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RESUMO 
 

As máscaras descartáveis impedem o contato das mãos com o nariz e boca, 
além de fornecerem uma barreira física contra fluídos corporais, respingos de 
sangue e gotículas a fim de diminuir a capacidade da dispersão, especialmente 
de agentes infecciosos. Dessa maneira, fazem-se necessários trabalhos que 
possam avaliar a contaminação microbiológica de máscaras descartáveis e 
levantar um alerta de que quando descartadas de maneira incorreta podem 
favorecer prejuízos ao ambiente e riscos à saúde. Assim o objetivo do trabalho 
foi avaliar a contaminação microbiológica e a eficácia das máscaras cirúrgicas 
descartáveis em relação ao seu tempo de uso. Para a realização da pesquisa 
foram separadas 8 máscaras cirúrgicas descartáveis após sua utilização e 
estas foram avaliadas quantitativamente quanto a contagem de Unidades 
Formadoras Colônias (UFC/mL) neste material. Constatou-se a eficácia das 
máscaras cirúrgicas descartáveis em relação ao seu tempo de uso de 2 horas, 
não sendo viável utilizar mais que 2 horas devido à umidade e crescimento de 
microrganismos, corroborando de que quanto maior o tempo de utilização da 
máscara maior será seu risco de contaminação. 
 
Palavras-chave: Microrganismos. Contaminação. Eficácia. 
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ABSTRACT 

 
Disposable masks prevent hands from touching the nose and mouth and provide a 
physical barrier against body fluids, blood splashes and droplets in order to decrease 
the dispersibility, especially of infectious agents. Thus activities are carried out that 
allow the assessment of microbiological contamination of disposable masks and raise 
an alert that when discarded incorrectly they can favor environmental damage and 
health risks. The results of disposable surgical masks in relation to their time of use. 
To carry out the research, 8 disposable surgical masks were separated after their use 
and these were quantitatively evaluated regarding the count of Colony Forming Units 
(CFU/mL) in this material. The effectiveness of disposable surgical masks was found 
in relation to their use time of 2 hours, it is not feasible to use more than 2 hours due 
to humidity and the growth of microorganisms, confirming that the longer the use time 
of the the greater your risk of contamination. 
 
Keywords: Microorganisms. Contamination. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia ocasionada pela gripe espanhola ocorreu entre os anos de 1918 

a 1920, após um século temos uma nova pandemia viral, que teve início em 

dezembro do ano de 2019, com o primeiro caso na China, gerando um surto no país 

e que se expandiu para outros continentes (SERRA; MELO, 2020). 

No começo de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

decretou estado de pandemia, o vírus COVID-19 rapidamente espalhou-se pelo 

mundo, onde diversos países foram sendo fortemente afetados. Esta doença no 

momento foi responsável por aproximadamente um terço das mortes diárias no 

mundo (SOARES, 2020). 

No Brasil, o primeiro caso registado foi no estado de São Paulo, proveniente 

de um indivíduo do sexo masculino de 61 anos de idade, que voltava de viagem da 

Itália, país esse que já estava com a situação fortemente impactada por esse vírus 

(PASSOS; SANTOS; CAMPIOLO, 2020).  

Desde o começo de 2021, o COVID-19 vem causando ainda severos 

impactos na economia e principalmente na saúde da maioria dos países. No Brasil o 

Sistema Único de Saúde (SUS) oferece serviços de saúde gratuitos para todos os 

brasileiros cadastrados no mesmo, porém tanto esse quanto o sistema de 

atendimento particular entraram em colapso devido à enorme lotação dos leitos, em 

razão da doença trazer complicações para o trato respiratório, incapacitando na 

maioria das vezes a respiração do infectado. (SOARES, 2020). 

Alguns estados que não possuíam condições de higiene adequadas foram 

ainda mais afetados. Importante destacar, que uma das maneiras de combater e 

reduzir a transmissão dessa doença é a prevenção, que consiste de forma básica na 

lavagem das mãos com sabão e utilização do álcool 70%, evitar contato das mãos 

nos olhos, boca e nariz, evitar aglomerações, além do uso correto de máscaras 

faciais (NETO; FREITAS, 2020).  

As máscaras, como um dos métodos de prevenção, diminuem a capacidade 

da dispersão do vírus pelos meios de retenção de gotículas e aerossóis, e também 

pelo impedimento dessas gotículas que se alojam em fômites. Há alguns parâmetros 

que aumentam a sua eficácia, bem como a utilização de um tecido firme que seja de 

alta contagem das fibras, um material que seja resistente à água na camada externa, 

tamanho adequado da máscara ao rosto do usuário, e a lavagem de máscaras não 
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descartáveis realizada diariamente de forma adequada após seu uso (PEPTS, 

2020). 

Antes de fazer o uso de qualquer tipo de máscara, as mãos devem estar 

higienizadas de forma adequada, sendo que a mesma deve estar íntegra, cobrindo o 

nariz e a boca, não podendo haver espaços entre o rosto e a máscara. Logo após a 

sua utilização, remover somente através dos elásticos localizados atrás da orelha, 

ou também desamarrando as tiras, para que assim não haja o contato diretamente 

com a parte frontal da máscara, finalizar o procedimento lavando as mãos e fazendo 

o descarte ou a higienização das máscaras corretamente (NETO; FREITAS, 2020). 

Outro ponto a ser considerado quanto ao uso de máscaras, especialmente 

descartáveis, é o gerenciamento no descarte. A forma incorreta do descarte de 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) pode causar danos ao meio ambiente, bem 

como a contaminação do solo, da atmosfera e corroborar para possíveis quadros de 

infecção hospitalar. Os resíduos da área da saúde são considerados fontes de 

doenças, apresentando risco para a saúde da população, prejuízo ao ar, água e solo 

(DOI; MOURA, 2011). 

Dessa maneira, fazem-se necessários trabalhos que possam avaliar a 

contaminação microbiológica de máscaras descartáveis e levantar um alerta de que 

quando descartadas de maneira incorreta podem favorecer prejuízos ao ambiente e 

riscos à saúde. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Pandemia COVID-19 

 

O SARS-COV-2 é um vírus envelopado com um RNA de fita simples e senso 

positivo. A família do COVID-19 pode ser dividida em 4 subfamílias, contudo apenas 

duas são responsáveis por infectar humanos, sendo elas alfa e beta, com enfoque 

principal no beta. Os vírus da família beta estão relacionados a acometimentos 

respiratórios, hepáticos, entéricos e neurológicos (RIBEIRO, et al., 2020). 

Devido se tratar de uma infecção respiratória um dos maiores problemas é a 

forma de sua transmissão que ocorre por partículas de diversos tamanhos, pois 

quando a passagem de ar ocorre o muco do epitélio respiratório se desprende e 

pode ser expelido. De forma generalizada, essas partículas podem ser lançadas ao 

meio ambiente, algumas formas de dispersão são através de um espirro, tosse e em 

alguns procedimentos médicos (NETO; FREITAS, 2020). 

