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Orientações gerais para confecção de máscara cirúrgica

1 - Material
a. Tecido não tecido 100% polipropileno de preferência na cor branca, com 40g/m2 para parte
externa da máscara;
b. Tecido não tecido 100% polipropileno SMS (tecido produzido com tecnologia de
spunbonded + meltblown + spunbonded), atóxico, barreira bacteriana BFE (eficiência a
filtração de bactérias> 98,9%), com capacidade hidrorepelente, gramatura 50g/m2 e de
preferência na cor azul para parte interna da máscara;
c. Fio de alumínio revestido (amarrilho), 09cm;
d. Fio elástico roliço, 30cm.
e. Material para costura (linhas, máquinas e etc).
2 – Passo a passo
a. Separar recorte do tecido das partes externas (branco) em 21cm de largura e 34cm de
altura;
21 cm
34 cm

b. Separar recorte de tecido da parte interna (azul) em 21 cm de largura e 17 de altura;
21 cm
17 cm

c. Colocar tecido com barreira bacteriana (SMS) entre duas camadas de tecido sem barreira
(polipropileno 100% comum);
d. Passar costura em máquina de overlock na parte superior da máscara;
e. Posicionar amarrilho abaixo da costura de overlock e dobrar 1 cm da extremidade do tecido,
de maneira que o amarrilho fique envolvido completamente e passar costura reta. Esta parte
será utilizada com clipe nasal;
f. Fazer três pregas de cima para baixo, considerando o clipe nasal como parte superior;
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g. Passar costura reta para segurar pregas e fechar abas laterais;
h. Reforçar costura em overlock nas duas laterais;
i. Recortar tiras de 30 cm em fio roliço de elástico e realizar um nó de macramê forma que não
solte (se não souber, dar um nó cego);
j. Posicionar o fio elástico nas laterais do tecido e dobrar um centímetro da extremidade, de
forma que o fio elástico fique totalmente coberto;
k. Passar costura reta nas laterais e finalizar processo.
3 - Observações Gerais de Produção
A equipe de costura deve higienizar as mãos no início da rotina de trabalho com água e sabão.
Também, antes e após ir ao banheiro e antes e após se alimentar;
A equipe de costura deve proceder à higienização de todo o seu equipamento e máquinas,
com solução alcoólica a 70% ou solução mais indicada para este fim.
A equipe de costura deve manter rotina de higiene das mãos com solução alcoólica a 70% a
cada duas horas, ou sempre que necessário (quando tocar no rosto, tocar na máscara de seu
uso, entre outros);
A equipe de costura deve utilizar máscara comum durante a produção e realizar a troca
quando a máscara apresentar sujidade ou umidificação e sempre que necessário.
Observações Gerais de Uso
Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidificação;
Não utilizar máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade
comprometida;
A máscara é de uso individual, não deve ser utilizada por mais de uma pessoa;
Não reutilizar.
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