

Pb Qv 

[Pa] [cm H2O] [l/min] 

795 8,1 1,70 

972 9,9 2,02 

Qv1480 = 2,49   Pv = 8,3 % 
 

5.4.2. Ensaio de vazão 

A Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6 apresentam os resultados do ensaio 

de vazão com a válvula PEEP regulada para 5, 8, 10 e 13 cmH2O respectivamente. 

 
Tabela 3 - Ensaio de vazão com a configuração RGS – PEEP em 5 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

627 6,4 627 6,4 610 6,2 16,9 

686 7,0 686 7,0 636 6,5 28,0 

749 7,6 749 7,6 650 6,6 39,1 

841 8,6 841 8,6 684 7,0 50,2 
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Tabela 4 - Ensaio de vazão com a configuração RGS – PEEP em 8 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

979 10,0 979 10,0 954 9,7 16,9 

1043 10,6 1043 10,6 994 10,1 28,0 

1070 10,9 1070 10,9 1000 10,2 39,1 

1216 12,4 1216 12,4 1003 10,2 50,2 

 
Tabela 5 - Ensaio de vazão com a configuração RGS – PEEP em 10 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1208 12,3 1208 12,3 1200 12,2 16,9 

1288 13,1 1288 13,1 1249 12,7 28,0 

1334 13,6 1334 13,6 1252 12,8 39,1 

1397 14,2 1397 14,2 1259 12,8 50,2 

 
Tabela 6 - Ensaio de vazão com a configuração RGS – PEEP em 13 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1534 15,6 1534 15,6 1499 15,3 16,9 

1609 16,4 1609 16,4 1573 16,0 28,0 

1694 17,3 1694 17,3 1577 16,1 39,1 

1760 18,0 1760 18,0 1598 16,3 50,2 

 
Vale ressaltar que nesse ensaio em particular, a tomada de entrada e a tomada 

de pressão na boca eram as mesmas então as pressões Pin e Pb são iguais. 

5.5. Resultados obtidos dos ensaios da configuração CTI 

A Figura 9 mostra uma foto da máscara sendo ensaiada na configuração CTI 
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Figura 9 Ensaio da configuração com a peça CTI 

5.5.1. Vazamento 

A Tabela 7 mostra os resultados obtidos no teste de vazamento e a Tabela 8 

mostra novos resultados após uma remontagem da máscara melhorando as vedações 

dos encaixes da peças com fita veda-rosca. 
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Tabela 7 - Resultados de vazamento 

Pb Qv 

[Pa] [cm H2O] [l/min] 

795 8,1 0,8 

985 10,0 0,9 

1181 12,0 1,2 

Qv1480 = 1,30   Pv = 4,3 % 
 

Tabela 8 - Resultados de vazamento melhorando as vedações 

Pb Qv 

[Pa] [cm H2O] [l/min] 

800 8,2 0,5 

984 10,0 0,6 

1183 12,1 0,8 

Qv1480 = 0,89   Pv = 3,0 % 

 

5.5.2. Ensaio de vazão 

 
A Tabela 9, Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12 apresentam os resultados do 

ensaio de vazão com a válvula PEEP regulada para 5, 8, 10 e 13 cmH2O 

respectivamente, na montagem normal. 

 

Tabela 9 – Ensaio de vazão com a configuração CTI – PEEP em 5 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

780 8,0 783 8,0 755 7,7 16,9 

838 8,5 844 8,6 769 7,8 28,0 

913 9,3 925 9,4 777 7,9 39,1 

1025 10,4 1043 10,6 812 8,3 50,2 
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Tabela 10- Ensaio de vazão com a configuração CTI – PEEP em 8 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1074 10,9 1027 10,5 1047 10,7 16,9 

1127 11,5 1133 11,6 1055 10,8 28,0 

1200 12,2 1210 12,3 1066 10,9 39,1 

1298 13,2 1316 13,4 1088 11,1 50,2 

 

 
Tabela 11- Ensaio de vazão com a configuração CTI - PEEP em 10 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1317 13,4 1322 13,5 1294 13,2 16,9 

1370 14,0 1378 14,1 1304 13,3 28,0 

1440 14,7 1454 14,8 1311 13,4 39,1 

1530 15,6 1551 15,8 1329 13,6 50,2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 12- Ensaio de vazão com a configuração CTI - PEEP em 13 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1582 16,1 1586 16,2 1559 15,9 16,9 

1634 16,7 1641 16,7 1568 16,0 28,0 

1690 17,2 1704 17,4 1564 16,0 39,1 

1779 18,1 1802 18,4 1581 16,1 50,2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A Tabela 13 e a Tabela 14 apresentam os resultados do ensaio de vazão com a 

válvula PEEP regulada para 5 e 13 cmH2O respectivamente, na montagem CTI 

inversa. 
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Tabela 13 - Ensaio de vazão com a configuração CTI inversa – PEEP em 5 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