Ao expelir as partículas, estas podem se depositar nos objetos próximos, 

contaminando as superfícies, enquanto o restante permanece agregado em 

movimentos pelo ar por mais algum tempo, pode-se dizer que o aerossol é um 

líquido suspenso em meio gasoso, sendo uma parte gás e a outra partícula (PEPTS, 

2020; RIBEIRO, et al, 2020). 

Os objetos inanimados que são capazes de reter organismos patogênicos são 

chamados de fômites, e o tempo que o vírus permanece, depende da superfície, 

umidade do ambiente, carga viral da partícula e temperatura. Neste sentido, o risco 

de transmissão, ocorre por tocar em um objeto contaminado pelas gotículas e ao 

levar as mãos até a face, bocas, olhos e nariz (PEPTS, 2020; SIMAN, et al., 2020; 

RIBEIRO, et al., 2020). 

 Devido a COVID-19 ser transmitida através do contato de gotículas e 

aerossóis, os profissionais da saúde são os mais vulneráveis e estão enfrentando 

sérias dificuldades para prestar atendimento a estes doentes. O uso do 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é indispensável para os profissionais de 

linha de frente, sendo eles luvas, aventais, viseiras de proteção e máscaras 

descartáveis, sendo obrigatória a PFF2 – máscaras com poder de filtragem maior 

que as mascaras cirúrgicas (SARAIVA, et al., 2020). 
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Pelo fato do SARS-COV-2 ser um vírus, sofre mutações rapidamente, isto 

dificulta muito a eficácia de uma vacina 100% e de ser totalmente exterminado. Há 

mais de 4 mil variantes no mundo, porém são 7 as mais preocupantes, sendo duas 

as mais infecciosas, e essas são as principais que estão dificultando a cura (SERRA, 

et al., 2020). 

Os cientistas até o momento estão sob a atenção de três variantes do SARS 

COV-2, pois são mais responsáveis pela reinfecção gerando novos picos de alta, 

logo então são elas a B.1.1.7 identificada no Reino Unido em 2020, a 501Y.V2 ou 

B.1351 localizada na África do Sul, e a P.1 detectada no Brasil no estado de Manaus 

(SIMAN, et al., 2020). 

 Com a pandemia da COVID-19, o uso da máscara se tornou obrigatório, o 

que levou a uma alta demanda na comercialização de máscaras, culminado em 

certos momentos na escassez deste EPI. Esta situação foi um problema que 

preocupou a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as nações acometidas pela 

pandemia, visto que o Ministério da Saúde do Brasil avaliava o risco nacional de 

escassez das máscaras como muito alto, e a falta de acesso às mesmas poderia 

acarretar ansiedade, medo da morte e contaminação dos familiares, impactando 

ainda mais nos serviços de saúde (SIMAN, et al., 2020). 

Há vários estudos comprovando a eficácia do uso das máscaras sugerindo 

diversas questões sobre o mesmo, havendo vários tipos de máscaras cada uma com 

sua eficiência (SARAIVA, et al., 2020). 

 

Quadro 1 – Riscos de Contaminação por SARS-Cov-2 em diferentes situações 
com o uso da máscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Jones et al. (2020) 
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Quadro 2 – Riscos de Contaminação por SARS-Cov-2 em diferentes situações 
sem o uso da máscara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Jones et al. (2020) 

 

2.2 Máscaras e sua Importância na Saúde 

 

Inicialmente na Idade Moderna ocorreram graves epidemias que levaram a 

prática sanitária do uso de máscaras. Na época da peste bubônica, os médicos 

utilizaram máscaras no formato de bico de ave que continha especiarias e flores, 

pois alegavam que o perfume neutralizava o miasma, acreditavam que a maneira de 

transmissão da peste seria pela matéria orgânica, todavia essas práticas acabaram 

sendo abandonadas (RIBEIRO, et al., 2020). 

No final do século XIX Johann Mikulicz um cirurgião desenvolveu com uma a 

duas camadas de gaze, conectados por dois fios à touca, a primeira máscara 

cirúrgica, com o intuito de cobrir a boca e o nariz. Logo em seguida, Carl Flugge 

concluiu que ao tossirmos ou espirarmos expelimos gotículas de bactérias, pois a 

boca contém bactérias que são patogênicas. E. Huebner provou a eficácia das 

máscaras, quanto maior quantidade de camada de gaze maior seria a sua eficiência, 

mas quando as máscaras eram colocadas muito próximas ao nariz perdia sua 

efetividade, devido ao rápido umedecimento (RIBEIRO, et al., 2020).  

No século XX as máscaras ainda eram de gaze, sendo lavadas para 

reutilização. Logo nos centros cirúrgicos o uso das máscaras virou um hábito e 

tornou-se prática para todos quando houve a Grande Praga da Manchúria e a 
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pandemia de Gripe Espanhola, com políticas de uso de máscaras obrigatórias 

(RIBEIRO, et al., 2020). 

Na década de 60 com o avanço da tecnologia, as máscaras de gaze foram 

substituídas por máscaras descartáveis de fibras sintéticas não-tecidos, assim se 

encaixava corretamente no rosto de maneira confortável e eficiente, onde filtrava o 

ar que chegava e que saia, evitando a emissão de partículas, garantindo maior 

proteção para o usuário (RIBEIRO, et al., 2020). 

A pandemia da COVID-19, por apresentar uma transmissão grave e 

disseminação rápida, levou a determinação política e sanitária do uso obrigatório 

das máscaras. Esta ação promoveu certa inovação com máscaras de tecido, 

podendo ser reutilizadas após a lavagem realizada de forma corretamente 

(PASSOS; SANTOS; CAMPIOLO, 2020).  

As máscaras de tecidos são de uso não profissional e possuem uma menor 

eficácia comparada com as máscaras de uso nos setores de saúde, devido ao seu 

baixo poder de filtração, acúmula umidade e não possui proteção eletrostática, 

contudo evita o contato das mãos na boca e no nariz. Deste modo a OMS, diante 

desta utilização alternativa, recomenda os seguintes tecidos, saco aspirador, cotton, 

algodão e fronhas de tecido antimicrobiano, que deve conter três camadas, camada 

externa resistente a água, outra possuindo um filtro e a interna de algodão para que 

possa absorver a água. Assim, ocorre formação de uma barreira física, reduzindo a 

disseminação de gotículas e também de secreções que são expelidas pela boca e 

nariz (RIBEIRO, et al., 2020). 

A higienização correta após a utilização de máscaras de tecidos, pode incluir 

deixar por 30 minutos em um recipiente com meio litro de água potável e misturar 

uma colher de sobremesa com água sanitária, em seguida lavar a máscara com 

sabão e seca lá. Há possibilidade ainda de lavar com sabão e deixar de molho em 

torno de 1 minuto em água fervente, ou deixar um minuto submersa em cloro 0,1%, 

lavando-a abundantemente com água para que assim possa eliminar os resíduos 

tóxicos do cloro (PEPTS, 2020). 

