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Em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao 

SARS-CoV-2 e  da falta de equipamento de proteção individual (EPI) para o 

uso do profissional da saúde nas ações de diagnóstico, tratamento e controle 

dos pacientes com COVID- 19, o Ministério da Saúde promulgou a Resolução 

de Diretoria Colegiada (RDC) nº 356 de 23 de março de 2020, a qual dispõe, 

de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricação, 

importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como 

prioritários para uso em serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020a). 

Essa RDC no artigo 2º permite a fabricação de máscaras cirúrgicas, óculos 

de proteção, protetores faciais, vestimentas hospitalares (capote/avental 

impermeável e não impermeável), gorros e propés para o uso em serviços de 

saúde, dispensando a autorização de funcionamento de empresa (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2020a).

Prevê ainda que deve ser garantido pelo fabricante a qualidade, segurança e a 

eficácia dos produtos fabricados, além de atender aos requisitos das normas 

técnicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020a). A RDC nº 349, de 20 de março de 

2020 também determina os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para tratamento de petições de regularização de equipamentos 

de proteção individual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020b).

Capítulo 01

PROJETO EPI-UFG

Carlos Gustavo Martins Hoelzel1

Dorivalda Medeiros1

Heliny Carneiro Cunha Neves2

Luana Cássia Miranda Ribeiro2 

Maristela Novaes1
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O equipamento de proteção individual (EPI) refere-se a barreira utilizada 

isoladamente ou em combinação para promover a proteção das membranas 

mucosas, vias aéreas, pele e vestuário dos PAS, sempre que houver possibilidade 

de exposição a material biológico ou contato com agentes infecciosos. Eles 

são elementos fundamentais necessários para a prevenção da transmissão de 

agentes infecciosos nos cuidados em saúde (SIEGEL et al., 2007). 

O vírus SARS-CoV-2 possui uma alta e sustentada transmissibilidade entre 

as pessoas (ANVISA, 2020; WHO, 2020a; ECDC, 2020a). A via de transmissão 

pessoa a pessoa do vírus SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias 

(expelidas durante a tosse, fala ou espirro) e também pelo contato direto com 

pessoas infectadas� Outras rotas implicadas na transmissão de coronavírus 

incluem o contato indireto com fômites ou superfícies contaminadas do 

ambiente ou com objetos usados pela pessoa infectada (ECDC, 2020b; NEELTJE 

et al, 2020; CHAN et al., 2020; CDC, 2020ª, WHO, 2020).

A proteção dos profissionais de saúde em todos os locais onde os cuidados 

são prestados deve ser primordial (PUBLIC HEALTH ONTARIO, 2020). A 

disponibilidade, uso apropriado de barreiras físicas pelos profissionais de saúde 

para a tarefa a ser executada e a educação e treinamento são necessários para 

garantir competência na seleção, uso e descarte adequado de EPI para evitar 

a exposição à infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) (PUBLIC HEALTH 

ONTARIO, 2020).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o atual estoque 

global de EPI é insuficiente, particularmente para máscaras e aventais.  

A crescente demanda global impulsionada não apenas pelo número de casos 

COVID-19, mas também por desinformação, compra de pânico e armazenamento 

pela população, resultou em mais escassez de EPI globalmente. A capacidade 

de expandir a produção de EPI é limitada e a demanda atual por esses 

equipamentos não pode ser atendida, especialmente se o uso inadequado e 
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disseminado de EPI continuar (WHO, 2020b).

Essa escassez, abrange tanto produtos configurados para uso na saúde, como 

aqueles materiais necessários à confecção do EPI e à mão de obra necessária 

aos processos de produção, uma vez que o isolamento social desmonta 

também as unidades produtivas de toda a cadeia têxtil, incluindo a confecção 

de vestimentas e de equipamentos�

Diante desse contexto, a Universidade Federal de Goiás (UFG) organizou um 

grupo de trabalho com objetivo de estruturar um centro de produção de EPI 

para atender os estabelecimentos de assistência à saúde do Estado de Goiás 

durante a pandemia da Covid-19� E para isso organizou uma robusta estrutura 

junto a parceiros internos e externos à comunidade universitária para a 

produção de milhares de EPI� Nesse contexto as parcerias desse projeto se 

estruturaram por meio das doações de material e de foça de trabalho, ou seja, 

se efetiva através do trabalho voluntário.

Essa iniciativa gerou um projeto de extensão multidisciplinar na UFG, e 

nesta fase, se concentra na produção de máscaras comuns e de aventais de 

procedimentos para os profissionais da área da saúde, além das capacitações 

realizadas com parceiros quanto as boas práticas para a produção de 

equipamento de proteção� 

A análise técnica e de qualidade do material (TNT -Tecido não Tecido, 

aviamentos, utensílios etc.) é fundamental, pois se caracterizam pela 

diversidade. Por outro lado, o processo produtivo dos itens eleitos como 

prioridade do projeto, as máscaras e o avental de procedimento, requerem 

métodos precisos, que implicam em ações coordenadas e interligadas de modo 

a viabilizar o alcance das exigências intrínsecas dos produtos: função, forma/

ergonomia e padrão de qualidade. Além disso deve seguir as legislações e as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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No contexto do trabalho voluntariado, nem sempre a mão de obra tem a 

qualificação necessária para que se alcance as exigências estabelecidas 

pelos órgãos reguladores da aplicação das normas específicos dos itens de 

EPI. Produtividade versus capacitação técnica se tornam elementos de uma 

equação fundamental: a produtividade exigida pelo contexto de escassez de 

produtos. Desse modo a organização da mão de obra implica a identificação 

das habilidades de cada um dos voluntários, assim como a capacidade de 

absorção de novos conhecimentos e atividades do sujeito dentro do processo 

produtivo que, nesse contexto é especialmente dinâmico e desafiador, 

exigindo qualificação constante.
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Capítulo 02

PROTOCOLO DE BOAS PRÁTICAS PARA A 
PRODUÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEL E AVENTAL NO COMBATE 
AO NOVO CORONAVÍRUS

Heliny Carneiro Cunha Neves1

Katiane Martins Mendonça1

Prezado leitor,

antes de proceder a leitura do capítulo a seguir é 
indispensável consultar a legislação do Ministério da Saúde 
que se vincula à matéria:

• Resolução da Diretoria Colegiada nº 349, de 19 de março 
de 2020. Define os critérios e os procedimentos extraordinários 
e temporários para tratamento de petições de regularização de 
equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos 
do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos 
identificados como estratégicos pela Anvisa, em virtude da 
emergência de saúde pública internacional decorrente do novo 
Coronavírus e dá outras providências.

• Resolução da Diretoria Colegiada nº 356, de 23 de março 
de 2020. Dispõe de forma extraordinária e temporária, sobre 
os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de 
dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em 
serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública 
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
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2�1 Introdução

Esse protocolo é constituído por medidas que devem ser adotadas no 

processo produtivo de máscara de proteção descartável e de avental durante 

a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2)� Todos os envolvidos no 

processo produtivo devem ser capacitados quanto às medidas descritas nesse 

protocolo� 

A produção de equipamentos de proteção individual (EPI) é uma das ações de 

combate ao novo coronavírus proposta pela Universidade Federal de Goiás e 

visa atender à demanda da falta de EPI para o uso do profissional da saúde nas 

ações de diagnóstico, tratamento e controle dos pacientes com a COVID- 19.

Estas recomendações podem ser revistas em função de alterações das 

evidências científicas e de manuais publicados sobre o novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), utilizados para a fundamentação desse protocolo. 

Esse protocolo tem como objetivo instrumentalizar a produção de máscara de 

proteção descartável e de avental, desde a estrutura física mínima necessária 

até as boas práticas a serem adotadas pelos profissionais a fim de evitar a 

contaminação dos produtos e oferecer segurança e qualidade ao processo 

produtivo� 

Primeiramente, destacamos que todos aqueles que estiverem com sinais e 

sintomas de alterações gripais e respiratórias não devem participar das etapas 

de produção dos EPI� 
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Área de armazenamento 
e distribuiçãoÁrea de confecção Área de preparo, 

dobradura e selagem

BARREIRA
FÍSICA

ÁREA LIMPA

2�2 A estrutura física para a fabricação de 
equipamentos de proteção individual 

As etapas de produção dos EPI devem seguir um fluxo unidirecional e conter 

minimamente as áreas apresentadas na Figura 1 e seguir as recomendações 

apresentadas no Quadro 1�

Figura 1� Fluxograma unidirecional das etapas de produção dos EPI� Fonte: Elaborado pelas autoras 
deste protocolo�

ÁREA ESTRUTURA FÍSICA E AMBIENTE

Área de 
Confecção

• Dispor de pia para higienização de mãos dentro da área de 
confecção, com pia de acionamento automático, água, sabão, papel 
toalha e cartaz com a técnica adequada de higiene de mãos;
• Dispor de recipientes para dispensação de álcool em gel a 70% 
distribuídos por toda a área de confecção em especial, ao lado de cada 
máquina de costura;
• As bancadas para realização do corte dos tecidos e onde serão 
dispostas as máquinas devem permitir a limpeza e desinfecção� 
Devem ser de material lavável, não poroso, não deve conter frestas, 
ranhuras e saliências, com acabamento monolítico;
• Dispor de cadeiras ou bancadas ergonômicas (seguir a Norma 
Regulamentadora 17), com altura regulável e passíveis de limpeza e 
desinfecção;
• Deve possuir contêineres que permitam a limpeza e desinfecção 
para acondicionar os EPI durante o processo de produção� Ao lado de 
cada máquina deve ter um contêiner; 
• Recipientes para descarte de agulhas ao lado de cada máquina; 
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Área de 
Confecção

• Armários que permitam a limpeza e desinfecção. De preferência, de 
metal ou de madeira revestida, a uma distância mínima de 20 cm do 
chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede;
• Sistema de registro de todos os produtos recebidos do almoxarifado 
e rotina de recebimento e conferência dos mesmos;
• As máquinas de costura devem ficar a uma distância mínima de 2 
metros;
• O local deve ser limpo diariamente, ter iluminação uniformemente 
distribuída e difusa, conforme NBR 5413/1992 (Classe B. Iluminância 
(lux): de. 750 - 1000 – 1500 a 1000 - 1500 - 2000);
• O ambiente deve ser arejado e dispor de janelas abertas e teladas� 
A legislação brasileira (Norma Regulamentadora 17) estabelece 
parâmetros para proporcionar aos trabalhadores máximo de conforto 
e segurança, dentre eles, uma temperatura ambiental entre 20º 
e 23ºC, umidade relativa do ar de cerca e 40% e velocidade do ar 
aproximada de 0,75m/s;
• Análise de níveis de ruídos para conforto acústico, conforme Normas 
da ABNT, NBR10.152 e NBR 12.179 no caso de recintos fechados;
• Manter o fluxo de área restrito e unidirecional;
• Dispor de recipientes para descarte dos resíduos, com tampa e 
acionamento pelos pés.