771 7,9 766 7,8 740 7,5 16,9 

834 8,5 825 8,4 754 7,7 28,0 

920 9,4 900 9,2 763 7,8 39,1 

1037 10,6 1007 10,3 791 8,1 50,2 

 
 

Tabela 14 - Ensaio de vazão com a configuração CTI inversa – PEEP em 13 cmH2O 
 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1543 15,7 1538 15,7 1519 15,5 16,9 

1589 16,2 1581 16,1 1518 15,5 28,0 

1674 17,1 1655 16,9 1524 15,5 39,1 

1785 18,2 1758 17,9 1552 15,8 50,2 

 

 

5.6. Resultados obtidos dos ensaios da configuração SJK 

A Figura 10 mostra uma foto da máscara na configuração SJK sendo ensaiada 

 

 
Figura 10 Configuração SJK sendo ensaiada 
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5.6.1. Vazamento 

 
A Tabela 15 mostra os resultados obtidos no teste de vazamento. 

 

Tabela 15 – Resultado do teste de vazamento da peça SJK 

Pb Qv 

[Pa] [cm H2O] [l/min] 

801 8,2 0,5 

1001 10,2 0,7 

1201 12,2 0,9 

1600 16,3 2,0 

Qv1480 = 1,03   Pv = 3,4 % 
 

Aparentemente o vazamento em 1600 não segue o modelo dos primeiros dados, 

provavelmente houve alguma modificação na estrutura que tenha aumentado as folgas. 

Nesse caso a extrapolação foi realizada com base nos valores da terceira linha da 

tabela.   

 

5.6.2. Ensaio de vazão 

A Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18 e Tabela 19 apresentam os resultados do 

ensaio de vazão com a válvula PEEP regulada para 5, 8, 10 e 13 cmH2O 

respectivamente. 

 
Tabela 16 - Ensaio de vazão com a configuração SJK - PEEP em 5 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

775 7,9 748 7,6 731 7,5 16,9 

868 8,8 814 8,3 753 7,7 28,0 

981 10,0 880 9,0 766 7,8 39,1 

1118 11,4 953 9,7 773 7,9 50,2 
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Tabela 17 - Ensaio de vazão com a configuração SJK - PEEP em 8 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1036 10,6 1014 10,3 989 10,1 16,9 

1118 11,4 1067 10,9 1007 10,3 28,0 

1223 12,5 1124 11,5 1012 10,3 39,1 

1365 13,9 1203 12,3 1027 10,5 50,2 

 
 
 
 

Tabela 18 - Ensaio de vazão com a configuração SJK - PEEP em 10 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1267 12,9 1246 12,7 1225 12,5 16,9 

1361 13,9 1309 13,4 1243 12,7 28,0 

1482 15,1 1386 14,1 1277 13,0 39,1 

1601 16,3 1446 14,7 1275 13,0 50,2 

 
 
 

Tabela 19 - Ensaio de vazão com a configuração SJK - PEEP em 13 cmH2O 

Pin Pb Ps Qin 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] 

1512 15,4 1491 15,2 1471 15,0 16,9 

1507 15,4 1562 15,9 1494 15,2 28,0 

1728 17,6 1633 16,7 1519 15,5 39,1 

1851 18,9 1699 17,3 1532 15,6 50,2 

 
 

5.7. Ensaio de vazão com pessoas utilizando a máscara  

Para esse teste foi utilizada a montagem SJK, mas para seu objetivo, que é 

comparar os resultados do vazamento em manequim e pessoas, poderia ser qualquer 
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montagem com bons resultados no teste de vazamento. A Figura 11 mostra uma foto 

do teste da máscara com uma pessoa utilizando. A Peep foi ajustada para 5 cm H2O. 

Vale ressaltar também que a conexão e montagem utilizada aqui são diferentes 

do ensaio anterior com o mesmo tipo de montagem e assim seus valores não devem 

ser comparados com os ensaios relatados no item 5.6. 

 

Figura 11 – Foto do teste da máscara utilizando pessoas 

 
A Tabela 20 apresenta os resultados de um teste de vazão, montado em um 

manequim registrando a perda de carga entre a pressão na boca e a pressão a 

montante do filtro. 
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Tabela 20 – Ensaio de vazão em manequim registrando a perda de carga 

Pin Pb Ps Qin Pb-Ps 

[Pa] [cmH2O] [Pa] [cmH2O] [Pa] [cmH2O] [l/min] [Pa] 

821 8,4 799 8,1 777 7,9 16,9 21,9 

918 9,4 865 8,8 800 8,2 28,0 64,9 

1021 10,4 927 9,5 804 8,2 39,1 123,6 

1149 11,7 999 10,2 807 8,2 50,2 192,1 

 
Para comparação, 2 usuários usaram a máscara durante o teste de vazão. 