As máscaras cirúrgicas descartáveis, médicas ou odonto-médico-hospitalar 

são de uso individual consideradas de uso profissional, são constituídas de 

polímeros hidrofóbicos, denominadas fibras sintéticas não-tecidos, possuindo de 3 a 

4 camadas, sendo uma camada interna, a outra externa e um elemento filtrante, 

assim obtendo uma boa respirabilidade e alta resistência a fluídos (PEPTS, 2020). 
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As máscaras cirúrgicas além de impedir o contato das mãos com o nariz e 

boca, fornecem uma barreira física contra fluídos corporais, respingos de sangue e 

gotículas, contudo é questionável a sua eficácia para a filtração de aerossóis. Sendo 

assim, tem a melhor capacidade de impedir a dispersão de gotículas e aerossóis, 

fazendo a proteção contra agentes infecciosos transmissíveis por gotículas, tendo 

como padrão diminuir o risco de contaminação em aproximadamente 65% e com 

nível de filtração bacteriana superior a 98% (RIBEIRO, et al., 2020). 

Seu público alvo são os profissionais da área da saúde, indivíduos com 

sintomas suspeitos ou confirmados de estarem com COVID-19, e também pessoas 

com doenças pré-existentes ou idosos a partir de 60 anos de idade. Não é 

recomendado para indivíduos que estejam em situações de alto risco de 

contaminação por aerossóis (PEPTS, 2020). 

São confeccionadas de maneira adequada por possuírem clipes nasais que 

são feitos de um material maleável para permitir o ajuste correto do contorno das 

bochechas e também do nariz. Uma das desvantagens é a perda de efetividade de 

forma rápida devido à absorção de umidade, pois seu tempo de utilização é 

recomendado em torno de 2 a 4 horas, logo após fazer o descarte correto deste 

material infectante e descartável (SOARES, et al., 2020). 

As máscaras de proteção respiratória ou respiradores particulados (N95, N99, 

N100, PFF2, PFF3), possuem a classificação com eficácia de 95% na filtração de 

partículas, com alto poder de filtração, protegendo contra gotículas e aerossóis, 

constituídas de 3 camadas, uma camada interna resistente a água, outra camada 

possuindo um filtro, onde este realiza o aprisionamento das partículas, que 

atravessaram as primeiras camadas. Esta é uma camada antiviral que contém íons 

de cobre e zinco, para que assim haja a inativação e a destruição dos patógenos em 

apenas alguns minutos. A camada mais externa contém um plástico hidrofílico, que 

realiza a absorção de partículas para as camadas internas ao invés de deixá-las na 

superfície, esse revestimento externo por ser ácido ajuda a desestabilizar as 

proteínas virais (RIBEIRO, et al., 2020). A higienização destas máscaras não é 

recomendada, devido a sua camada eletrostática, que ao entrar em contato com 

água e com agentes químicos, pode danificar (PEPTS, 2020). 

Estas máscaras de proteção respiratória ou respiradores particulados são de 

uso individual e para os profissionais na área da saúde que executam 

procedimentos que envolvem geradores de aerossóis, bem como a ventilação 
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mecânica de forma não invasiva ou ventilação manual antes da intubação, 

ressuscitação cardiopulmonar, aspiração traqueal, e coletas de amostras 

nasotraqueais. Deve-se ainda, fazer a utilização por trabalhadores de limpeza e 

higiene ao executar serviços em locais que estão sendo realizados esses 

procedimentos. São consideradas como máscaras descartáveis, mas se tem a 

permissão da reutilização por um período maior do que previsto pelo fabricante, 

desde que esteja limpa, seca e sem nenhuma danificação e somente deve ser 

utilizada pelo mesmo profissional (PEPTS, 2010). 

As máscaras PFF2 ou N95 estão sendo as mais utilizadas pelos profissionais 

na área de saúde pela sua efetividade, é considerada uma máscara anatômica, 

encaixando-se perfeitamente no rosto do usuário. Os modelos que possuem válvulas 

exalatórias na lateral da máscara ajuda a liberar o ar com maior facilidade, devido à 

válvula possuir um filtro de ar, a mesma abre quando o usuário está respirando, 

gerando uma pressão positiva, então o ar sairá sem ser filtrado, assim gerando uma 

pressão negativa, ou seja quando o usuário inspira a válvula irá fechar. 

Resumidamente, o ar entra filtrado através da válvula, protegendo o usuário, porém 

não irá proteger os outros, caso o usuário esteja infectado, para que isso não ocorra 

o indivíduo tem a opção de fechar a válvula exalatória. Lembrando que a máscara 

deve possuir o selo de Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA) 

(CAMARGO, et al., 2020). 

As máscaras N99 e N100 possuem maior eficácia de filtração das partículas 

aéreas entre 99% a 99,97%, contudo as máscaras N95 ou PFF2 já são 

suficientemente seguras e eficazes para poder evitar a contaminação por SARS-

Cov-2 (RIBEIRO, et al., 2020). 

 

2.3 Gerenciamento no descarte das máscaras 

 

O descarte das máscaras cirúrgicas por ser um material de pouca resistência, 

deve ser realizado em uma lixeira fechada, logo em seguida o indivíduo deve 

executar a higienização das mãos corretamente, com água e sabão ou álcool 70% 

(NETO; FREITAS, 2020). 

A Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, a Lei da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), possui um departamento para os serviços de saúde, onde 

estabelece que os resíduos necessitam de um tratamento prévio antes do arranjo 
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final, conferindo a responsabilidade aos serviços de saúde, nas seguintes fases de 

separação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e a 

disposição final dos resíduos (BRASIL, 2010). 

É recomendado que após o uso da máscara descartável o indivíduo faça o 

descarte em uma sacola fazendo um nó bem forte descartando no lixo orgânico, de 

preferência no lixo do banheiro. Atualmente o gerenciamento de descarte das 

máscaras está sendo realizado pelo método de incineração (NOGUEIRA, 2016). 

Para que haja o descarte e o manuseio de forma menos danoso é de grande 

importância e necessidade executar o gerenciamento de maneira correta, segundo 

pesquisas uma das maiores causas de agressão ao meio ambiente é o método de 

incineração, que gera danos ambientais e doenças. No entanto há soluções de um 

método melhor para o ecossistema, tais como a autoclavagem e o micro-ondas. 

(FONSECA, 2010). 

As máscaras tem como objetivo de promover uma barreira de proteção entre 

os microrganismos, seu descarte de maneira incorreta além de afetar o meio 

ambiente, pode transmitir para outro indivíduo algum tipo de infecção. O método de 

incineração para as máscaras descartáveis não é o melhor, pois ele gera muitos 

gases na atmosfera, sendo o que apenas seria necessário autoclavar para eliminar 

os microrganismos e então poder descartá-los no lixo comum sem riscos à saúde 

pública e sem maior agressão a natureza (FABBRIS, TREVISAN; CABANELLOS, 

2020). 

Nos indivíduos infectados pelo vírus Covid-19, verificou-se que seus resíduos 

infectantes utilizados são classificados como resíduos de alta potencial de infecção, 

na categoria A da RDC n. 222/2018. Tais EPI’s como máscaras descartáveis, luvas, 

jalecos descartáveis e toucas descartáveis (Nota técnica 006/2020) (BRASIL, 2010). 