Preparo 
dobradura e 
selagem

• Dispor de pia para higienização de mãos dentro da área de 
confecção, com pia de acionamento automático, água, sabão, papel 
toalha e cartaz com a técnica adequada de higiene de mãos; 
• Dispor de recipientes para dispensação de álcool em gel a 70% 
distribuídos na área de dobradura e selagem;
• As bancadas devem permitir a limpeza e desinfecção� Devem ser 
de material lavável, não poroso, não deve conter frestas, ranhuras e 
saliências, com acabamento monolítico;
• Dispor de cadeiras ou bancadas ergonômicas (seguir a Norma 
Regulamentadora 17), com altura regulável e passíveis de limpeza e 
desinfecção;
•  Ter seladoras, preferencialmente automatizadas ou semi-
automáticas;
• Ter iluminação adequada para a inspeção e controle de qualidade 
dos produtos fabricados, conforme NBR 5413/1992;
• O local deve ser limpo diariamente, ter iluminação uniformemente 
distribuída e difusa, conforme NBR 5413/1992 (Classe B. Iluminância 
(lux): de. 750 - 1000 – 1500 a 1000 - 1500 - 2000);
• O ambiente deve ser arejado e dispor de janelas abertas e teladas� 
A legislação brasileira (Norma Regulamentadora 17) estabelece 
parâmetros para proporcionar aos trabalhadores máximo de conforto 
e segurança, dentre eles, uma temperatura ambiental entre 20º 
e 23ºC, umidade relativa do ar de cerca e 40% e velocidade do ar 
aproximada de 0,75m/s;
• Ter embalagem adequada para acondicionar os produtos;
• Armários que permitam a limpeza e desinfecção para 
armazenamento das embalagens após a selagem. De preferência, de 
metal ou de madeira revestida, a uma distância mínima de 20 cm do 
chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede;
• Dispor de recipientes para descarte dos resíduos, com tampa e 
acionamento pelos pés.
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Armazenamento 
e distribuição

• Manter o fluxo de área restrita;
• Dispor de pia para higienização de mãos dentro da área de 
confecção, com pia de acionamento automático, água, sabão, papel 
toalha e cartaz com a técnica adequada de higiene de mãos; 
• Dispor de recipientes para dispensação de álcool em gel a 70% 
distribuídos na área de armazenamento e distribuição;
• Armários que permitam a limpeza e desinfecção para 
armazenamento. De preferência, de metal ou de madeira revestida, 
a uma distância mínima de 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da 
parede;
• Implementar sistema de transporte e distribuição por meio de 
recipientes, contêineres ou carros fechados, a fim de garantir a 
integridade da embalagem e a segurança do produto� E que sejam 
limpos e sofram desinfecção a cada uso;
• Dispor de recipientes para descarte dos resíduos, com tampa e 
acionamento pelos pés.

Áreas 
de apoio

• Dispor de almoxarifado com acesso restrito;
• Os tecidos devem ser protegidos e dispostos sobre plataformas 
que permitam limpeza e desinfecção� 
• Os aviamentos e demais materiais devem ser protegidos e dispostos 
em armários que permitam limpeza e desinfecção; 
• Vestiário com sanitário masculino e feminino; 
• Depósito de material de limpeza, considerando que este deve ter 
um acesso externo ao almoxarifado e à área de produção;  
• Área para que os profissionais coloquem os equipamentos de 
proteção coletiva, previamente antes da entrada na área de confecção;
• Copa, área externa ao setor de confecção.

Quadro 1� Recomendações gerais quanto à estrutura física e o ambiente de fabricação de equipamentos 
de proteção individual� Fonte: Elaborado pelas autoras deste protocolo�

RECOMENDAÇÕES GERAIS

3� A área física deve permitir o fluxo unidirecional de forma a evitar o cruzamento 
de produtos e facilitar o processo de produção, bem como o acesso para a 
distribuição dos produtos�

4� A área física deve atender às condições higiênico-sanitárias.

5� Todas as pias para higiene das mãos devem possuir torneiras de acionamento 
automático, dispensadores de sabonete líquido, dispensador de papel toalha. 

6� Os pisos, paredes e janelas devem permitir a limpeza e desinfecção.

7� As bancadas devem ser de material resistente, não poroso que permitem a 
limpeza e desinfecção�

8� Possuir instalações elétricas adequadas. 
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Quadro 2. Recomendações gerais. Fonte: Elaborado pelas autoras deste protocolo�

* Todo o ambiente deve obedecer às questões relacionadas às Normas Regulamentadoras, 

como a NR23, para garantir a segurança dos envolvidos. E seguir normas do Corpo de Bombeiros 

do Estado, como normas técnicas para sinalização e para sistemas de proteção por extintores 

de incêndio�

2�3� Higienização das mãos durante as etapas de 
produção dos equipamentos de proteção

Os quadros 3 e 4 apresentam os momentos para a higienização das mãos nas 

áreas de produção e a técnica de higienização das mãos com água e sabão e 

com álcool em gel a 70%. As mãos devem ser higienizadas com água e sabão 

sempre que estiverem visivelmente sujas�

9� Deve ser realizada a manutenção preventiva das máquinas, semanalmente, e a 
limpeza de cada uma delas antes do início do processo de produção�

10� A área de almoxarifado e estocagem deve ser limpa diariamente e as 
prateleiras, semanalmente, de modo a preservar a integridade dos materiais.

11� Não é permitido o consumo de alimentos dentro da sala de produção. 

12� Os materiais (têxteis, não têxteis, aviamentos, linhas, dentre outros) devem 
ser protegidos a fim de evitar contaminações, sujidades, danos, deteriorações e 
perdas�

13�  Deve ser elaborado um fluxograma desde a chegada da matéria prima até 
o produto acabado. Esse documento deve estar fixado na área de produção, para 
fácil consulta e todos os envolvidos devem conhecer o fluxo. 

14� A coleta dos resíduos será realizada diariamente pela equipe de 
higienização e limpeza e a destinação desse resíduo seguirá o fluxo estabelecido 
pela instituição produtora�
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MOMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS*

• Ao chegar na unidade de produção�

• Antes do início e após término do turno de trabalho.

• Imediatamente antes de colocar os equipamentos de proteção coletiva�

• Imediatamente após retirar os equipamentos de proteção coletiva.

• A cada uma hora durante o processo de produção 

• Antes de manusear a matéria prima e os produtos.

• Antes e após ir ao banheiro.

• Antes e após realizar a limpeza e a desinfecção das bancadas e equipamentos. 

• Antes de realizar o controle de qualidade e a dobradura� 

• Antes de empacotar� 

• Antes de manusear as embalagens� 

• Após o registro da produtividade.

• Antes de armazenar os produtos�

• Antes de distribuir os produtos�

• Sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas�

• Retirar todos os adornos: anéis, aliança, pulseiras e relógio;

• Lavar as mãos com água e sabão ou realizar fricção com preparação alcoólica 
a 70% (sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas devem ser lavadas com 
água e sabão)�

• Abrir a torneira e molhar as mãos (usar a mão não dominante, sem encostar a 
mão na pia);

• Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se a pia;

• Ensaboar as mãos, friccionando-as por aproximadamente 40 a 60 segundos, 

Quadro 3. Orientações quanto à higienização de mãos durante o processo de produção. Fonte: 
Elaborado pelas autoras deste protocolo
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Quadro 4� Técnica de higienização de mãos durante o processo de produção. Fonte: Elaborado pelas 
autoras deste protocolo�

Figura 2� Técnica de higienização de mãos durante o processo de produção. Fonte: Elaborado 
pelas autoras deste protocolo�

em todas as suas faces e repetir cada movimento por 5 vezes;

• Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir 
todas as superfícies das mãos; 

• Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;

• Fricção dos dorsos das mãos, entrelaçando os dedos.

• Fricção das pontas dos dedos e unhas, em movimento circular;

• Fricção das articulações, em movimento vai-e-vem;

• Fricção dos polegares;

• Fricção dos punhos 

• Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira;

• Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo 
pelos punhos. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre 
utilize papel toalha�
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TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
RECOMENDAÇÕES GERAIS

• Cartazes relacionados à higiene de mãos e condutas a serem adotadas devem 
ser fixadas em locais estratégicos.

• Ao tocar em regiões de múltiplos contatos deve realizar imediatamente a 
higienização das mãos�

• A higienização das mãos deve ser realizada com água e sabão ou preparação 
alcoólica a 70% a cada uma hora durante o processo de produção.

Quadro 5� Técnica de higienização de mãos durante o processo de produção - Recomendações gerais. 
Fonte: Elaborado pelas autoras deste protocolo�

* A técnica de Higienização das mãos e figuras apresentas foram adaptadas pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisa de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG).

2� 4 Etiqueta respiratória durante as etapas de produção 

O quadro 6 apresenta as orientações referentes à etiqueta respiratória. Essa 

medida visa cobrir a boca e o nariz, a  fim de evitar que as gotículas sejam 

disseminadas no ambiente ao tossir e espirrar� 

A etiqueta respiratória deve ser adotada por todos os envolvidos nas etapas de 

produção, armazenamento e distribuição da máscara de proteção descartável 

e do avental�

ETIQUETA RESPIRATÓRIA

• Cobrir a boca e nariz com um lenço descartável quando tossir ou espirrar e 
descartar o lenço usado no lixo� Na sequência higienizar as mãos com água e 
sabão;

• Caso não tenha disponível lenço descartável, ao tossir ou espirrar cubra a boca 
e nariz com o cotovelo flexionado/dobrado;

• Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar;

• Higienizar as mãos após contato com superfícies altamente tocadas como 
por exemplo: interruptores de tomadas, teclas de computadores, maçanetas, 
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corrimões, celulares, bancadas, mesas, telefones, torneiras, pias, banheiros, entre 
outros;

• Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;

• Prefira lenços de papel que serão descartados imediatamente após o uso;

• Manter distância mínima de 2 metros;

• O ambiente deve ser limpo e arejado�

Quadro 6� Orientações quanto à etiqueta respiratória durante o processo de produção dos 

equipamentos de proteção individual� Fonte: Elaborado pelas autoras deste protocolo�

2�5 Equipamentos de proteção individual e coletiva 
a serem usados nas etapas de produção 

Os EPI e equipamentos de proteção coletiva (EPC) são de uso individual a 

serem utilizados pelo profissional durante o processo produtivo da máscara 

de proteção descartável e do avental� O uso desses equipamentos no processo 

produtivo visa oferecer segurança aos produtos e também aos profissionais 

envolvidos no processo, diante da pandemia do novo coronavírus (SARS-

CoV-2)� 

As indicações e recomendações quanto ao uso e manuseio dos equipamentos 

de proteção são apresentados no Quadro 7. 