Serão designados como indivíduos 1 e 2. Como dito anteriormente, durante o registro 

dos valores as pessoas não estavam respirando para que os resultados pudessem ser 

comparados com os obtidos no manequim. 

 

A Tabela 21 e a Tabela 22 apresentam os resultados de um teste de vazão, 

montado no indivíduo 1 e no indivíduo 2 registrando a perda de carga entre a pressão 

na boca e a pressão a montante do filtro. 

 
 

Tabela 21 - Ensaio de vazão com o indivíduo 1, registrando a perda de carga 

Pin Pb Ps Qin Pb-Ps 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] [Pa] 

1001 10,2 874 8,9 755 7,7 39,1 118,9 

1171 11,9 979 10,0 784 8,0 50,2 195,2 

1161 11,8 972 9,9 789 8,0 50,2 182,4 

 
 
 

Tabela 22 - Ensaio de vazão com o indivíduo 2, registrando a perda de carga 

Pin Pb Ps Qin Pb-Ps 

[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [l/min] [Pa] 

916 9,3 887 9,0 755 7,7 39,1 132,6 

1111 11,3 913 9,3 753 7,7 50,2 160,0 

1091 11,1 887 9,0 744 7,6 50,2 143,4 
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É possível notar que quando o individuo 1 utilizou a máscara, comparando os 

resultados da perda de carga em mesma vazão, esses resultados foram muito 

próximos dos resultados do manequim. Os resultados podem ser considerados iguais 

levando-se em conta as incertezas de medida da pressão.   

 

No caso dos resultados do indivíduo 2, na vazão de 39,1 l/min o mesmo fato 

ocorreu. No caso da vazão de 50,2 l/min a perda de carga ficou um pouco menor, 

indicando um possível aumento do vazamento em relação ao manequim. Ainda assim 

representaria um aumento de pequena ordem, que não afetaria a ordem de grandeza 

do vazamento.  

 

Esse resultado ratifica que com os devidos cuidados e com um bom ajuste ao 

rosto do indivíduo os vazamentos medidos nos testes em manequim são comparáveis 

aos obtidos quando uma pessoa utiliza a máscara. 

 

 

5.8. Ensaio de vazão dinâmico com uma pessoa usando a máscara 

A Tabela 23 e a Tabela 24 mostram os resultados de variações de pressão 

observados nos dois ensaios dinâmicos realizados com o indivíduo 1 usando a 

máscara e respirando normalmente, onde a PEEP foi regulada para 8 cmH2O e a 

vazão regulada para 50,2 l/min. Ao todo foram coletados 253 pontos (portanto 253 

segundos) no ensaio 1 e 171 no ensaio 2. 
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Tabela 23 – Ensaio dinâmico de respiração teste 1 

 
Pin  Pb  Ps Ps 

 
[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] 

máximo 1861 19,0 1836 18,7 1647 16,8 

mínimo -22 -0,2 -101 -1,0 -48 -0,5 

média 965 9,8 959 9,8 853 8,7 

 

 
 

Tabela 24 – Ensaio dinâmico de respiração teste 2 

 
Pin Pb Ps Ps 

 
[Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] [Pa] [cm H2O] 

máximo 1923 19,6 1906 19,4 1740 17,7 

mínimo 90 0,9 33 0,3 117 1,2 

média 1207 12,3 1178 12,0 1101 11,2 

 

A Figura 12 mostra um gráfico com o comportamento dinâmico das pressões 

durante 60 segundos nos diferentes pontos coletados durante o ensaio dinâmico. 

 

 

Figura 12 – Gráfico com os resultados das pressões nos ensaios dinâmicos 
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6. Conclusão 

Todas as configurações ensaiadas denominadas RGS, CTI e SJK atendem aos 

objetivos para o qual os ensaios foram realizados.  

 

São capazes de, em condições operacionais com filtro HEPA e válvula PEEP 

usualmente usados em condições hospitalares, manter um fluxo de gás de 60 l/min e 

manter pressões entre 8 e 16 cmH2O (pelo menos)  na região da máscara dependendo 

das regulagens da válvula PEEP e da configuração adotada. 

 

Quando bem ajustadas aos rostos das pessoas, com as tiras certas bem 

apertadas e com os devidos cuidados nas conexões que foram citados elas as 

máscaras foram capazes nos testes de minimizar vazamentos do ar expelido para 

níveis da ordem de 3 %  a 9 % considerando a quantidade de ar que normalmente 

seria expelido sem a máscara. Isso reduziria a concentração do vírus no entorno do 

paciente. pela mesma ordem de grandeza 

 

Cabe lembrar que os resultados emitidos nesse documento só são válidos para 

os itens ensaiados. 
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