Uma forma possível de reduzir a contaminação e os danos ao meio ambiente 

que esse material descartável, a causa seria tentar uma forma de parceria com as 

farmácias, laboratórios e hospitais para que elas disponibilizem uma caixa de lixo 

contaminante logo na entrada para que qualquer pessoa possa descartar sua 

máscara ou seu lixo contaminante lá dentro para que seja feito o descarte de forma 

correta, e assim evitar que a população descarte este tipo de material contaminante 

e que gera resíduos danosos ao meio ambiente em local inapropriado (OLIVEIRA, et 

al., 2020). 
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Outro método seria implantar algumas lixeiras públicas com o aviso de 

material infectante para que a população possa fazer o descarte nos pontos 

estratégicos dessas lixeiras, contudo para que isto, seja eficaz seria preciso 

conscientizar a população para que ela entenda como deve ser feito e o que 

descartar nessas lixeiras para que não haja descarte da forma incorreta. Para 

facilitar o processo seria interessante usufruir da tecnologia e criar um aplicativo o 

qual o cidadão possa encontrar o ponto de coleta mais próximo a ele, este aplicativo 

poderia mostrar não só o ponto de coleta de material infectante como também 

poderia auxiliar na coleta dos outros materiais nocivos como por exemplo as pilhas. 

O mesmo poderia auxiliar a população de como se prevenir e ajudar o seu meio 

ambiente e a natureza (OLIVEIRA, et al., 2020). 

Deve-se dar uma maior importância ao descarte das máscaras não 

reutilizáveis pois após o uso se ela estiver contaminada e for descartada em um 

recipiente comum ela pode acabar infectando alguém que for fazer a reciclagem 

daquele lixo enquanto ele ainda estiver com a contaminação ativa, o aplicativo 

também poderia auxiliar o descarte das seringas de insulina nos lixos infectantes 

bem como estar sempre alertando a população dos sintomas que as doenças mais 

preocupantes causam para manter os cidadãos informados (FABBRIS, TREVISAN; 

CABANELLOS, 2020).  

 

2.4 Microrganismos 

 

Os microrganismos não são vistos a olho nu, podendo ser transmitidos de 

forma direta, indireta ou por meio de fomitês, através de gotículas de secreções 

respiratórias e pelo ar. Há milhares deles habitando em nosso organismo, tanto 

interiormente quanto ao redor, sendo presentes também no ar, água, solo, plantas, 

animais e seres humanos. Possuem como função de reguladores do equilíbrio entre 

os seres vivos e também aos seres mortos (MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 

2006). 

Os microrganismos são denominados como bactérias, fungos, vírus e 

protozoários, onde poucos são considerados patogênicos, pois a maioria só é capaz 

de desencadear uma doença sobre certas condições, bem como quando se alojam 

em local estéril, assim sendo o cérebro ou os pulmões. (MEDEIROS, et al., 2012; 

REIS et al., 2010). 
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Sua forma de reprodução em relação aos organismos vivos é de preservar 

uma identidade de espécie, com potencial de alterações, para que se possa 

sobreviver (UJVARI, 2008). 

A maioria dos agentes patogênicos para sobreviver e multiplicar-se nos 

tecidos do hospedeiro irá depender das condições se estão favoráveis que são 

encontradas no epitélio do hospedeiro, sendo preciso adquirir nutrientes suficientes 

para serem utilizados. Também outros fatores que contribuem para limitar o 

crescimento microbiano, no início da infecção é a alta tensão de oxigênio que 

restringe o crescimento de anaeróbios, ou a escassez de ferro livre, devido as 

bactérias patogênicas secretarem compostos quelantes de ferro. A gravidade da 

doença depende da virulência do agente infeccioso (CARVALHO, 2010). 

O crescimento de microrganismos apresenta uma curva definida por 4 fases 

diferentes, latência, logarítmica, estacionária e declínio. Na latência (lag) é quando 

ocorre a adaptação da célula do microrganismo ao novo meio através de inoculação 

ou por contaminação, logo em seguida ocorre a fase logarítmica (log) ou 

exponencial, havendo um crescimento acelerado devido obter as condições ideais 

para a multiplicação dos microrganismos, deste modo há a presença de células 

jovens. Posteriormente a fase estacionária, pois não se multiplica mais, assim 

apresentando células velhas e resistentes, onde o número de células viáveis é o 

mesmo número de células inviáveis. Por fim a fase de declínio ou destruição, devido 

as células morrerem em ritmo acelerado causando o fim do ciclo microbiano 

(TORTORA et al., 2000). 

Os fatores que regulam a curva de crescimento são devidos a associações do 

modo em que os microrganismos vivem, sendo por simbiose, antagonismo, 

sinergismo e metabiose. Também por fatores intrínsecos que são considerados a 

atividade da água, acidez total, valor do PH, oxigenação, composto químico, 

existência de fatores antimicrobianos naturais e interações entre microrganismos. E 

por fatores extrínsecos, ou seja, de fatores externos ao meio de crescimento de 

microrganismos, sendo a umidade, temperatura, estabilidade microbiológica e a 

composição da atmosfera (CARVALHO, 2010). 

A grande parte da contaminação e transmissão de diversos tipos de 

microrganismos é pelo contato das mãos, por estar diariamente em contato com as 

superfícies e pessoas (MEDEIROS, et al., 2012). 



21 

 

Seu modo de infecção é quando o patógeno adere a camada de muco, 

recobrindo a camada da mucosa do hospedeiro dando início ao primeiro contato. 

Logo o patógeno segue para as células epiteliais para que assim possa driblar os 

mecanismos de eliminação bacteriana acessível na região, tais como o fluxo de 

secreções e ação mucociliar (FRANÇA, et al.,2013). 

No caso de bactérias, para que ocorra de maneira permanente a aderência da 

bactéria a célula do hospedeiro necessita de ligações específicas, entre estruturas 

complementares na superfície bacteriana, como adesinas, e os receptores na 

superfície da célula epitelial. Deste modo as bactérias disseminam pelo organismo 

do hospedeiro, porém algumas espécies bacterianas não conseguem penetrar na 

mucosa, tais como Vibrio cholerae e a Escherichia coli enteropatogênica, contudo 

ambas acarretam efeitos que prejudica o hospedeiro através de exotoxinas, onde a 

gravidade da doença depende da virulência do agente infeccioso (CEREZINI; 

MORAES, 2018). 

Em caso de infecção das bactérias, a produção de toxinas sucede no epitélio 

do hospedeiro, através de bactérias aderentes ou invasivas, ocasionando danos aos 

tecidos do hospedeiro, e gerando reações imunológicas sendo prejudiciais, levando 

até a morte. A grande parte dessas toxinas são consideradas exotoxinas, isto é, 

após serem sintetizadas pelas bactérias são eliminadas para o meio ambiente. Já as 

endotoxinas fazem parte da membrana externa da parede das bactérias gram-

negativas. Assim as endotoxinas só desempenham seus efeitos tóxicos quando há a 

liberação durante a lise bacteriana (UJVARI, 2008). 

