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AVISO 
As práticas relatadas nesta palestra devem ser feitas por pessoas experientes. De forma 

alguma deve ser feita por amadores. Tenha sempre alguém acompanhando a cena e use 

sempre a SafeWord!  

Este material tem copyright de GasMask. No entanto a sua distribuição é livre sem prévio 

aviso, desde que não seja alterado e nem usado para fins lucrativos. 

Todas as imagens são propriedades de seus respectivos donos. 
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1- Sobre máscaras de gás 

A máscara de gás foi inventada no século XIX; (há controvérsias de quem tenha 

inventado, se foi um americano ou um Alemão) para proteção respiratória contra partículas e 

vapores tóxicos. 

Existem basicamente 2 tipos de máscaras: Semi-facial e Face inteira, cada um com suas 

classes.  

Figura 01. Classificações de máscaras de gás.  

O funcionamento da máscara de gás é igual em quase todos os tipos e classes. Nelas 

existem sempre, no mínimo, uma entrada e uma saída de ar, sendo que na entrada é 

anexado um filtro, que o tipo varia muito de acordo com o elemento nocivo que for trabalhar. 

O ar entra no filtro e passa por diversos compostos químicos filtrantes, como por exemplo, o 

carvão ativado, e o usuário recebe o ar purificado. No BDSM o filtro só tem função estética. 
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Figura 02. Funcionamento de um Filtro  

Máscaras Semi-Faciais, como o próprio nome diz, cobre somente parte do rosto (o nariz 

e a boca), e possuem três tipos; filtro simples, filtro duplo e de oxigênio, este último usado 

em hospitais (ou medical play). Geralmente os de filtro simples e duplos são usados por 

Cybers e similares. 

  

Figura 03: Máscaras Semi-Faciais de filtro simples, duplo e de oxigênio, respectivamente.  

As máscaras de Face Inteira (Full Face) protegem o nariz, a boca e os olhos. Nesta 

classe estão subdivididas as de Filtro (Comum), PAPR, SCBA, SCUBA e BDSM, sendo elas 

podendo ser elas de uso Civil ou Militar.   
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As máscaras PAPR, SCBA e SCUBA são muito pouco conhecidas no BDSM. A PAPR 

(Powered Air Purifying Respirators) nada mais é uma mascara de gás de filtro movido a 

bateria que mantém um fluxo de ar constante na máscara, mantendo uma pressão positiva.  

 

Figura 04. Máscara tipo PAPR. 

O SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) é a “máscara de bombeiro”, com um 

cilindro de ar comprimido para respirar. 

 

Figura 05. Máscara tipo SCBA. 

O SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) é o “Equipamento de 

Mergulho” usado para explorar ambientes submarinos. 
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Figura 06. Máscara tipo SCUBA.  

Agora vamos falar dos dois tipos que nos interessam: BDSM e Filtro. 

As máscaras BDSM são máscaras criadas especialmente para uma prática especifica 

do BDSM, como breathplay, enclausuramento, etc... Geralmente elas são máscaras de Filtro 

modificadas ou então modelos baseados nelas. 
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Figura 07. Máscara Tipo BDSM 

As máscaras do tipo filtro são as mais utilizadas no BDSM. Elas são relativamente 

simples, disponíveis em inúmeras marcas e modelos, e podem ser modificadas para 

qualquer outro tipo de mascara Full-face. E serão estas máscaras que serão analisadas 

nesta palestra.  

 

Figura 08. Máscara comum de Filtro.  
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2- Por que é usado no BDSM? 

Máscaras de gás por muito tempo causaram desejo nas pessoas; e são usadas no 

BDSM por diversos motivos. A grande maioria gosta por fetiche, agora, o que exatamente 

chama atenção dos fetichistas nas mascaras? 

Bem, eis alguns dos principais motivos que levam algumas pessoas a sentirem tesão por 

máscaras: 

 

Mistério.  

 

Isolamento externo, proteção. 

 

Som da respiração.  

 

Pelo simples fato de ter algo colado ao rosto.  

 

Por ser um acessório para uma outra prática 

(ex. Breathplay) 

 

Despersonificação 

 

Fetiche por objeto brilhante (como no latex)* 

 

Como forma de submissão*  

Outra aplicação não-fetichista para as máscaras 

é o sigilo. Muitas pessoas preferem usá-las para se 

manterem anônimas.  
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3 - Onde comprar?  