ÁREA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

Área de Confecção Gorro; máscara; roupa limpa; avental, sapato exclusivo para uso 
na produção�

Preparo dobradura 
e selagem

Gorro; máscara; roupa limpa; avental, sapato exclusivo para uso 
na produção�

Armazenamento e 
distribuição

Gorro; máscara; roupa privativa; sapato exclusivo para uso na 
produção�

Áreas de apoio Roupa limpa, sapato privativo, gorro.

Profissionais da 
higienização e 
limpeza

Gorro; máscara; óculos de proteção; protetor auricular; luvas de 
borracha de cano longo; uniforme privativo e bota de borracha.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

1� O empregador é responsável por fornecer os equipamentos a serem utilizados 
no processo de produção e para os profissionais que irão realizar a limpeza do 
ambiente� 
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2� Os equipamentos de proteção devem ser repostos no início do turno de 
trabalho e serem armazenados em um contêiner com tampa que permita limpeza 
e desinfecção. Estes devem estar próximos à entrada da área de confecção e de 
armazenamento e distribuição. Também deve estar disposto próximo à entrada 
dessas áreas, recipientes contendo preparação alcoólica a 70% para higienização 
das mãos� 

3� A máscara deverá ser utilizada durante todo o processo de produção e 
manuseio de qualquer material ou equipamento de proteção, deve ser trocada a 
cada duas horas, ou quando estiver úmida e/ou perder a integridade. A máscara é 
de uso único e deve ser descartada imediatamente após o uso. 

4� O gorro deve ser usado durante todo o processo de produção e manuseio de 
qualquer material e ser descartado ao final do turno de trabalho. 

5� O avental deve ser utilizado durante todo o processo de produção e manuseio 
de qualquer material produzido. Deve ser trocado em caso de rasgos, sujidade 
e ao final do turno de trabalho. O uso de roupa exclusiva e limpa para a área de 
produção também é indicado. 

6� Os sapatos que tiveram contato com o meio externo devem ser retirados 
antes de entrar na área de confecção e armazenamento e distribuição. Para tanto, 
deve ser usado um sapato único, limpo e exclusivo. Caso isso não seja possível 
é necessário o uso de propés, que devem ser descartados após cada turno de 
trabalho�

7� O avental, a máscara e o gorro devem ser descartados no lixo comum.

8� Seguir a seguinte ordem para colocação e retirada dos equipamentos de 
proteção coletiva: 

Ordem de colocação 
• Higienizar as mãos;

• Imediatamente antes de entrar para a área de confecção e ou armazenamento e 
distribuição deve ser colocado o avental, em seguida a máscara e por fim o gorro;

• Deve ser usado um sapato limpo e exclusivo� 

• Higienizar as mãos�

Ordem de retirada
Após sair deve-se:
• Retirar o avental;

• Retirar o gorro;

• Retirar a máscara pelas tiras;

• Higienizar as mãos;

• Retirar os propés ou o sapato exclusivo;

• Higienizar as mãos�

Quadro 7� Recomendações quanto ao uso de equipamentos de proteção individual e coletiva nas áreas 

de produção� Fonte: Elaborado pelas autoras deste protocolo�
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2� 6 Limpeza e desinfecção de superfícies 
das áreas de produção

A saber, os conceitos adotados nesse capítulo serão, para a limpeza,  todo 

processo que envolva fricção com água e sabão, em sentido unidirecional. E 

desinfecção é o processo que ocorre, após a limpeza, e que utiliza uma solução 

desinfetante de ação contra o novo coronavírus, sob fricção e em sentido 

único� 

As recomendações quanto à limpeza e desinfecção de superfícies são 

apresentadas no Quadro 8� 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

• A limpeza e desinfecção de superfícies da unidade de produção e das máquinas 
de costura devem ser realizadas com álcool a 70% ou quaternário de amônia, 
duas vezes ao dia (sempre ao início dos turnos de trabalho – manhã e tarde) ou 
sempre que necessário;

• A desinfecção deve ser procedida por 3 fricções com álcool a 70% ou 
quaternário de amônia, realizadas após secagem de cada fricção nas bancadas. 
No piso deve ser usado hipoclorito de sódio a 1%;

1� Os profissionais da higienização e limpeza devem seguir as seguintes condutas:

Limpeza concorrente (diária): 

• Higienizar as mãos;

• Preparar o carro de limpeza com os materiais e equipamentos necessários à limpeza 
e desinfecção da unidade de produção;

• Preparar as soluções nos baldes conforme padronização;

• Higienizar as mãos;

• Recolher os sacos de lixo, fechar e colocar no saco coletor do carro de limpeza; 

• Higienizar as mãos;

• Colocar a máscara, o gorro e as luvas;

• Higienizar o piso, usando o rodo envolvido com o pano umedecido com solução 
padronizada;

• Higienizar as mãos, colocar luvas de procedimentos e realizar a desinfecção das 
bancadas e superfícies com álcool a 70%;

• Organizar o material no carrinho de limpeza, retirar os equipamentos de proteção 
e realizar a higienização das mãos�
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Limpeza terminal (uma vez na semana)

• Higienizar toda parede da área com rodo envolvido com pano de piso umedecido 
com solução padronizada; 

• Higienizar as janelas e pisos;

• Realizar a desinfecção das bancadas e superfícies com álcool a 70%;

• Organizar o material no carrinho de limpeza, retirar os equipamentos de proteção 
e realizar a higienização das mãos�

Quadro 8� Recomendações quanto a limpeza e desinfecção de superfícies das áreas de produção. Fonte: 
Elaborado pelas autoras deste protocolo�

2� 7� Condutas a serem adotadas nas áreas de 
preparo, dobradura, selagem e armazenamento 
e distribuição dos produtos

Para assegurar a implementação das boas práticas na produção de máscara 

de proteção descartável e de avental é fundamental que medidas de controle 

sejam implementadas nas áreas de preparo e de armazenamento e distribuição 

(Quadro 9 e 10)� 

ÁREA DE PREPARO, DOBRADURA E SELAGEM

• Realizar a limpeza e desinfecção das bancadas da unidade de produção com 
álcool a 70% ou quaternário de amônia, duas vezes ao dia (sempre ao início dos 
turnos de trabalho – manhã e tarde) ou sempre que necessário;

• Realizar inspeção criteriosa dos produtos fabricados de modo a avaliar o 
controle de qualidade;

• Estabelecer protocolo para definir o tipo de dobradura do avental;

• Considerar o formato, o peso e o tamanho do produto para definir a embalagem, 
e a quantidade de produtos a serem empacotados;

• Selar a embalagem com a seladora� A temperatura deve ser ajustada para cada 
seladora. Após a selagem é essencial observar se a embalagem foi totalmente 
selada;

• Utilizar rótulo ou etiqueta na embalagem. O rótulo deve conter as seguintes 
informações: nome do produto; composição; gramatura; número de camadas (em 
específico para a máscara); nº total de unidades; data de fabricação; nº do lote de 
produção; responsável pela produção;

• Adotar um sistema de registro para controle da produção;

• Realizar a higienização das mãos a cada uma hora� 

Quadro 9. Recomendações para as áreas de preparo, dobradura e selagem. Fonte: Elaborado pelas 
autoras deste protocolo�
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ÁREA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

• Armazenar a máscara de proteção descartável e o avental nas embalagens de 
forma organizada, em espaços limpos e adequados.

• Armazenar os pacotes em locais apropriados, evitando que sejam colocados 
no chão, próximos à parede e teto. 

• Manter a embalagem íntegra até a utilização dos equipamentos de proteção.

• Manusear o mínimo possível os pacotes de máscara de proteção descartável 
e avental;

• Registrar todos os pacotes de máscara de proteção descartável e avental que 
forem distribuídos para garantir a rastreabilidade� 

• Transportar os pacotes de máscara de proteção descartável e avental em um 
recipiente rígido com tampa ou saco plástico impermeável;

• Manter o ambiente de armazenamento e distribuição com acesso restrito� 

• Estabelecer rotina de limpeza concorrente e terminal da área de armazenamento 
e distribuição  

• Adotar sistema de registro para controle de entrada e saída dos pacotes de 
máscara de proteção descartável e do avental�

Quadro 10. Recomendações para a área de armazenamento e distribuição de produtos. Fonte: 
Elaborado pelas autoras deste protocolo�
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Capítulo 03

MATERIAIS TÊXTEIS - OS NÃO TECIDOS

Dorivalda Santos Medeiros 1

As informações aqui apresentadas são resultantes da análise crítica de 

pesquisas e informações para o momento emergencial da pandemia da 

COVID-19, com relação aos materiais têxteis NÃO TECIDOS.

De acordo com a American Society for Testing Materials (ASTM D 1117-80) 

o termo não tecido (nonwoven - em inglês) corresponde a uma estrutura 

têxtil produzida pela ligação e/ou a interligação de fibras têxteis por meio 

de processos mecânicos, químicos, térmicos, por meio de solventes e suas 

possíveis combinações. O termo não tecido não inclui os papéis, os tecidos 

planos, as malhas e as felpas. 

A área de têxteis técnicos é um importante setor da indústria têxtil e 

apresentou nos últimos anos um expressivo crescimento� Dentre os têxteis 

técnicos, podem-se destacar os materiais têxteis não tecidos para aplicações 

em saúde e higiene pessoal� O crescimento da indústria de não tecidos sempre 

esteve relacionado às inovações em tecnologia têxtil e aos avanços científicos 

nas especificidades dos procedimentos médico-hospitalares.

A gama de produtos têxteis disponíveis para aplicações médico-hospitalares é 

vasta, incluindo materiais têxteis implantáveis e não implantáveis, dispositivos 

extracorpóreos e os produtos para higiene e saúde.

Os equipamentos de proteção individual (EPI) incluem os produtos para 

higiene e saúde e são usados nos centros cirúrgicos, nas enfermarias dos 

hospitais ou clínicas para a higiene, cuidados e segurança de funcionários e 

pacientes (ver Figura 1)� 
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No contexto da pandemia da COVID-19, o mundo está se deparando com a 

necessidade crescente por EPI à medida que a contaminação avança e atinge 

mais pessoas. Dentre as necessidades levantadas, observou-se uma demanda 

crescente por aventais de procedimento e por máscaras cirúrgicas. No entanto, 

as especificações dos materiais têxteis utilizados nos EPI devem atender as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -.

Especificidades dos materiais têxteis não tecidos 

Os requisitos dos materiais têxteis para utilização em máscaras cirúrgicas e 

aventais de procedimento para área médico-hospitalar exigem que tenham 

alta capacidade de filtração, permeabilidade do ar, materiais leves e não 

alergênicos (HORROCKS E ANAND, 2000). Portanto, os não tecidos descartáveis 

que possuem tecnologia de produção por via fundida, termoligados ou 

compostos (Ex.: spunbond, meltblown e outros) são os mais adequados para 

aplicações médico-hospitalares (FUNG, 2000).