Como os microrganismos aderem a qualquer superfície, acabam formando 

uma película invisível a olho nu denominada de biofilme. O biofilme é formado por 

células microbianas embebidas por uma matriz polimérica, onde se multiplicam e 

formam microcolônias, originando uma sequência de camada celular.  Em geral, 

para inibição de biofilme é necessária uma boa higienização bem como um 

programa de sanitização (JORGE, 2006). 

A ciência descobriu no século XIX que as doenças infecciosas eram causadas 

pelos microrganismos, como bactérias, fungos, vírus e parasitas. Desde então 

tentando conter o avanço dessas doenças e sua disseminação, contudo no século 

XX permaneceu globalizando as doenças infecciosas (UJVARI, 2008). 

É de suma importância a obtenção do conhecimento de microbiota que 

coloniza superfícies inanimadas, para que assim se possa adotar hábitos corretos de 
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higiene, e prevenir o surgimento de infecções, proporcionando assim, uma melhor 

qualidade de vida (FRANÇA, et al.,2013). 

As bactérias que fazem parte da microbiota humana de forma generalizada  

são quatro principais filos que colonizam o trato gastrointestinal humano, sendo elas 

Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria e Actinobacteria que representa 98% da 

microbiota intestinal, visto que mais de 90% da composição bacteriana intestinal é 

considerada saudável sendo representadas por Bacteroidetes e Firmicutes (UJVARI, 

2008). 

 

2.5 Análise microbiológica 

 

A microbiologia estuda os microrganismos e suas ações, bem como sua 

forma estrutural, seu metabolismo, seu modo de reprodução, seu arranjo natural, 

sua identificação dos seres através da microscopia, de seu respectivo 

relacionamento com outros seres vivos, as possíveis alterações físicas e químicas 

que podem provocar ao meio ambiente, os tipos de efeitos sobre o homem, sendo 

benéficos ou maléficos (CARVALHO, 2010). 

Para a análise microbiológica de microrganismos de agentes patógenos e 

apatógenos em laboratórios, a importância de seu conhecimento para os devidos 

cuidados é muito maior, devendo obedecer a uma série de normas que visam 

eliminar ou minimizar os riscos de contaminação. Essas normas visam também 

assegurar a exatidão dos resultados obtidos das análises efetuadas (CEREZINI; 

MORAES, 2018).  

A análise microbiológica verifica por métodos qualitativos e quantitativos, 

quais e quantos microrganismos estão presentes, sendo fundamental para possuir 

as devidas condições de higiene tanto para o tempo de uso das máscaras quanto 

para o gerenciamento de descarte de maneira que não prejudique o meio ambiente. 

Destacam-se métodos convencionais, bem como a contagem padrão em placas de 

petri, que por meio de um tecido contaminado, é possível analisar o nível de limpeza 

(NOGUEIRA, 2016). 

Todos os materiais utilizados para a análise microbiológica necessitam de 

preparação, para que assim possa garantir que estes se encontram totalmente 

limpos e estéreis, isentos de qualquer tipo de resíduos no momento da análise, tais 

como resíduos orgânicos e químicos. Os materiais resultantes da análise possuem 
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uma enorme contaminação, que incluem o meio de cultura que foi obtido o 

crescimento microbiano (MEDEIROS, et al., 2012). 

 

2.6 Processo de esterilização 

 

O processo de esterilização no uso de agentes físicos ou químicos requer a 

eliminação total de organismos vivos em um certo material, já no procedimento de 

desinfecção utiliza-se agentes químicos germicidas para a destruição da 

infecciosidade potencial de um dado material, não provocando a eliminação total de 

organismos vivos (CARVALHO, 2010). 

Para o processo de esterilização e desinfecção são utilizados agentes físicos 

e químicos. Nos agentes físicos podem ser por calor úmido através da autoclave a 

121°C por 15 minutos, por calor seco para materiais de vidro ou metal, onde exige 

uma temperatura mais elevada a 160°C em torno de 1 a 2 horas, ou por radiação 

ultravioleta, por ser um desnaturante proteico possui efeito bactericida. Nos agentes 

físicos é realizado por detergentes lipossolubilizantes, desnaturalizantes, quelantes, 

entre outros (UJVARI, 2008). 

As vidrarias que obtiveram contato com os microrganismos, para sua 

descontaminação necessita da esterilização por meio da autoclave em 121°C em 

torno de 15 minutos, contudo antes do procedimento é preciso afrouxar as tampas 

das vidrarias. Em caso de vidrarias com as pipetas dentro, pode utilizar detergente 

para que assim possa amolecer os resíduos nas pipetas, facilitando a remoção na 

próxima etapa de lavagem (JORGE, 2006). 

Na esterilização de vidrarias podem ser realizadas também na estufa a 170°C 

por 1 hora, no final o material estará completamente seco. No caso de pipetas com 

capacidade menor que 1,0ml não devem ser esterilizadas em estufas, devido as 

temperaturas elevadas podem danificar o material, alterando na medida de volume 

(FRANÇA, et al.,2013).  

As lavagens das vidrarias são realizadas com detergentes que contem 

compostos alcalinos, caso necessite da aplicação de agentes mais fortes pode se 

usar solução sulfocrômica. Um bom resultado analítico dependerá dos cuidados de 

higienização no laboratório, tanto na amostra, área física, materiais de análises e 

com o laboratorista (MEDEIROS, et al., 2012). 



24 

 

As placas de petri devem ser acondicionadas em estojos de material como 

alumínio ou aço inoxidável, ou também embrulhadas com papel kraft contendo até 

10 placas. Para embalagens dos tubos de ensaio ou frascos, primeiramente deve se 

fechar com um tampão de algodão ou com a sua própria tampa, e cobrir a parte 

superior da vidraria com papel kraft isolando com fita adesiva (UJVARI, 2008). 

As embalagens de pipetas devem preencher o bocal com algodão e 

embrulhar com papel kraft identificando-se a extremidade que deve ser aberta no 

momento da análise. E em casos de acondicionamento de espátulas, pinças, 

tesouras entre outras deve cobrir com papel kraft identificando-se a extremidade que 

deve ser aberta no momento da análise (JORGE, 2006). 

 Nos laboratórios que praticam análises microbiológicas estão constantemente 

em contato com os microrganismos sendo eles, patógenos ou apatógenos, visto que 

há necessidade de respeitar e obedecer às normas que visam assegurar a exatidão 

dos resultados das análises concluídas e a eliminação ou a minimização dos riscos 

de contaminação, visto que, há possibilidades de poder estar lidando com material 

contaminado por patógenos (FONSECA, 2010). 

Importante destacar que os principais cuidados dentro do laboratório são de 

lavar as mãos ao sair e entrar, usar jalecos, luvas, sapatos fechados, não fumar ou 

comer, não colocar as mãos nos olhos, boca e nariz, não umedecer etiquetas com a 

língua (JORGE, 2006). 