Esta é uma pergunta muito freqüente. “Onde raios acho pra vender uma máscara de 

gás?”. Confesso que fique seis anos pesquisando meios de conseguir uma. Hoje já é mais 

fácil achá-las. Há basicamente quatro lugares onde você pode conseguir: 

 

Lojas de EPI 

 

Lojas BDSM 

 

Lojas Military Surplus 

 

Internet 

Em lojas de EPI (Equipamento de Proteção Individual), conhecidas também como 

“casa da borracha”, são lojas específicas que vendem equipamentos de proteção industriais, 

como botas, máscaras, luvas, aventais, etc... Muitas delas vocês irão achar máscaras semi-

faciais, mas pouquíssimas que vendem full face e não há variedade. Pode-se encontrar por 

toda a cidade estes tipos de loja. O preço delas estão por volta de R$ 400,00 (full face) e 

R$ 35,00 (semi-facial).  

As Lojas BDSM seriam as ideais para se 

comprar, pois tem máscaras para este propósito e 

uma grande variedade de modelos, porém são 

dificílimas de se achar.  Praticamente conheço só 

uma loja que tem máscaras a pronta entrega: a 

Fetish Shiny que fica na Vila Mariana. Os preços 

variam muito de acordo com o modelo, que vai de 

R$ 300,00 a 1100,00.  

Lojas de Military Surplus, ou lojas de 

materiais militares, vocês poderão encontrar alguns 

tipos variados de máscaras, porém a esmagadora 

maioria delas são usadas da segunda guerra 

mundial, e não funcionais. O preço vai variar de 

R$ 500,00 a 3000,00. 

Internet, praticamente nela não há limites se 
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você tiver um cartão de crédito. Lá você pode achar máscaras desde o e-bay, mercado livre, 

até o site de lojas virtuais de EPI, BDSM e Military Surplus. A variedade de máscaras é 

imensa, e a faixa de preço também. O preço pode variar de US$ 15,00 a US$ 300,00 mais 

frete e impostos de alfândega. O problema, além dos impostos, é que as qualidades delas 

também variam muito, desde modelos imprestáveis até modelos novos. 

Então você me pergunta: “Não é possível comprar máscaras nacionais direto da 

fábrica?” Eu te respondo: Sim, porém as fábricas ficam fora da cidade ou até mesmo do 

estado e eles só aceitam compras de lote, o que significa que você precisa comprar pelo 

menos 100 delas e custariam, cada uma, bem mais caro que uma comprada numa loja 

BDSM, por exemplo. 
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4 – Manutenção  

Ok, você sabe como funciona uma máscara, já comprou e se divertiu. E agora chega 

a parte onde muitas pessoas se esquecem: A manutenção. 

A manutenção das máscaras de gás são semelhantes as das roupas de látex, já que 

a maioria delas são feitos de borracha, apesar de serem muito mais resistentes que as 

roupas e resistirem a ambientes severos.  

A manutenção que eu faço é passar uma leve película de Shiny na parte exterior da 

mascara a cada 15 dias, e uma leve borrifada de shiny na parte interior a cada mês. Deve-

se ter atenção nas partes de tensão, como a tira de fixação. 

Após usar uma máscara em uma cena, ela fica úmida com o suor e com a respiração. 

Seque as partes úmidas, como o voicemitter, e as válvulas de entrada e saída. Deixe depois 

a mascara secando ao ambiente fresco, seco e fora da luz do sol.  

Após todo este processo, guarde a máscara dentro da bolsa própria, para não pegar 

poeira, umidade e calor, com cuidado para não manter pontos de tensão dobrados ou 

tencionados dentro da bolsa. 
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5 – Técnicas  

Agora sim vamos a parte mais interessante da palestra: As Técnicas. Nesta palestra 

irei mostrar algumas técnicas que uso, que geralmente estão ligados a breathplay ou 

aquafilia. 

 

Underwater 

 

Desconheço um nome específico para esta técnica. Ela é bem simples e fácil de fazer, 

eu como aquafilista, adoro. Para esta técnica é necessário uma banheira ou piscina, uma 

máscara e um cano de extensão longo. 

Com a mascara e o cano já no rosto, deita-se o escravo em baixo d’agua deixando 

somente o cano de respiro para fora. A sensação de estar isolado de todo o mundo é 

sensacional. Dizem alguns que se feito isso com água a uma temperatura exatamente 

idêntica ao do corpo, faz com que você se sinta flutuando no espaço. 