Nas figuras 2 a 4, podem ser observados alguns tipos de não tecidos utilizados 

para aventais de procedimentos que são os TNTs e os não tecidos utilizados 

na fabricação de máscaras cirúrgicas (TNT e spunbond/meltblown/spunbond 

- SMS)�

Figura 1: Profissionais de 
saúde utilizando EPI em 
atendimentos durante a 
pandemia da Covid-19� 

Fonte: https://www.
bbc.com/portuguese/

internacional-51877262
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Figura 2� Não tecidos do tipo 
SMS em diferentes gramaturas� 

Tecnologia de produção SMS� 
Fonte: Arquivo da autora

Figura 3� Não tecidos do 
tipo TNT em diferentes 

gramaturas� Tecnologia de 
produção spunbond� Fonte: 

Arquivo da Autora�

Figura 4: Não tecido utilizado 
como elemento filtrante 

em máscaras cirúrgicas 
comerciais� Tecnologia de 

produção meltblown� Fonte: 
Arquivo da autora
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Um importante fator relacionado à seleção de materiais não tecidos é a 

gramatura desses materiais� O valor da gramatura indica a quantidade de 

fibras (peso) em gramas (g) por unidade de área (m2). Portanto, quanto maior 

o valor da gramatura mais compactado é o material, quanto menor o valor 

menos compactado. Nas Figuras 4 a 6 são apresentadas as microestruturas 

dos materiais não tecidos do tipo TNT spunbond 100% polipropileno e suas 

respectivas gramaturas� 

Figura 5: TNT na gramatura de 
20 g/m2� Fonte: Arquivos da 

autora

Figura 6� TNT na gramatura 
40 g/m2� Fonte: Arquivos da 

autora

Figura 7: TNT na gramatura 
de 60 g/m2. Fonte: Arquivos 
da autora
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A seleção de materiais têxteis para fabricação de EPI para aplicação na área 

odonto-médico-hospitalar seguem as normas da ABNT.  

Para as máscaras cirúrgicas os produtos devem atender os critérios 

estabelecidos nas seguintes normas:

• ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar - Máscaras cirúrgicas – Requisitos; e

• ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-
hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.

A máscara cirúrgica deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente 

a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de 

material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e 

das bochechas. Além de possuir duas camadas de TNT e uma camada interna 

de elemento filtrante. 

O não tecido utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração 

bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve 

possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) 98% e eficiência de 

filtragem bacteriológica (BFE) 95%.

As máscaras cirúrgicas são comumente compostas por 3 camadas 

independentes de material NÃO TECIDO (spunbond-meltblown-spunbond)� 

As camadas externas são produzidas com não tecido spunbond, que oferece 

estrutura ao produto. A camada interna (ou filtro) é um não tecido do tipo 

meltbown que garante a eficiência à filtração (ABINT, 2020).

A Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos - 

ABINT recomenda que o não tecido spunbond, conhecido como TNT, não 

garante a capacidade de filtração para aplicações médico-hospitalares. 

Entretanto, podem ser utilizadas em atividades industriais, gastronômicas, 

de beleza e uso da população em geral�
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Em virtude da pandemia da COVID-19, a ABINT recomenda a utilização de 

não tecidos do tipo SMS para uso na área odonto-médico-hospitalar.  Esses 

materiais possuem a mesma estrutura (spunbond-meltblown-spunbond) de 

uma máscara cirúrgica tradicional, mas com camadas consolidadas e não 

independentes; por possuir a camada meltblow, o SMS pode atingir resultados 

de BFE superiores a 90%. Portanto, os materiais não tecidos do tipo SMS 

podem ser utilizados para a produção de máscaras cirúrgicas descartáveis 

destinadas aos profissionais de saúde definidos pela RDC nº 356, de 23 de 

março de 2020�

Os materiais não tecidos do tipo TNT e SMS que se acham disponíveis no 

mercado podem atender a demanda emergencial por máscaras de proteção 

descartável durante a pandemia da COVID-19, com a restrita avaliação do 

nível de risco ao qual o usuário esteja submetido� 

Para o material não tecido TNT (spunbond) recomenda-se sobrepor camadas 

de acordo com a gramatura disponível, devido à falta do elemento filtrante do 

tipo meltblown (ver QUADRO 1)�

Material Gramatura Composição
-Sintético e Atóxico-

Número de camadas Processo

TNT 20 g/m2 100% polipropileno Camada Tripla

Spunbond
TNT 30 g/m2 100% polipropileno Camada Tripla

TNT 40 g/m2 100% polipropileno Camada Tripla

TNT 60 g/m² 100% polipropileno Camada Tripla

SMS 60 g/m² 100% polipropileno Camada Tripla Spunbond/Meltblown/
Spunbond (SMS)

Quadro 1� Orientações sobre os materiais não tecidos para fabricação de máscaras de proteção 

descartáveis� Fonte: Nota Técnica 01/2020 – Projeto EPI-UFG
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Os materiais não tecidos do tipo SMS possuem as 3 camadas interligadas em 

sua estrutura e podem ser destinados a fabricação de máscaras cirúrgicas 

para uso odonto-médico-hospitalar.

As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material não tecido para 

uso odonto-médico-hospitalar ou equivalente, ser resistentes à penetração 

de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos) e atender aos requisitos 

estabelecidos nas seguintes normas técnicas: 

• ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais;

• ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, 
aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de 
saúde e para equipamento - Requisitos e métodos de ensaio; 

• ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-
hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; 

• ABNT NBR ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas 
privativas para procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde 
e pacientes - Requisitos e métodos de ensaio.

A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com 

o nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as 

condições ambientais, o nível das atividades dos usuários e a duração prevista 

de utilização da vestimenta de proteção� 

O avental de procedimento/capote não impermeável com barreira para 

evitar a contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas 

com gramatura mínima de 30g/m2. Já a vestimenta impermeável devem ser 

fabricadas com gramatura mínima de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração 

bacteriológica (BFE) 99%.

A autora e os pesquisadores envolvidos no Projeto EPI-UFG não pretendem 

que as informações aqui apresentadas constituam como única fonte de 

informações acerca das especificidades dos materiais têxteis não tecidos, 

pois acreditamos nos esforços multidisciplinares e essenciais na busca por 

soluções e alternativas para o combate à pandemia da COVID-19.
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No design de produto a relação material, forma e função é determinante. 

Naquilo que tange o design de vestuário, essa relação determina, por exemplo 

todo o maquinário usado na construção (corte, costura e acabamento) de um 

produto, a sequência de produção do mesmo etc. No design de vestuário 

específico para atividades da área da saúde, denominados Equiopamento de 

Proteção Individual - EPI, as normatizações vigentes para especificação de 

materiais e forma/ergonomia; os protocolos para produção de equipamento de 

proteção individual e aqueles de uso desses produtos, são estabelecidas por 

órgãos específicos e devem ser observados com rigidez, de modo a garantir a 

segurança e proteção dos usuários: agentes de saúde�

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) em italiano, ou EPI4 em português, 

são itens de vestuário específicos para a segurança do trabalho, neste caso, 

para atender a área da saúde. Esses, 

Devem ser considerados como uma medida eficaz para a proteção dos agentes 
sanitários somente se inseridos no âmbito de um amplo conjunto de protocolos 
que compreende procedimentos administrativos e processuais, ambientais, 
organizativos e técnicos no contexto da assistência sanitária.

Esses protocolos especificam as condições de armazenamento e de produção 

de materiais e de produtos acabados na linha de EPI�  Os procedimentos de 

higienização na linha de produção determinam condutas rígidas aos espaços 

e agentes do processo (lavar-se e vestir-se) e se aproximam daqueles dos 

agentes de saúde�  

Capítulo 04

DESIGN E DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS EPI - UFG

Maristela Fernandes Novaes 1

Dorivalda Santos Medeiros 2
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O documento de indicação provisória, ad interim, para a utilização racional 

dos elementos de proteção para o SARS-COV-2 nas atividades sanitárias 

e sócio sanitárias no atual cenário, estabelecidos na publicação “Versione 

del 28 marzo 2020” e elaborada pelo “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e 

controllo delle Infezioni” na Itália, enfatiza que

O cenário emergencial COVID-19 é caracterizado, na presente fase, por uma grande 
carência de dispositivos e possibilidade de reabastecimento de EPI no mundo.

Essa carência determina o contexto do enfrentamento da pandemia também 

no Brasil e determina o contexto em que a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) organizou um projeto de extensão multidisciplinar, alinhando áreas de 

saúde, de design e especificamente, de design de vestuário, para a produção 

de milhares de Equipamentos de Proteção de Individual (EPI) visando atender 

as unidades de saúde locais durante a pandemia da Covid-19� 

A configuração de produtos

O design é uma atividade processual que implica a proposição de um objeto 

imaginário e culmina na materialização de um objeto real e concreto� O design 

“nasce de uma idéia (sic.) e se concretiza numa forma” (SALTZMAN, 2088, 305). 

No entanto, as referências para o design estão na cultura, no contexto em que 

este está inserido. Essas referências podem ser mais abstratas e conceituais, 

mas podem vir a ser um objeto concreto a partir do qual se desenvolvem 

novas propostas�

No caso da vestimenta, poderia dizer-se que o design é a forma que surge entre o 
corpo e o contexto, já que a roupa é um elemento relativo, cuja proposta surge a 
partir de uma relação: porque veste, cobre, descobre e modifica o corpo em função 
de um contexto específico. (SALTZMAN, 2008, p. 305).

O contexto em que o design de vestuário, aqui apresentado, se desenvolve é 

o de proporcionar conforto e segurança de trabalho aos profissionais da saúde 

no contexto emergencial do COVID-19 no Brasil�

Todo projeto exige uma tomada de posição com respeito à futura “situação” do 
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design, uma visão crítica e profunda do meio e das circunstancias onde o objeto 
terá que incluir-se. (SALTZMAN, 2008, p. 307).

A posição tomada para o design de produtos de EPI aqui apresentados 

considera o contexto de escassez e urgência na produção de itens para 

a segurança do trabalhador da saúde.  A forma, por um lado, foi modelada 

visando questões ergonômicas e antropométricas adequadas às exigências 

da saúde e, por outro, às especificidades dos processos de produção e de 

produtividade da saúde�

Avental de Procedimentos: AVP EPI – 01

As demandas do produto avental de procedimentos de manga longa foram 

apresentadas ao grupo responsável pelo design de vestuário, por integrantes 

da equipe da área de saúde: membros da Faculdade de Enfermagem da UFG� 

Além das demandas, a área da saúde apresentou também um protótipo 

de referência para o desenvolvimento de um modelo que atendesse as 

especificações de segurança dos agentes de saúde no contexto do combate 

à SARS-COV-2�

A partir do modelo dado, nos embasamos na metodologia de desenvolvimento  

de  produto  de Bruno Munari (1993), que parte da identificação de um 

problema inicial e, por último, nas intenções do metaprojeto de Djon Moraes 

(2010), que defende a forma e função como ponto de partida e não como 

o fim do projeto.  Desse modo, a metodologia de Bruno Munari (1993) é 

atrelada às reflexões de Dijon Moraes (2010) e se configuram como solução 

de problemas de produto que se desdobram para as necessidades que surgem 

em decorrência da evolução dos processos industriais desse mesmo produto� 

Forma/ergonomia e processos produtivos são condicionantes desse produto.