Deve-se também limpar e desinfetar a superfície da bancada de trabalho, 

antes e após o uso, ao sair do laboratório verificar se estão fechados registros de 

gás e água. Os materiais utilizados na análise devem ser tocados com instrumentos 

estéreis e nunca com as mãos, e devem ser encaminhados para a esterilização, 

lavagem, secagem e armazenamento (FRANÇA, et al.,2013). 

 Diante disso, ressalta-se a necessidade de realizar análise microbiológica das 

máscaras, principalmente em tempos a pandemia, a fim de avaliar a sua eficácia e o 

seu tempo de contaminação, para que assim possamos oferecer um método mais 

seguro no gerenciamento de máscaras (NOGUEIRA, 2016). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Avaliar a contaminação microbiológica de máscaras cirúrgicas descartáveis e 

seus possíveis riscos de utilização inadequada, afim de demonstrar a possível carga 

microbiano neste equipamento de proteção individual (CEREZINI; MORAES, 2018). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Analisar a contaminação microbiológica de máscaras cirúrgicas descartáveis, 

através de métodos qualitativos e quantitativos, conscientizar a população de 

possíveis riscos na sua utilização e descarte de maneira inadequada através das 

redes sociais, e verificar o impacto que causa ao meio ambiente o descarte incorreto 

das máscaras descartáveis.
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4 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE MÁSCARAS 

CIRURGICAS DESCARTÁVEIS 

                                                                                                          ÁVILA, A.1 

                                                                                                    LOPES, A. M.2 

RESUMO 

As máscaras descartáveis impedem o contato das mãos com o nariz e boca, além 
de fornecerem uma barreira física contra fluídos corporais, respingos de sangue e 
gotículas a fim de diminuir a capacidade da dispersão, especialmente de agentes 
infecciosos. Dessa maneira, fazem-se necessários trabalhos que possam avaliar a 
contaminação microbiológica de máscaras descartáveis e levantar um alerta de que 
quando descartadas de maneira incorreta podem favorecer prejuízos ao ambiente e 
riscos à saúde Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a contaminação 
microbiológica e a eficácia das máscaras cirúrgicas descartáveis em relação ao seu 
tempo de uso. Para a realização da pesquisa foram separadas 8 máscaras 
cirúrgicas descartáveis após sua utilização e estas foram avaliadas 
quantitativamente quanto a contagem de Unidades Formadoras Colônias (UFC/mL) 
neste material. Constatou-se a eficácia das máscaras cirúrgicas descartáveis em 
relação ao seu tempo de uso de 2 horas, não sendo viável utilizar mais que 2 horas 
devido à umidade e crescimento de microrganismos, corroborando de que quanto 
maior o tempo de utilização da máscara maior será seu risco de contaminação. 

 

Palavras-chave: Contaminação. Carga microbiológica. Descarte. 

 

ABSTRACT 

 
Disposable masks prevent hands from touching the nose and mouth and provide a 
physical barrier against body fluids, blood splashes and droplets in order to decrease 
the dispersibility, especially of infectious agents. Thus, activities are carried out that 
allow the assessment of microbiological contamination of disposable masks and raise 
an alert that when discarded incorrectly they can favor environmental damage and 
health risks. the results of disposable surgical masks in relation to their time of use. 
To carry out the research, 8 disposable surgical masks were separated after their use 
and these were quantitatively evaluated regarding the count of Colony Forming Units 
(CFU / mL) in this material. The effectiveness of disposable surgical masks was 
found in relation to their use time of 2 hours, it is not feasible to use more than 2 
hours due to humidity and the growth of microorganisms, confirming that the longer 
the use time of the the greater your risk of contamination. 
 
Keywords: Contamination. Microbiological load. Discard. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pandemia ocasionada pela gripe espanhola ocorreu entre os anos de 1918 

a 1920, após um século temos uma nova pandemia viral, que teve início em 

dezembro do ano de 2019, com o primeiro caso na China, gerando um surto no país 

e que se expandiu para outros continentes (SERRA; MELO, 2020). 

No começo de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

decretou estado de pandemia, o vírus rapidamente espalhou-se pelo mundo, onde 

diversos países estão sendo fortemente afetados. Um dos países com a maior taxa 

de mortalidade causada por esse vírus é o México. Esta doença é responsável por 

aproximadamente um terço das mortes diárias no mundo (SOARES, 2020). 

No Brasil o primeiro caso registado foi no estado de São Paulo, proveniente 

de um indivíduo do sexo masculino de 61 anos de idade, que voltava de viagem da 

Itália, país esse que já estava com a situação fortemente impactada por esse vírus, 

denominado COVID-19 (PASSOS; SANTOS; CAMPIOLO, 2020).  

No ano de 2021 o COVID-19 vem causando ainda severos impactos na 

economia e principalmente na saúde da maioria dos países. No Brasil o Sistema 

Único de Saúde (SUS) oferece serviços de saúde gratuitos para todos os brasileiros 

cadastrados no mesmo, porém tanto esse quanto o sistema de atendimento 

particular estão entrando em colapso devido à enorme lotação dos leitos, em razão 

da doença afetar o trato respiratório, incapacitando na maioria das vezes a 

respiração do infectado. (SOARES, 2020). 

Alguns estados que não possuem condições de higiene adequadas são ainda 

mais afetados, visto que uma das maneiras de combater e reduzir a transmissão 

dessa doença é a prevenção, que consiste de forma básica em lavar bem as mãos 

com sabão e utilizar o álcool 70%, além de evitar o contato das mãos nos olhos, 

bocas e nariz, evitar aglomerações e o uso correto de máscaras faciais (NETO; 

FREITAS, 2020).  

As máscaras, como um dos métodos de prevenção, diminuem a capacidade 

da dispersão do vírus pelos meios de retenção de gotículas e aerossóis, e também 

pelo impedimento dessas gotículas que se alojam em fômites. Há alguns parâmetros 

que aumentam a sua eficácia, bem como a utilização de um tecido firme que seja de 
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alta contagem das fibras, um material que seja resistente à água na camada externa, 

tamanho adequado da máscara ao rosto do usuário, e a lavagem realizada 

diariamente de forma adequada após seu uso (PEPTS, 2020). 

Antes de fazer o uso de qualquer tipo de máscara, as mãos devem estar 

higienizadas de forma adequada, sendo que a mesma deve estar íntegra, cobrindo o 

nariz e a boca, não podendo haver espaços entre o rosto e a máscara. Logo após a 

sua utilização, remover somente através dos elásticos localizados atrás da orelha, 

ou também desamarrando as tiras, para que assim não haja o contato diretamente 

com a parte frontal da máscara, finalizar o procedimento lavando as mãos e fazendo 

o descarte ou a higienização das máscaras corretamente (NETO; FREITAS, 2020). 

Outro ponto a ser considerado quanto ao uso de máscaras, especialmente 

descartáveis, é o gerenciamento no descarte. A forma incorreta do descarte de 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) pode causar danos ao meio ambiente, bem 

como a contaminação do solo, da atmosfera e corroborar para possíveis quadros de 

infecção hospitalar. Os resíduos da área da saúde são considerados fontes de 

doenças, apresentando risco para a saúde da população, prejuízo ao ar, água e solo 

(DOI; MOURA, 2011). 