Alguns me perguntam: “Não entra água dentro da máscara?” Eu digo que sim. Mas a 

água entra muito lentamente pela válvula de saída. Mas nada para se preocupar, é possível 

continuar a respirando desde que não chegue ao nariz. A água entrando aos poucos dá uma 

emoção a mais.  

 

Rebreather 



 
“Be Sane. Be Safe. Be Consensual.” 

 

Esta é a técnica favorita dos Breathplayers. Ela também é conhecida como sufocamento, 

que consiste em confinar a respiração do escravo em um reservatório, ou seja, ficar 

respirando o mesmo ar até pedir safeword. 

Existem basicamente dois balões de rebreath: O aberto e o fechado. O rebreather 

fechado é basiamente um saco fechado em que você fica respirando o mesmo ar. O Aberto 

possui abertura para entrar ar fresco, porém a abertura não é suficiente para encher os 

pulmões. Ele prolonga de certa forma a asfixia. 

Pode-se praticar rebreath de maneira simples amarrando um saco plástico na 

extremidade do cano da máscara.  

 

Underwater Rebreather 

Esta é outra técnica que sonho em praticar. Ela é idêntica ao Rebreather, com a diferença 

que é feita de baixo d’agua. De certa forma você fica com um “mini equipamento de 

mergulho” enquanto tiver ar. No entanto esta prática é extremamente perigosa, pois se o seu 

ar acabar no balão, você ainda terá que sair da água para respirar ar fresco. 
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Share Air 

 

Uma técnica que espero um dia por em prática. São usadas duas máscaras de gases, 

sendo uma delas modificada para receber anexo de cano na saída. Com um cano de 

extensão, pluga-se uma extremidade na entrada de ar da máscara, e outra extremidade na 

saída de ar da outra modificada. 

Qual o resultado disso? O ar fresco é respirado por um, e quando o ar respirado for 

expelido da mascara irá direto na entrada da mascara do parceiro. Mas o ar “usado” ainda é 

respirável, porem incomodo, isso faz com que você asfixie seu escravo por um período 

muito longo sem ter o escravo ter a necessidade de chamar a safeword. E claro, esta 

técnica tem também o aspecto íntimo dos parceiros dividirem o mesmo ar.   

 

“BlowMask” 
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Esta é simples e de certa forma, baunilha. Nela é usada uma máscara especifica para 

este fim ou modificada de tal forma que proporcione o sexo oral. Esta técnica vai além do 

inusitado, as máscaras especificas são projetadas para que ofereçam uma penetração 

“forçada” com conforto.  

 

“Dildo Mask” 

 

Este também desconheço um nome exato, porém acredito que este seja o nome.  
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Eu procuro desesperadamente por este acessório. É um cano de extensão comum, mas 

em uma das extremidades é fixado um dildo oco com furos de respiro. É um brinquedo 

sensacional. O escravo ou até mesmo a Domme pode usar para se masturbar. Enquanto 

quem estiver usando a máscara, irá ser asfixiado pela masturbação, e a respiração dela 

será causar uma leve sucção no dildo. É uma técnica bem intima e excitante.   

 

“Garrafa” 

 

É um outro acessório usado junto com uma máscara. Nesta garrafa foi especialmente 

projetado para dificultar a respiração. A primeira vista parece complicado, mas o 

funcionamento dele é simples. 

Primeiro enche-se a garrafa com água (alguns preferem encher com urina). Dizem 

que se colocar água e gelo na garrafa, fica sensacional.  

Ao respirar você irá forçar o ar externo entrar pelo canudo da garrafa, passar pela 

água e ir até a máscara. Isto é um processo cansativo e requer fôlego, e faz a pessoa 

cansar e se asfixiar aos poucos.  
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6 – Considerações Finais  

As máscaras de gás no BDSM vão além do valor estético. Com elas pode-se fazer 

uma finalidade de coisas mesclada com outras técnicas. Não é preciso ser necessariamente 

fetichista por máscaras para gostar de usá-las.  

Nesta palestra foram mostradas algumas técnicas voltadas a aquafilia e Breathplay, mas 

também nada impede delas serem empregadas de outra forma. 

Dúvidas? Críticas? Sugestões? Correções? Estou aberto para debate ;) 
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