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Máscara com função bactericida e
antiviral é fabricada no Brasil

A máscara Oto, que recebe filtros PFF2 nos compartimentos circulares à direita e à esquerda
(Crédito: Elka)
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Mariana Pezzo
Uma fabricante de brinquedos e uma empresa de base tecnológica
nascida em laboratórios universitários anunciaram na manhã
desta quinta-feira (16) o início do desenvolvimento, em parceria,
de máscaras respiratórias reutilizáveis, produzidas com materiais
com propriedades bactericidas, antifúngicas e antivirais.

A Elka, fabricante de brinquedos, buscava uma forma de empregar
seu parque fabril ocioso devido à pandemia de Covid-19 no
combate à própria pandemia. Por meio de um parceiro em
comum, encontrou a Nanox, especializada em aditivos
nanoestruturados a base de prata com ações antimicrobianas
comprovadas — bactericidas, antifúngicas e antivirais.
As duas empresas desenvolveram, então, o projeto de uma
máscara de proteção reutilizável equivalente às hoje famosas N95
(que são descartáveis), com uma vantagem adicional: superfícies
ativas que podem ajudar no combate a infecções bacterianas
responsáveis pelo agravamento de quadros de Covid-19.
“As micropartículas que produzimos têm ação comprovada contra
alguns tipos de vírus. Ainda não houve tempo para os testes com o
SARS-CoV-2, mas o potencial existe”, esclarece Gustavo Simões,
CEO da Nanox. “Mas, além da produção nacional e do fato de
serem reutilizáveis, a ação bactericida pode contribuir na
prevenção de outras infecções, especialmente a pneumonia
bacteriana, frequentemente associada ao agravamento dos
quadros de Covid-19”, complementa.
As máscaras — que receberam a marca Oto — são produzidas com
materiais plásticos (poliméricos) associados aos aditivos da
Nanox, com espaço para filtros PFF2 descartáveis. Nesta primeira
etapa, os aditivos estão apenas na estrutura das máscaras, mas já
está prevista a adição aos filtros. Para a higienização, é necessário
usar apenas água e sabão. “O protocolo para substituição dos
filtros precisará ser estabelecido pelos serviços de saúde. De
qualquer forma, sejam eles quais forem, a quantidade de material

necessário para a confecção das máscaras é muito inferior ao que é
usado nas máscaras descartáveis”, explica Simões.
A fase de pré-reserva foi iniciada hoje, e as primeiras unidades
serão entregues a partir de 12 de maio. Inicialmente, a capacidade
de produção é de 200 mil unidades por mês, mas a quantidade
pode ser facilmente aumentada diante da demanda, para até um
milhão de unidades mensais, segundo os responsáveis pela
iniciativa. A expectativa é fornecer principalmente para serviços
hospitalares, e uma parte será destinada a doações. “Já está
definido que até 10% da produção será doada, e estamos
construindo os mecanismos para essa possibilidade”, afirma
Simões.
Eduardo Kapáz Jr, da Elka, destaca o fato da máscara ter sido
desenhada e ser produzida totalmente no Brasil, e de servir,
segundo ele, não só aos agentes de saúde na linha de frente no
combate à pandemia, mas também à população em geral.
A Nanox é uma spin-off do Centro de Desenvolvimento de
Materiais Funcionais (CDMF), um dos Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão (Cepids) apoiados pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Em 2004, a partir de
demanda apresentada por uma fabricante de eletrodomésticos,
estudantes que realizavam pesquisas de iniciação científica e
mestrado no Centro vislumbraram a oportunidade de empreender
na área de materiais baseados em nanotecnologia, à época quase
inexistente no Brasil.
Na sua consolidação, a empresa recebeu recursos da própria
Fapesp e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “Nada

disso seria possível sem o conhecimento acumulado ao longo da
minha formação e das outras pessoas envolvidas, e bem antes
disso, com recursos públicos. É essa experiência acumulada que
agora pode ser rapidamente redirecionada para este objetivo
emergencial, para um problema real. É a concretização de
investimentos na promoção do relacionamento entre universidade
e empresas, por exemplo”, avalia o CEO da Nanox.
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