Após o estudo do método de desenvolvimento de produto de Munari (1993) 

foi possível desenvolver as principais subdivisões de trabalho, que se 
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apresentam da seguinte maneira: 

• Definição do problema, contextualização, recolhimento e análise de 
dados e materiais� 

• Criação de protótipos, desenvolvimento de testes e prototipagem.

• Graduação de tamanhos e registro de informações.

Os problemas inerentes ao protótipo de referência para o desenvolvimento 

de um novo modelo eram basicamente: as dimensões que, mesmo sendo 

confortáveis, não atendiam àquelas solicitadas pela Associação Brasileira de 

Nomas Tecnicas - ABNT (NBR 16693:2018); a falta de uma gola protetora do 

colo e do pescoço do agente de saúde nos procedimentos de risco de geração 

de aerossol; a configuração de uma cava reta que gerava dificuldades no 

processo produtivo (DJON MORAES, 2010) e que não atendia às altas demandas 

ergonômicas do produto e, por último, a transferência da abertura dianteira 

para a parte traseira do avental acrescida de um transpasse de segurança� 

Os aspectos positivos desse protótipo de referência eram as medidas gerais de 

largura; o painel único de modelagem das peças, configurado em ½ traseiro/

dianteiro/1/2 traseiro e o painel de manga com costura lateral deslocada 

para o ombro de modo a eliminar uma etapa do processo de costura da peça� 

Identificados os pontos positivos e os problemas de normatização, os de 

ergonomia e os de processos produtivos passamos à etapa seguinte�

Criação de protótipos, desenvolvimento de testes e prototipagem

Partindo das demandas do produto, “embora a forma que se projeta no design 

de indumentária, seja a da roupa, através da vestimenta o que se redesenha ou 

se modela é o próprio corpo” (SALTZMAN, 2008, p. 305-306). Assim, por meio 

dessa roupa buscamos recriar um corpo apto para desempenhar diferentes 

ações, que exigem certo tipo de mobilidade, requerem uma maior proteção e 

implicam gestualidade para o desempenho de atividades no âmbito da relação 

agente de saúde-paciente.  Ergonomia (MARTINS, 2008) e antropometria 
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estática, aliada à aquela dinâmica ou funcional (BOUERI, 2008) são as bases 

da construção do traçado de uma nova base de moldes de camisa esporte 

masculina, alongada como um casaco, pelo método de “Bases de modelagem 

para a execução de prototipos” (BRASILEIRO, 1990, p.  178-185) de modo a 

configurar um avental unissex.

As dimensões gerais de largura do modelo original e o painel de manga com 

costura lateral deslocada para o ombro, foram preservados. Sendo um único 

painel de moldes que une ½ traseiro/dianteiro/1/2 traseiro (FIG. 1), a largura 

resultante é de 1,25 m.

Figura 1� Painéis de moldes do AVP EPI – 01: manga, corpo da peça frente/costas, gola e cinto. Fonte: 
Arquivo das autoras�

O comprimento do avental foi ampliado em atendimento à norma ABNT (NBR 

16693:2018) que prescreve: “para maior proteção do profissional de saúde e 

do paciente, a altura do avental deve ser de no mínimo 1,00 m, medindo-se na 

parte posterior da peça do decote até a barra inferior”. A altura final do decote 
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até a barra inferior do avental para o Tam M, no qual o protótipo foi traçado, 

ficou sendo de 108,0 m e foi determinada pela equação entre a normativa 

ABNT (NBR 16693:2018) e o aproveitamento do material no leiaute de corte 

da peça em virtude da largura do molde do corpo (FIG� 1)�

O procedimento objetivou um melhor aproveitamento da largura é de 1,40 

m do material TNT – 100% Prolipopileno – Termoligado – Gramatura 40 g/

m2 recebido em doação. O painel geral do molde configurado em ½ traseiro/

dianteiro/1/2 traseiro, incluindo a altura do decote, tem dimensões médias 

gerais de 118,5 x 1,25 m, de modo que o comprimento da peça deve ser 

transversal ao do material do leiaute de corte (FIG� 2)� Chegamos a esse 

dimensionamento para que o que o leiaute de corte comportasse os painéis 

de moldes do corpo, os das mangas (corte 2 x, sendo direita e esquerda), os dos 

cintos e os das golas no comprimento do enfesto (FIG� 2)� Nos vazios desses 

painéis serão encaixadas as máscaras cirúrgicas de modo a proporcionar um 

corte racional e produtivo�

A cava do avental de procedimentos adquiriu uma forma curva, mais cavada 

na frente que atrás, o que possibilita conforto nos movimentos de braço do 

usuário. Para agilizar a costura no processo de produção, a curva dianteira 

e traseira da cabeça da manga, são idênticas. Esse procedimento evita o 

processo de identificação de ambas as partes, pela costureira no processo de 

costura, o que requer tempo e atenção, por outro lado, exige a manutenção da 

mesma folha de material da peça (a de cava ou a de manga) em contato direto 

com o transporte da máquina de overlock ao mesmo tempo em que, devem 

ter as extremidades das alinhadas e firmes entre os dedos da costureira, de 

modo a distribuir homogeneamente esses tecidos para que não haja distorção 

da posição das mangas nas cavas�
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Figura 2� Estudo de leiaute de corte do avental de procedimentos AVP EPI – 01�
Fonte: cortesia de LA modelagem Matriz Corte e cintos�

As costuras da peça são majoritariamente em máquina de overlock (classe 

504), ficando a cargo da máquina de costura reta (classe 301) somente dois 

procedimentos: o vinco dianteiro da gola e a fixação do cinto.

Superados alguns testes de prototipagem e definido o protótipo, que foi 

desenvolvido e aprovado com a participação de toda a equipe de saúde, de 

design e de engenharia de produção, passamos à etapa subsequente.

Graduação de tamanhos e registro de informações

A modelagem física do protótipo Tam M e a graduação para o Tam G foram feitas 

em meio físico, processo manual, pela técnica de modelagem geométrica. A 

graduação foi feita a diferença de 10,0 cm na circunferência e de 1,0 na altura 

e na saída de ombros na ampliação para o Tam G e na diminuição do Tam 

P e a partir do protótipo em Tam M. Embora a modelagem física e os dois 

tamanhos originais atendessem às exigências iniciais do projeto, no processo 

foi decidido que registraríamos as informações e os processos em um manual 
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técnico a ser disponibilizado, pela UFG, para uso da indústria de confecções. 

A partir daí, optamos por transferir essa modelagem para o meio digital no 

sistema Desenho Assistido por Computador - CAD,  Manufatura Assistida por 

Computador - CAM Audaces com a graduação dos respectivos moldes em três 

tamanhos: P, M e G.

A configuração do produto, dos processos e das intenções do projeto, definiu 

o projeto técnico (ficha técnica) do produto que foi construído ao longo do 

processo e segundo essas transformações.

Desse modo a pesquisa e desenvolvimento de projeto desses EPI resulta 

uma experiência de design colaborativo entre áreas da saúde e de design 

de vestuário da UFG com base na metodologia de projeto de Bruno Munari 

(1993) e de Djon Moraes (2010) em que a solução de problemas de produtos 

já existentes foi embasada no uso de material específico, nas normativas dos 

produtos da saúde objetivando conforto e segurança do trabalho ao mesmo 

tempo em que soluciona problemas de processos de produção industrial no 

contexto da pandemia COVID-19�

Máscara de proteção descartável: MASK – 01

As máscaras de proteção, como informado no Capítulo 3: Materiais Têxteis – 

os não tecidos, seguem normas e padrões estéticos orientados por normas 

específicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Geralmente, as máscaras cirúrgicas e não cirúrgicas possuem tecnologia de 

produção e costura industrial por via fundida e termoligada� No contexto 

da pandemia da Covid-19, as máscaras cirúrgicas ficaram escassas devido 

à alta demanda tanto na área odonto-médico-hospitalar como para o uso 

pela população em geral. Neste sentido, a equipe do Projeto EPI-UFG iniciou 

estudos acerca das possibilidades de confecção de máscaras de proteção, 

levando-se em consideração materiais disponíveis (em sua maioria doados) 
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e a tecnologia de produção disponível nos laboratórios da Faculdade de 

Artes Visuais, vinculados ao curso de Design de Moda, onde foi possível 

montar uma planta piloto para o desenvolvimento de produtos e produção 

de máscaras de proteção�

O objetivo no estudo das máscaras de proteção foi o de desenvolver um guia 

orientativo para a produção de MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL 

para o PÓLO DE CONFECÇÕES EM GOIÁS, levando-se em consideração as 

especificidades das confecções locais.

Seleção de materiais

Os materiais têxteis doados ou comprados pelo Projeto EPI-UFG eram 

não tecidos do tipo TNT de diversas gramaturas e com composição 100% 

polipropileno� A recomendação de materiais têxteis para a produção de 

máscaras de proteção é que sejam sintéticos, hidrofóbicos, não alergênicos 

e que possuam tecnologia de produção por via fundida ou termoligados, 

do tipo spunbond ou meltblown� As gramaturas dos não tecidos do tipo 
TNT e SMS e o número de camadas estão especificados no Capítulo 3 deste 
manual no Quadro 1�

A recomendação de colocação de clipe nasal utilizado na fabricação da 

máscara de proteção foi resolvida com a utilização de arame flexível 

revestido com Polyvilyl chloride - PVC. O arame é utilizado no fechamento 

de embalagens de alimentos, cujo comprimento disponível atendia 

minimamente as especificações normativas, entre 10 e 15 cm. Na Figura 1 

são apresentados os clipes nasais utilizados na confecção das máscaras do 

Projeto EPI-UFG�
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Figura 3: Clipe de arame 
flexível revestido de PVC. 

Fonte: arquivos do projeto 
EPI-UFG�

Análise e desenvolvimento da peça piloto

O design da máscara de proteção foi feito a partir do que se chama de design 

colaborativo, levando-se em consideração forma, função, ergonomia e 

conforto do usuário, bem como a tecnologia de produção disponível: máquinas 

retas industriais e máquinas overlocks. Após todas as considerações da equipe 

multidisciplinar envolvida no projeto, o modelo MASK-01 foi planejado para a 

produção em série na planta piloto da FAV/UFG.

Especificações técnicas do modelo MASK-01.