Dessa maneira, fazem-se necessários trabalhos que possam avaliar a 

contaminação microbiológica de máscaras descartáveis e levantar um alerta de que 

quando descartadas de maneira incorreta podem favorecer prejuízos ao ambiente e 

riscos à saúde (FONSECA, 2010). 

Este trabalho buscou avaliar a contaminação microbiológica de máscaras 

cirúrgicas descartáveis e seus possíveis riscos de utilização inadequada, a fim de 

demonstrar a possível carga microbiana neste equipamento de proteção individual, 

além de conscientizar a população e alertar sobre o impacto que pode causar no 

meio ambiente e na saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, inicialmente executou-se a 

caracterização do objeto de estudo, seguida da execução da coleta de 8 máscaras 

cirúrgicas descartáveis para avaliação quantitativa (PEPTS, 2020). 

As máscaras cirúrgicas descartáveis, coletadas foram mantidas em um saco 

plástico até a realização da análise microbiológica, visto que 3 máscaras foram 
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analisadas após 10 dias de uso, 4 máscaras foram analisadas no dia seguinte, e 

uma máscara foi analisada no mesmo dia, sendo todas as máscaras utilizadas pela 

própria autora do trabalho (RIBEIRO, et al., 2020). 

O experimento aconteceu no ano de 2021 nas dependências da Faculdade de 

Apucarana (FAP). As máscaras foram utilizadas em dias e horários diferenciados, 

sendo: dia 06 de setembro uso da máscara cirúrgica descartável (M1) por 12 horas, 

dia 10 de setembro uso da máscara cirúrgica descartável (M2) por 8 horas, dia 11 de 

setembro uso da máscara cirúrgica descartável (M3) por 2 horas, dia 13 de outubro 

uso da máscara cirúrgica descartável por 2 horas (M4), 3 horas (M5), 4 horas (M6) e 

outra de 5 horas (M7), dia 14 de outubro uso da máscara cirúrgica descartável (M8) 

por 6 horas (PEPTS, 2020). Segue linha do tempo abaixo: 

 

Tabela 1 – Linha do tempo  

Máscaras      Data da 
     coleta 

    Horário         
    utilizado 

   

M1 06/09/21      12 horas 

M2 10/09/21 8 horas 

M3     11/09/21      2 horas 

M4    13/10/21      2 horas 

M5    13/10/21      3 horas 

M6 13/10/21      4 horas 

M7 13/10/21      5 horas 

M8  14/10/21      6 horas 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

As coletas das amostras para análise microbiológica foram mantidas em 

condições que impediram o desenvolvimento e contaminação de novos 

microrganismos, continuando viáveis as colônias já existentes até o momento da 

análise (FABRRIS, TREVISAN; CABANELLOS, 2020). 
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Os materiais utilizados para a análise microbiológica foram 30 placas de petri, 

40 tubos de ensaio, 50 ponteiras, 270 mL de água peptonada, 300mL de ágar 

MacConkey, 370mL de ágar de contagem. Antes das análises foram preparados e 

esterilizados os materiais (CARVALHO, 2010). 

Para a demarcação do quadrante utilizado na avaliação de cada uma das 

máscaras utilizou-se um molde de 25 centímetros (25 cm²), requadrando na área 

central das máscaras entre nariz e boca, colocadas cada amostra imediatamente em 

tubos de ensaio contendo cada um 10 ml de água peptonada 0,1% (Figura 1), e 

então agitadas em agitador de tubos vórtex (RIBEIRO, et al., 2020). 

 

Figura 1 – Solução inicial de salina (100) contendo as amostras das máscaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Para que a realização de uma determinação mais fidedigna possível, 

inicialmente foi feito o preparo de amostras nas diluições, onde foi homogeneizado 

os tubos de ensaio contendo o quadrante das amostras das máscaras coletadas 

(PASSOS; SANTOS; CAMPIOLO, 2020). 
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Os tubos iniciais retratam a concentração 100, usados para possibilitar as 

diluições necessárias para a avaliação mais precisa dos locais. Para obter as 

concentrações de 10-1, 10-2, 10-3, os tubos de ensaio continham 9 mL de água 

peptonada estéril para diluição, transferido da amostra inicial de 100 apenas 1 mL 

com uso de uma micropipeta para o tubo contendo 9 mL do diluente, assim fazendo 

a primeira diluição (101) e assim por diante, repetindo o processo de retirar 1 mL da 

amostra e passar para a próxima até chegar a diluição de 10-1 (JORGE, 2006). 

Retirado 1 mL da diluição 101 e inoculado em 15 mL do meio de contagem e 

posterior plaqueamento, esse procedimento foi feito para as demais diluições de 

forma a cada uma ter sua própria placa sem que haja contaminação entre elas. As 

placas ficaram por 24 horas a uma temperatura de 36,5°C na estufa. Após o término 

da incubação é contado a quantidade de colônias (NOGUEIRA, 2016). 

Considerando a quantidade de colônias, foi feito o cálculo de unidades 

formadoras de colônias por centímetro quadrado através da multiplicação do número 

de colônias pelo antagonista da diluição a este produto e dividido por X, 

correspondente à superfície de 50cm² (SOARES, et al., 2020). 

A partir do crescimento das colônias em meio de contagem foi realizado o 

cultivo em MacConkey para isolamento e identificação de coliformes termotolerantes 

(NETO; FREITAS, 2020).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos foram baseados na contagem de Unidades Formadoras 

de Colônias e o possível isolamento e identificação de contaminação fecal por 

Escherichia coli. 

No método quantitativo de cultivo em placa foi possível verificar crescimento e 

contagem de Unidades Formadoras de Colônias em determinadas diluições e em 

outras não.  

Nas figuras a seguir temos os resultados negativos de crescimento 

respectivos de das amostras avaliada M1; M2 e M3 (Figura 2, Figura 3, Figura 4). 

Destacando que M1 referente correspondeu a 12 horas de uso, M2 8 horas e M3 foi 

de 2 horas de uso.  

 



32 

 

 

Figura 2 – Amostra M1 em Ágar de Contagem após plaqueamento e incubação 
nas diluições de 10-0, 10-1, 10-2, 10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Figura 3 – Amostra M2 em Ágar de Contagem após plaqueamento e incubação 
nas diluições de 100, 10-1, 10-2, 10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 
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Figura 4 – Amostra M1 em Ágar de Contagem após plaqueamento e incubação 
nas diluições de 100, 10-1, 10-2, 10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

A Figura 5 representa a amostra M4, utilizada por 2 horas e sem a presença 

de colônias. 

 

 Figura 5 – Amostra M4 (representada por M1 na imagem) em Ágar de 
Contagem após plaqueamento e incubação nas diluições de 100 e 10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 
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A Figura 6 representa a amostra M5 e já podemos verificar crescimento 

satisfatório de contagem após 3 horas de uso na solução inicial 100 (contagem 5,8 x 

101 UFC/Ml). 

 

 Figura 6 – Amostra M5 (representada por M2 na imagem) em Ágar de 
Contagem após plaqueamento e incubação nas diluições de 100 e 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

A Figura 7 representa a amostra M6 em que verificamos crescimento após 4 

horas de uso apenas na solução inicial 100 (contagem 3,3 x 101 UFC/mL). 

