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RESUMO
Introdução: Máscaras cirúrgicas foram desenvolvidas origi-

nalmente para conter e filtrar gotículas contendo micro-orga-
nismos expulsos da boca e nasofaringe de profissionais da saúde 
durante a cirurgia, protegendo assim o paciente. No entanto, 
existem várias formas através das quais as máscaras cirúrgicas 
podem vir a contribuir para a contaminação da ferida cirúrgica, 
por exemplo, pelo uso incorreto ou pelo vazamento lateral de 
ar, devido à tensão insuficiente da corda que prende a máscara. 

Objetivos: Determinar se máscaras cirúrgicas descartáveis 
usadas pela equipe cirúrgica durante a cirurgia limpa impedem 
a infecção de ferida no pós-operatório.

Métodos:
Busca por estudos: Esta foi uma revisão sistemática da lite-

ratura que realizou busca nas seguintes bases de dados ele-
trônicas: The Cochrane Wounds Group Specialised Register 
(até 14 de setembro de 2011), The Cochrane Central Register 
of Controlled Trials (Central) (The Cochrane Library 2011, 
Edição 3); Medline via Ovid (2008 a agos to de 2011), Medline 
via Ovid (In-Process & Other Non - Indexed Citations, até 
13 de setembro de 2011); Embase via Ovid (2008 a 2011, se-
mana 35), e Ebsco Cinahl (2008 até 9 de setembro de 2011). 

Critérios de seleção dos estudos: Foram incluídos apenas 
ensaios clínicos randomizados (ECR) e quasi-randomizados 
comparando o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis com a 
não utilização de máscara.

Coleta e análise dos dados: Dois revisores extraíram os da-
dos independentemente.

Resultados: Três estudos foram incluídos, envolvendo um 
total de 2.113 participantes. Não houve diferença estatistica-
mente significativa nas taxas de infecção entre o grupo que usou 
máscara e o que não usou. 

Conclusão: A partir dos resultados limitados não está claro 
se o uso de máscaras cirúrgicas por membros da equipe cirúr-
gica tem qualquer impacto sobre taxas de infecção da ferida 
operatória em pacientes submetidos à cirurgia limpa. 
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COMENTÁRIOS
A revisão se propõe a avaliar o impacto do uso de másca-

ras descartáveis na incidência de infecções de ferida operatória. 
Apenas três estudos foram incluídos e não se encontrou diferen-
ça estatística entre os grupos. Os tipos de cirurgias abordados 
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pelos três estudos incluem cirurgias ginecológicas, obstétricas 
e urológicas, potencialmente contaminadas e que podem in-
fluenciar resultados, visto que os tratos ginecológico e urológico 
podem conter flora bacteriana similar à encontrada em nasofa-
ringe e orofaringe. Além disso, o tipo de máscara utilizado e a 
forma de utilização podem ser fatores que aumentem a taxa de 
contaminação, e isso não é descrito nos trabalhos.

A revisão nos propõe uma reflexão acerca do uso de máscara 
em cirurgias ginecológicas, obstétricas e urológicas, porém, os 
resultados são limitados e não podem ser extrapolados para ou-
tros tipos de cirurgia e procedimentos. Por enquanto, os dados 
advindos dessa metanálise não são suficientes para recomendar 
o não uso de máscaras descartáveis em cirurgias como forma de 
diminuir a incidência de infecções de feridas operatórias.