A MASK – 01 possui elástico nas laterais que quando tensionados e colocados 

atrás das orelhas, oferece o franzido adequado da máscara para proteger com 

segurança o nariz e a boca do usuário sem deixar espaços nas laterais� Na 

Figura 2, pode-se observar o croqui da máscara proposta.
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Figura 4: Croqui da máscara de proteção descartável com elástico nas laterais 
Fonte: Cortesia de Isabela Novaes Pessoa�

Nas figuras 3 e 4, podem ser vistos os desenhos para a modelagem da 

máscara proposta. Salienta-se que os desenhos apresentados nas figuras 

não representam o tamanho real dos moldes, apenas são informadas as 

medidas para a construção do molde�

Obs.: este desenho esquemático não representa o tamanho real do molde.



47

Figura 5: Medidas do molde da máscara de proteção descartável com elástico� Fonte: Nota Técnica 
01/2020 – Projeto EPI-UFG.

Figura 6: Molde fechado com indicação das costuras (---) em máquina reta� Fonte: Nota Técnica 01/2020 
– Projeto EPI-UFG�
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Sequência operacional de produção

Salienta-se que esta sequência operacional de produção foi proposta visando à 

fabricação da máscara com o maquinário industrial da maioria das confecções.

Operações Maquinário Aviamentos Observações

Dobrar e pespontar 
parte superior

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura Pesponto de 1mm da 
parte superior

Centralizar clipe nasal 
e pespontar�
Clipe nasal: arame 
encapado de PVC, 
chato, tipo amarrilho, 
com 10 cm a 15 cm 
de comprimento e 
aproximadamente 0,3 
cm de largura�

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura e 
clipe nasal

O clipe nasal deve ser 
de arame revestido e 
posicionado entre os 
dois pespontos� 

Costurar bainha 
inferior

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura -------------

Fechar e costurar 
as laterais já com 
elástico introduzido e 
fixado ao passar 

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura e 
24 cm de elástico 
comum de 3mm

O elástico não é 
costurado, deve 
ficar solto para dar o 
franzido necessário 
para a adequação 
ergonômica�

Amarrar elástico Manual ----- Dar um nó firme 
deixando duas pontas 
de 2 cm� Girar e 
embutir o nó.

Quadro 1� Orientações para a montagem/costura da máscara - Opção 1. Fonte: Nota Técnica 01/2020 – 
Projeto EPI-UFG�
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO DE VESTUÁRIO

Produto: Avental de Procedimentos Manga Longa REF.: AVP EPI - 01 Marca: UFG

QUADRO DE PRODUTO

Descrição do Produto
Desenho Técnico:

Frente Costas

• Avental de 
procedimentos 
hospitalares em TNT 40g/
m2 (100% polipropileno 
manga longa

• Avental de corte reto, 
painel inteiriço ½ costas/
frente/½ costas, com 
mangas longas, cinto e 
gola padre amarrada atrás

• O avental é liso 
(fechado) na frente e 
transpassado 5,0 cm nas 
costas com amarração na 
altura da cintura e na gola 

• O punho é ajustado 
com elástico
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QUADRO DE INSUMOS

Item Produto Quant total 
de costura/m Cor Quant� Unid�

Valor
Indicação

Unit Total

Tecido TNT 40g/m2 - Branco 2,0 m

O tecido será empregado na 
confecção de toda a peça: 
corpo frente/costa, cinto, 
gola e mangas�

Linhas

Fio de overlock 
POLLY PT05C 
70g para ponto 
corrente Classe 
504

3,29 Branco 7,90 m

Nas costuras de overlock:
união das cavas/mangas, 
união ombros/mangas e no 
elástico do punho

Linha para ponto 
corrente Classe 
504 e ponto 
Classe 301

3,29 Branca 16,45 m

Nas costuras de overlock:
união das cavas/mangas, 
união ombros/mangas e no 
elástico do punho
Nas costuras retas de pregar 
o cinto e etiquetas

Aviamentos

15 cm de elástico 
de 5mm para 
tam G

Branco 2 punhos No ajuste do punho

13 cm de elástico 
de 5mm para 
tam M

Branco 2 punhos No ajuste do punho

Carimbo etiqueta 
de composição e 
de tamanho

Azul 
UFG 1 unid Ombro direito traseiro

Carimbo etiqueta 
de etiqueta da 
marca UFG

Preto 1 unid Peito direito

DIAGRAMA DE MOLDES – SISTEMA CAD CAM AUDACES

O arquivo digital AVP-EPI UFG AV PROCEDIMENTO_P_M e G, desta grade de moldes, 
encontra-se disponível em: www�ufg�br
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QUADRO DE SEQUÊNCIA OPERACIONAL DO PRODUTO

Atividade ORD� Seq� Operacional Nat� do 
Processo

Tipo de Máq�/
equipamento

TP
(tipo de ponto)

Op� 
Nec�

Corte e 
preparo

1 Fazer leiaute de corte manual Giz de cera - -

2 Cortar as peças em TNT mecânico Máq de corte - -

3

Cotar elástico dos punhos (duas 
tiras)
(15,0 cm para TAM M e 17,0 cm 
para TAM G)

manual Tesoura de 
mão

4 Separar peças por tamanho/
preparar manual - - -

5 Distribuir produção manual - - -

Montagem

6

Unir cava do avental ao giro da 
cabeça manga:
(alinhar ombro com parte 
superior da cabeça da manga) e 
costurar mantendo o tecido da 
manga sempre para baixo (em 
contato com o transporte)�

mecânico Overlock Chuleado 2

7
Pregar elástico no punho
(15,0 cm para TAM M e 17,0 cm 
para TAM G)

mecânico Overlock Chuleado 2

8 Unir ombro/manga a partir do 
decote até o punho mecânico Overlock Chuleado 2

9
Pregar gola a partir dos piques 
de centro decote e marcação 
nas extremidades

mecânico Overlock Chuleado 1

10 Fazer pence de 1,0 cm no cen-
tro da gola mecânico Reta 301 1

11

Pregar cinto no centro da fren-
te:
(observar piques de altura da 
cintura nas bordas das costas 
e furos na parte central (h da 
cintura) da frente e no eixo do 
cinto

mecânico Reta 301 1

12 Carimbar etiquetas manual Carimbos - 2

13
Limpeza da peça/cortas fios e 
conferir as costuras e partes da 
peça

manual Tesoura de 
arremate - 1

Total de operações de costura 9

Finalização

14 Dobrar manual Mesa - 1

15 Embalar manual Mesa - 1

Total de operações de finalização 2

Total geral de operações 11
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MEDIDAS DO PRODUTO PARA CONTROLE DE QUALIDADE

Medidas Gerais
PP P M G GG EG

Unid
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Comprimento de base 
do pescoço à barra

108,0 108,5

Comprimento manga 82,6 84,5

Largura do tórax 133,0 143,0

Contorno do decote 26,0 29,0

Tam de pontos de costura reta= 3 pontos/cm
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1. INTRODUÇÃO

Trata-se de uma nota com informações que a qulquer momento poderá ser 

revista e atualizada�  A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS e seus pesquisadres 

encontram-se à disposição de todos aqueles que possam contribuir 

com informações relevantes que possam ser disponibilizadas de forma 

indiscriminada neste momento emergencial de ações no combate a pandemia 

da COVID-19� 

As informações aqui sugeridas são resultantes da análise crítica de pesquisas 

e informações para o momento emergencial da pandemia da COVID-19, com 

relação ao uso dos materiais têxteis NÃO TECIDOS� A UNIVERSIDADE FEDERAL 
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DE GOIÁS e seus pesquisadores NÃO PRETENDEM que as informações aqui 

apresentadas constituam um modelo padronizado e único, portanto, reitera 

a preocupação em buscar sempre os desempenhos recomendados pelas 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as resoluções 

da  Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.  

2. OBJETIVO

Desenvolver um guia orientativo para a produção de MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

DESCARTÁVEL para o PÓLO DE CONFECÇÕES EM GOIÁS. As orientações, objeto 

desta nota, têm a finalidade de atender as demandas por máscaras de proteção 

em Goiás no combate à pandemia da COVID-19�

3. APLICAÇÃO

O tipo de proteção respiratória a utilizar depende das circunstâncias e dos 

níveis de risco a que cada pessoa está sujeita. (Fibrenamics Intelligence, 2020)

Portanto, as recomendações aqui sugeridas devem atender as especificações 

de cada MATERIAL NÃO TECIDO utilizado na fabricação das máscaras e a sua 

APLICAÇÃO e UTILIZAÇÃO�

4. RECOMENDAÇÕES PARA O PROCESSO PRODUTIVO E EMBALAGEM

Recomenda-se que os profissionais/operadores sejam capacitados e 

conscientizados quanto à importância da higiene e limpeza do ambiente 

produtivo� 

A fim de EVITAR CONTAMINAÇÃO recomenda-se:

• Afastamento recomendado entre os postos de trabalho;

• Ambiente arejado e desinfetado;

• Recomenda-se o uso do líquido álcool a 70 para a limpeza das superfícies de 
uso comum (ferramentas e máquinário);

• Manutenção de uma rotina para lavagem das mãos com água e sabão durante 
a jornada de trabalho, além da disponibilização de álcool em gel;

• Preferencialmente que os operadores façam uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) como: luvas, aventais, toucas, óculos e máscaras de 
proteção (ver FIGURA 1)�
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Figura 1 – Exemplo de uso de EPIs no setor de Produção/Confecção.

Deve-se providenciar um ambiente limpo e higienizado para o ESTOQUE E 

RECEBIMENTO DE MATERIAIS, o mesmo recomenda-se para o SETOR DE EMBALAGEM/

EXPEDIÇÃO.  Sugere-se que as máscaras sejam embaladas em pacotes transparentes 

de 100 unidades, com a seguinte descrição (ver FIGURA 2).

Figura 2 – Rotulagem das embalagens

5. MATERIAIS NÃO TECIDOS

Os requisitos dos materiais para utilização em procedimentos médicos 

hospitalares exigem que tenham alta capacidade de filtração, permeabilidade 

do ar, materiais leves e não alergênicos (HORROCKS e ANAND, 2000). 

Destaca-se que TECIDOS DE ALGODÃO COMUNS NÃO SÃO RECOMENDADOS 

PARA ÁREA HOSPITALAR, pois possuem altos níveis de liberação de 

microfibrilas que se tornam potencialmente uma fonte de contaminação. 
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Portanto, os materiais NÃO TECIDOS (nonwoven fabrics) descartáveis que 

possuem tecnologia de produção por via fundida, termoligados ou compostos 

(Ex.: spunbond, meltblown, etc) são os mais adequados (FUNG, 2000).