 

 Figura 7 – Amostra M6 (representada por M3 na imagem) em Ágar de 
Contagem após plaqueamento e incubação nas diluições de 100 e 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 
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A Figura 8 representa a amostra M7 apresentando crescimento após 5 horas 

de uso na solução inicial 100 (contagem 3,67 x 102) 

 

Figura 8 – Amostra M7 (representada por M4 na imagem) em Ágar de 
Contagem após plaqueamento e incubação nas diluições de 100 e 10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

A Figura 9 representa a amostra M8. Após 6 horas de uso a contagem foi 

insatisfatória na solução inicial 100 realizada a contagem somente na concentração 

10-1 (contagem 1.97 x 102 UFC/mL). 

 

 Figura 9 – Amostra M9 (representada por M5 na imagem) em Ágar de 
Contagem após plaqueamento e incubação nas diluições de 100 e 10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 
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Dentre as amostras que obtiveram a presença entre 30 a 300 unidades 

formadoras de colônias foram necessários cálculos de média de contaminação para 

proceder a sua contagem científica (VIEIRA; FERNANDES, 2012).  

 Primeiramente foi calculado a média das colônias das duas placas e 

multiplicado pelo fator de diluição para se obter o número de colônias. A contagem 

deve ser expressa em número de unidades formadoras de colônias por mililitro ou 

grama de amostra (UFC/mL ou UFC/g). Como foi utilizado o plaqueamento em 

superfície, multiplicou-se por 10, obtendo os seguintes resultados, na M5 valor de 

5,8 x 101 UFC/mL, na M6 valor de 3,3 x 101 UFC/mL, na M7 valor de 3,67 x 102 

UFC/mL e M8 valor de 1.97 x 102 UFC/mL.   

Na análise qualitativa constou-se que das 8 máscaras cirúrgicas descartáveis 

não houveram crescimento de bactérias Gram negativas em MacConkey (RAUPP; 

BEUREN, 2003). A Figura 10 diz respeito às máscaras que foram analisadas após 

10 dias, sendo elas M1 referente a 12 horas de uso, M2 refere se a 8 horas de seu 

uso e M3 referente a 2 horas de uso. 

 

Figura 10 – Ausência de crescimento de Gram negativas em Ágar MacConkey 

das amostras M1, M2 e M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

A Figura 11 representa as máscaras que foram analisadas após 1 dia de sua 

utilização, sendo M4 (M1 na imagem) 2 horas do uso, M5 (M2 na imagem) referente 

a 3 horas de uso, M6 (M3 na imagem) 4 horas de uso e M7 (M4 na imagem) 5 horas 

de uso. A última M8 (M5 na imagem) sendo analisada no mesmo dia contendo 6 

horas de uso. 
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Figura 11 – Ausência de crescimento de Gram negativas em Ágar MacConkey 

das amostras M4 (M1 na imagem), M5 (M2 na imagem), M6 (M3 na imagem), M7 

(M4 na imagem) e M8 (M5 na imagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                            Fonte: próprio autor (2021). 

 

Diante dos resultados obtidos, entende-se que quando tossirmos ou 

espirramos expelimos gotículas de bactérias, pois a boca contém bactérias que são 

patogênicas, assim as máscaras podem auxiliar diminuindo a capacidade da 

dispersão de microrganismos. Segundo Nogueira (2016) e como observado neste 

trabalho, quanto mais tempo utilizasse a máscara no mesmo dia, maior o risco de 

aumentar a carga microbiana. 

As máscaras descartáveis são confeccionadas de maneira adequadamente 

cobrir a boca e o nariz do usuário. Possuem clipes nasais que são feitos de um 

material maleável para permitir o ajuste correto do contorno das bochechas e 

também do nariz. No entanto, como exposto por Soares et al. (2020) e avaliado 

nesta pesquisa, uma das desvantagens é a perda de efetividade de forma rápida 

devido à absorção de umidade, pois seu tempo de utilização é recomendado em 

torno de 2 a 4 horas, logo após fazer o descarte correto deste material infectante e 

descartável (SOARES, et al., 2020). 
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Atrelado a estas discussões, segundo Silva (2007) ao realizar a agitação de 

material infectante o ar pode ser contaminado assim, o contato direto com as 

máscaras pós uso pode contaminar as mãos e objetos, abrangendo o risco 

biológico, pois além das bactérias existentes, há vírus, fungos, protozoários, 

parasitas que possuem potencial patogênico. 

Nesta pesquisa buscou-se avaliar também a presença de Escherichia coli. 

Segundo dados da literatura em Silva (2007), esta bactéria é considerada a mais 

específica indicadora de contaminação fecal recente e de eventual presença de 

organismos patogênicos, sendo facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas 

simples, visando que a sua presença nas amostras estudadas foram negativas.  

Além disso, para comprovar a eficácia da higienização de superfícies e do 

ambiente, alguns outros microrganismos podem ser utilizados como bioindicadores 

sendo eles: Staphylococcus aureus, coliformes, coliformes fecais ou termotolerantes, 

como Escherichia coli, aeróbios, fungos e leveduras (SILVA, 2007). 

Posto isto, estes fatos corroboram a necessidade da avaliação microbiológica, 

evidenciando que a Contagem Padrão de Bactérias é de suma importância, uma vez 

que permite avaliar a eficiência das várias etapas da análise. É importante também, 

conhecer a densidade de bactérias, tendo em vista que um aumento considerável da 

população bacteriana pode comprometer a detecção de organismos coliformes. 

Embora a maioria dessas bactérias não seja patogênica, pode representar riscos à 

saúde (FUNASA, 2013). 

A avaliação microbiológica das máscaras descartáveis é de fundamental 

importância, uma vez que permite aferir a ausência ou não de microrganismos nela 

presentes, que podem ser prejudiciais à saúde das pessoas, permite identificar as 

condições de higiene, indicando se há a presença de microrganismos patogênicos e 

a quantidade presente. Em relação aos riscos biológicos, tanto o ar do ambiente 

quanto as máscaras utilizadas apresentaram colônias, com contagem mais elevada 

conforme quanto mais tempo da máscara utilizada, visando a conscientização da 

população através das redes sociais dos possíveis riscos da utilização das máscaras 

e seu descarte de maneira inadequada (MAFRA, et al., 2010). 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados levantados nesta pesquisa fica evidente a eficácia das 

máscaras descartáveis de fibras sintéticas não-tecidos em relação ao seu tempo de 

uso, visto que é seguro seu uso por 2 horas como recomendado, ou se manter as 

máscaras afastadas por alguns dias em um local limpo para que se possa utilizar 

novamente. Não é recomendado utilizar mais que 2 horas devido à carga de 

crescimento de microrganismos, visando que quanto maior o tempo de utilização da 

máscara maior será sua carga microbiológica (SILVA, 2007). 
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