As MÁSCARAS CIRÚRGICAS são comumente compostas por 3 camadas 

independentes de material NÃO TECIDO (spunbond-meltblown-spunbond)� 

As camadas externas são produzidas com não tecido spunbond, que oferece 

estrutura ao produto. A camada interna (ou filtro) é um não tecido do tipo 

meltblown que garante a eficiência à filtração (ABINT, 2020).

A ABINT – Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos 

Técnicos (ABINT recomenda que o não tecido spunbond, conhecido como TNT, 

NÃO GARANTE a capacidade de filtração para os fins MÉDICO-HOSPITALARES� 

Entretanto, podem ser utilizadas em atividades industriais, gastronômicas, de 

beleza e da população em geral�

Em virtude da pandemia da COVID-19, a ABINT recomenda a utilização 

de NÃO TECIDOS DO TIPO SMS PARA FINS MÉDICO-HOSPITALARES�  Esses 

materiais possuem a mesma estrutura (spunbond-meltblown-spunbond) 

de uma máscara cirúrgica tradicional, mas com camadas consolidadas e não 

independentes, por possuir a camada meltblow, o SMS pode atingir resultados 

de BFE superiores a 90%. Portanto, o material NÃO TECIDO SMS pode ser 

utilizado para a produção da MÁSCARA CIRÚRGICA  DESCARTÁVEL destinadas 

aos PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEFINIDOS PELA RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO 
DE 2020�

Os materiais não tecidos do tipo TNT e SMS que se acham disponíveis no 

mercado podem atender a DEMANDA EMERGENCIAL DO MOMENTO, COM 
A RESTRITA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO AO QUAL O USUÁRIO ESTEJA 

SUBMETIDO� Para o material não tecido TNT (spunbond) recomenda-se 

sobrepor camadas de acordo com a gramatura disponível, devido à falta do 

elemento filtrante do tipo meltblown (ver QUADRO 1).

Os materiais NÃO TECIDOS DO TIPO SMS possuem as 3 camadas interligadas 

em sua estrutura e PODEM ser destinados ao uso em MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

CIRÚRGICA para a área médico-hospitalar.
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Na FIGURA 3 são apresentadas as microestruturas dos materiais não tecidos do tipo 
TNT spunbond 100% polipropileno e suas respectivas gramaturas. 

Figura 3� TNT nas gramaturas de 20 g/m2, 40 g/m2 e 60 g/m2, respectivamente.

Salienta-se que caso o fabricante/confeccionista das máscaras possua os 

MATERIAIS ESPECIFICADOS PARA A MÁSCARA CIRÚRGICA com os requisitos 

definidos pela RESOLUÇÃO - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020, publicada 

no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Edição: 56-C | Seção: 1 - Extra | Página: 5 Órgão: 

Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária, poderão seguir 

os procedimentos de produção aqui apresentados. Neste caso, a máscara de 

proteção cirúrgica seria composta por 3 (três) camadas independentes de 

material não tecido (spunbond/meltblown/spunbond), conforme recomenda 

as normas específicas ABNT NBR 15052/2004 e NBR 14873/2002 e 

disponibilizadas gratuitamente pela ABNT, neste momento.

Material Gramatura Composição
-Sintético e Atóxico-

Número de camadas Processo

TNT 20 g/m2 100% polipropileno Camada Tripla

Spunbond
TNT 30 g/m2 100% polipropileno Camada Tripla

TNT 40 g/m2 100% polipropileno Camada Tripla

TNT 60 g/m² 100% polipropileno Camada Tripla

TNT 80 g/m² 100% polipropileno Camada Tripla

SMS 60 g/m² 100% polipropileno Camada Tripla Spunbond/Meltblown/
Spunbond (SMS)

Quadro1 – Orientações sobre os materiais para fabricação de máscaras de proteção.
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6. OPÇÃO DE MODELAGEM PARA A MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL

A opção de máscara de proteção aqui proposta objetiva a adequação da sua 

confecção/montagem ao maquinário industrial da maioria das confecções em 

Goiás. Portanto, propõe-se uma máscara de proteção com elástico nas laterais. 

Na FIGURA 4 pode-se observar o desenho planificado da máscara proposta.

Sugere-se que para materiais têxteis do tipo TNT de gramaturas superiores 

a 50 g/m2 outras formatos de máscaras deverão ser analisados, uma vez que 

estes materiais são mais rígidos�

Figura 4� Desenho 
da máscara 

de proteção 
descartável com 

elástico nas laterais�

Nas FIGURAS 5 e 6 são apresentadas as MEDIDAS para a construção do molde da 
máscara de proteção descartável e as especificações de medidas para o clipe nasal 
e o elástico.
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Figura 6 – Molde fechado com indicação das costuras (---) em máquina reta�

Figura 5 – Medidas no molde da máscara de proteção descartável com elástico�   

Obs.: este desenho esquemático não representa o tamanho real do molde.
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Operações Maquinário Aviamentos Observações

Dobrar e pespontar 
parte superior

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura Pesponto de 1mm da 
parte superior

Centralizar clipe nasal 
e pespontar�
Clipe nasal: arame 
encapado de PVC, 
chato, tipo amarrilho, 
com 10 cm a 15 cm 
de comprimento e 
aproximadamente 0,3 
cm de largura�

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura e 
clipe nasal

O clipe nasal deve ser 
de arame revestido e 
posicionado entre os 
dois pespontos� 

Costurar bainha 
inferior

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura -------------

Fechar e costurar 
as laterais já com 
elástico introduzido e 
fixado ao passar 

Máquina de 
costura reta�

Linha de costura e 
24 cm de elástico 
comum de 3mm

O elástico não é 
costurado, deve 
ficar solto para dar o 
franzido necessário 
para a adequação 
ergonômica�

Amarrar elástico Manual ----- Dar um nó firme 
deixando duas pontas 
de 2 cm� Girar e 
embutir o nó.

Orientações para a montagem/costura da máscara - Opção 1
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OBSERVAÇÃO
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p/32441-epi-ufg
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1. INTRODUÇÃO

Trata-se de uma nota com informações que a qualquer momento poderá ser 

revista e atualizada�  A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS e a autora encontram-

se à disposição de todos aqueles que possam contribuir com informações 

relevantes que possam ser disponibilizadas de forma indiscriminada neste 

momento emergencial de ações no combate a pandemia da COVID-19. 

As informações aqui sugeridas são resultantes da análise crítica de pesquisas 

e informações para o momento emergencial da pandemia da COVID-19 com 

relação ao uso dos MATERIAIS TÊXTEIS - TECIDOS para a fabricação de máscaras 

reutilizáveis� A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS e a autora NÃO PRETENDEM 

que as informações aqui apresentadas constituam um modelo padronizado 

e único, portanto, reitera a preocupação em buscar sempre os desempenhos 

recomendados de acordo com o avanço dos estudos e pesquisas relacionados 

ao tema: tecidos, eficiência de filtração e respirabilidade.

2. OBJETIVO: 

Orientar os fabricantes na seleção de materiais têxteis (tecidos planos e 

malhas) para produção de MÁSCARAS DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEIS EM 
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TECIDO no PÓLO DE CONFECÇÕES EM GOIÁS. As orientações, objeto desta 

nota, têm a finalidade de atender as demandas por máscaras de PROTEÇÃO 

EM TECIDO PARA USO DA POPULAÇÃO EM GERAL, conforme a recomendação 

do Ministério da Saúde por meio da NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/

DESF/SAPS/MS.

3. APLICAÇÃO

A MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO é recomendada para 

o uso da população em geral como proteção respiratória e deve cobrir 

adequadamente o nariz e a boca�

Vale salientar que a proteção respiratória com uma máscara em material 

têxtil TECIDO (malha ou tecido plano) não substitui os demais cuidados 

recomendados pela OMS - Organização Mundial da Saúde para a prevenção e 

combate a pandemia da COVID-19�

4. RECOMENDAÇÕES PARA O PROCESSO PRODUTIVO E EMBALAGEM

O ambiente para a produção de MÁSCARAS EM TECIDO poderá seguir AS 

ROTINAS DE PRODUÇÃO NAS CONFECÇÕES, com as devidas observações 

quanto aos cuidados recomendados pelos órgãos de saúde. 

Como meio de garantir a segurança do produto adquirido pelo usuário, em 

virtude da pandemia causada pela COVID-19, sugere-se que a embalagem 

do produto contenha a indicação de HIGIENIZAÇÃO/LAVAGEM ANTES DE 

USAR� Sugere-se que as máscaras sejam embaladas INDIVIDUALMENTE em 

embalagens transparentes, com a descrição conforme indicado na FIGURA 2.

Figura 2� Rotulagem das embalagens
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5. MATERIAIS TÊXTEIS – TECIDOS E MALHAS

Segundo a NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS há algumas 

especificações/recomendações de tecidos que vão desde o uso de tecidos 

de saco de aspirador a alguns tipos de tecidos como as malhas de camisetas 

e tecidos planos.  Existe uma DIFERENÇA ESTRUTURAL E DE CONSTRUÇÃO 

ENTRE TECIDO PLANO E MALHA, porém ambos são considerados TECIDOS. 

O material têxtil da máscara deverá proporcionar CONFORTO, RESPIRABILIDADE 

e deve acomodar adequadamente ao rosto e PROTEGER COM SEGURANÇA o 

nariz e a boca do usuário�

Quanto aos materiais têxteis utilizados na confecção da peça, vale descartar 

algumas especificidades dos tecidos, que são classificados de acordo com 

a tecnologia de formação/ligação e são divididos em TECIDOS PLANOS E 

MALHAS� 

TECIDOS PLANOS

A característica principal dos tecidos planos é a técnica de entrelaçamento 

entre os fios de urdume e trama formando um ângulo de 90°. (Exemplos: 

tecidos planos comuns, maquinetados e jacquards)

Quanto à PADRONAGEM TÊXTIL, os TECIDOS PLANOS são divididos em TELA, 

SARJA E CETIM (Figura 3). Estes materiais podem ser leves, médios ou pesados, 

dependendo do valor da gramatura� 

Figura 3. Padronagens (1) - tela (2) sarja e (3) cetim. (Fonte: Pezzolo, 2007)
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Figura 4 – Tipos de 
estruturas têx-

teis – malhas (1) 
por trama (2) por 

urdume�

A composição do tecido, ou seja, o TIPO DE FIBRA também influencia 

no CONFORTO E RESPIRABILIDADE DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO, logo as 

composições recomendadas são as que privilegiam na totalidade a FIBRA 

DE ALGODÃO ou que esta esteja em porcentagens superiores a 50% na 

composição do tecido�

Os TIPOS DE TECIDOS PLANOS COM ESTRUTURAS MAIS FECHADAS E SEM 

ELASTANO SÃO OS MAIS INDICADOS para a confecção de máscaras reutilizáveis, 

pois podem apresentar maior eficiência na filtração microbiológica, 

principalmente quando estes são confeccionados em camadas duplas ou 

triplas, e sempre devem atender os critérios de RESPIRABILIDADE e CONFORTO. 

Os tecidos planos sem elastano possuem maior estabilidade dimensional 

que as malhas.  No QUADRO 1, são apresentados e indicados alguns tipos de 

tecidos planos e suas especificidades.

MALHAS

As MALHAS são tecidos produzidos a partir do entrelaçamento de laçadas de 

um ou mais fios e são classificadas quanto à padronagem têxtil em MALHAS 

POR TRAMA e MALHAS POR URDUME� 

Uma das características das malhas é o alto grau de deformação, aspecto próprio 

da sua estrutura. A malha pode proporcionar MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO, 

entretanto para alguns tipos de malha a deformação pode comprometer a 
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eficiência da proteção requerida. Alguns tipos de malhas, sobretudo as MAIS 

LEVES de fio cardado, que são conhecidas como meia-malha comum podem 

apresentar alto grau de deformação. Portanto, as MALHAS DE GRAMATURAS 

MÉDIAS A ALTAS SÃO AS MAIS INDICADAS na confecção de máscaras de 

proteção por possuírem estrutura mais fechada, como as cotton malhas e as 

malhas do tipo piquê, de composição 100% ALGODÃO ou COM MAIS DE 50% 

ALGODÃO�

A RECOMENDAÇÃO É QUE A MÁSCARA POSSUA TIRAS DE AMARRAÇÃO PARA 

FIXAÇÃO DO MESMO TECIDO PLANO OU MALHA OU DE OUTRO TECIDO DE 

MESMA COMPOSIÇÃO, pois facilita a higienização e a conservação têxtil (ver 

QUADRO 2)� 

Em substituição às tiras, muitas vezes são utilizados elásticos. Em geral, os 

ELÁSTICOS perdem a elasticidade ao longo do uso e lavagens, sobretudo 

se a peça for fervida� Em tempos de valorização dos recursos materiais e 

DESCARTE CONSCIENTE, a durabilidade do produto deverá ser considerada 

pelo fabricante�

No QUADRO 1  são sugeridos alguns tipos de tecidos e composições relativas 

as malhas e aos tecidos planos que poderão ser utilizados na fabricação das 

máscaras para uso da população em geral�

MATERIAL 
TÊXTIL

GRAMATURA COMPOSIÇÃO NÚMERO DE 
CAMADAS

TIPO DE 
PADRONAGEM

TRICOLINE 90 - 120  g/m2 100 % Algodão 2 Tela

TECIDO PLANO 
PIQUÊ

190 g/m2 100 % Algodão 1 de piquê + 1 
de tricoline ou 

cambraia

Derivação da tela

FUSTÃO 150 g/m2 100 % Algodão 2 Derivação da tela

CAMBRAIA DE 
ALGODÃO

50 – 70 g/m2 100 % Algodão 3 Tela

BRIM LEVE 200 – 220 g/m2 100 % Algodão 1 de brim + 1 de 
cambraia

Sarja 2x1

SARJA LEVE 180– 200 g/m2 100 % Algodão 1 de brim + 1 de 
cambraia

Sarja 2x1

CETIM DE 
ALGODÃO

80 – 100  g/m2 100 % Algodão 2 Cetim de 5 Avanço 2
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COMPOSIÇÃO HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM

Máscaras 100% algodão com 

tiras de mesma composição� 

*Nas cores brancas e com 

estampas coloridas em tecido 

branco�

Lavagem caseira com água e sabão abundantemente, 

após a lavagem, proceder a descontaminação com 

uma solução de água sanitária *(hipoclorito de 

sódio) e água (10 ml de água sanitária para 500ml 

de água), deixar de molho por aproximadamente 30 

min, enxágue abundante, secagem e passadoria (a 

ferro)� Acondicionamento em saco plástico�
Máscaras 100% algodão com 

tiras de mesma composição, 

em tecido plano ou malha 

coloridos ou estampados em 

tecido colorido�

Lavagem caseira com água e sabão abundantemente, 

secagem e passadoria (a ferro). Podem também ser 

higienizadas por meio de fervura� Ferver a peça 

pode ser eficaz e pode garantir a descontaminação. 

As peças, previamente lavadas com água e sabão, 

devem ser colocadas um recipiente, cobertas 

totalmente com água, levar ao fogo e deixar ferver 

de 10 a 15 minutos (Temperatura=100°C), após a 

fervura, deixar esfriar e colocar para secar, passar a 

ferro� Acondicionamento em saco plástico�

MALHA PIQUÊ 240 g/m2 100 % Algodão 1 de piquê + 1 
de meia malha

Malha

MEIA MALHA 160 - 175g/m2 100 % Algodão 2 Malha por Trama

COTTON 
MALHA

200 - 230 g/m2 55% de Poliéster 
e 45% de Algodão

2 Malha por Trama

Quadro 1 – Sugestão de materiais têxteis para fabricação de máscaras de proteção reutilizáveis�

6. ORIENTAÇÕES DE CONSERVAÇÃO TÊXTIL

Sugere-se que de acordo com a composição têxtil da máscara e materiais 

utilizados para fixação ao rosto alguns cuidados devem ser realizados quanto 

ao tipo de lavagem e conservação têxtil (ver QUADRO 2). Após higienização/

lavagem, recomenda-se que as peças sejam acondicionadas em sacos 

plásticos. Orienta-se que o uso da máscara seja individual, assim como as 

roupas íntimas�
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Máscaras de composição 

mista (algodão e poliéster), 

em tecido plano ou malha�

Lavagem caseira com água e sabão abundantemente, 

enxaguar. Após a lavagem deixar de molho em 

água quente (Temperatura= Max. 70°C), secagem 

e passadoria (a ferro)� Acondicionamento em saco 

plástico�
Máscaras 100% algodão 

OU de composição mista 

com elásticos de fixação, 

em tecido plano ou malha 

brancos ou coloridas�

Lavagem caseira com água e sabão abundantemente, 

secagem e passadoria (a ferro)� Não devem ser 

fervidas, pois pode comprometer o desempenho do 

elástico, a menos que o elástico possa ser substituído 

ou retirado� As peças nas cores brancas podem ser 

higienizadas com água sanitária�

Quadro 2 – Orientações de conservação têxtil.

Referências
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. São Paulo, Senac, 2007.

NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS. Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde Departamento de Saúde da Família, Coordenação-Geral 
de Garantia dos Atributos da Atenção Primária�

Observação

As atualizações desta NOTA estarão disponíveis no endereço https://www.ufg.

br/p/32441-epi-ufg
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USO DAS MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO

O uso de máscaras faciais de tecido pela população em geral em locais 

públicos está sendo recomendado pelo Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), pelo Ministério da Saúde e por vários outros países, como 

uma das medidas de enfrentamento para diminuir a propagação do vírus 

SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19.

POR QUE UTILIZAR AS MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO?

O uso das máscaras faciais de tecido tem a finalidade de promover uma 

barreira física e impedir que as pessoas toquem na boca e no nariz com as 

mãos sujas�



72

QUANDO UTILIZAR AS MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO?

As máscaras faciais de tecido devem ser utilizadas em situações em que há 

necessidade de deslocamento ou permanência em um espaço onde há maior 

circulação de pessoas, em que as medidas de distanciamento social são 

difíceis de se manter, especialmente em áreas de transmissão significativa na 

comunidade�

CARACTERÍSTICAS DAS MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO

1� Os tecidos devem permitir um encaixe confortável, tanto na região frontal 
quanto nas laterais do rosto e proteger nariz e boca� A máscara não pode 
ficar frouxa no rosto.

2� Serem fixadas ao rosto por tiras ou elásticos;

3� Ter no mínimo dupla camada de tecido�

4� Permitir a respiração sem restrição;

5� Os tecidos devem permitir múltiplos processamentos (serem lavados 

sem danificar e alterar a forma).

MATÉRIA PRIMA

• Dois retângulos de tecido de 25cm x 15cm, idealmente deve ser de tricoline, 
100% algodão, e ter no mínimo dupla camada;

• Duas peças de elástico (15cm) ou tiras de tecidos (90cm cada);

• Agulha e linha;

• Tesouras;

• Máquina de costura�

ESPECIFICAÇÕES

a) Os tecidos recomendados pelo Ministério da Saúde para utilização como 

máscara, em ordem crescente de capacidade de filtragem de partículas virais 

são:

• Tecido antimicrobiano;



73

• Tecido de algodão (100% algodão);

• Cotton (composto de poliéster 55% e algodão 45%).

PREPARAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO

Antes de iniciar o processo de produção da máscara facial de tecido, deve ser 

preparado um ambiente limpo e arejado�

Diariamente deve ser realizada a limpeza e desinfecção das bancadas, onde 

serão manuseados os tecidos e aviamentos, com álcool a 70% e do chão com 

hipoclorito de sódio.

As mãos devem ser higienizadas antes do processo de produção e sempre que 

for tocar na matéria-prima. Durante o processo de produção é importante usar 

gorro, máscara facial, roupa limpa e as mãos devem ser higienizadas a cada 

uma hora�

MODELOS DE MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO

A modelagem pode ser variada, a seguir apresentamos uma sugestão de acordo 

com o CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/

diy-cloth-face-coverings.html):

1� Corte dois retângulos 
de 25cm x 15cm de tecido 
de algodão� Empilhe os dois 
retângulos; você irá costurar 
a máscara como se fosse um 
único pedaço de tecido�
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2� Dobre as laterais longas 
0,70cm e a bainha. Em 

seguida, dobre a camada 
dupla de tecido sobre 1,5cm 

ao longo dos lados curtos 
e costure para baixo�

3� Corte um comprimento 
de 15cm de elástico chato 
com 0,3cm e costure a bainha 
mais larga com o elástico 
de cada lado da máscara� 
Estes serão as tiras da orelha� 
Amarre bem as pontas� Não 
tem elástico? Use laços de 
cabelo ou faixas elásticas na 
cabeça� Se você tiver apenas 
barbante ou tiras, poderá 
prolongar os laços e amarrar 
a máscara atrás da cabeça�

4� Puxe com cuidado 
o elástico para que os 
nós fiquem dobrados 

dentro da bainha� Reúna 
os lados da máscara 
no elástico e ajuste 

para que a máscara se 
ajuste ao seu rosto� 

Em seguida, costure 
firmemente o elástico 

no lugar para evitar 
que escorregue�
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CUSTO APROXIMADO

• Valor de unidade da máscara estimada em R$ 2,26 reais, sendo:

• R$ 0,50 mão de obra

• R$ 1,66 tecido (camada dupla)

• RS 0,10 aviamentos (a depender da disponibilidade do material)

ATENÇÃO!

Se as máscaras faciais de tecido não forem utilizadas da maneira correta, 
podem ficar contaminadas e expor as pessoas ao vírus. As medidas de 
higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social são 
essenciais para a prevenção e devem ser seguidas por todos independente 
do uso da máscara facial de tecido�
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