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RESUMO&

FAVILLA,!José!Aparecido.!!Linho&(Linum&usitatissimum&L.)&em&meia&malha&de&máquina&
circular&para&usuário&com&dermatite&atópica&em&clima&subtropical.&2015.!Versão!
simplificada.!31!f.!Dissertação!(Mestrado!em!Ciências)!–!Programa!de!PósQGraduação!em!
Têxtil!e!Moda,!Escola!de!Artes,!Ciências!e!Humanidades,!Universidade!de!São!Paulo,!São!
Paulo,!2014.!
!
O! objetivo! deste! trabalho! é! o! desenvolvimento! de! roupas! utilizando!malha! de! linho! para!!
uso! como! primeira! camada! em! contato! direto! com! o! corpo! em! usuários! com! dermatite!
atópica.! Roupas! disponíveis! para! essas! pessoas! com!pele! sensível,! incluindo! algumas! com!
algodão,!muitas!vezes!provocam!irritação!na!pele!e!uma!malha!de!linho!pode!ser!uma!boa!
opção!de!uso,!com!base!em!suas!reconhecidas!propriedades!de!contato!saudável!ao!corpo!
humano,!principalmente!em!climas!quentes.!Protótipos!de!malhas!consideradas!pelo!autor!
como! clássicas! ou! oclusivas! e! outras! como! não! oclusivas! foram! produzidas! com! algodão,!
fibras!descontínuas!de!poliéster!e!linho!em!estrutura!jérsei!de!malharia!circular.!As!malhas!
foram!confeccionadas!em!roupas!para!um!teste!de!uso!experimental!em!4!crianças!entre!5Q8!
anos! de! idade,! sendo! 2! delas! saudáveis! e! duas! com! dermatite! atópica,! previamente!
avaliadas!por!um!dermatologista.!O!resultado!final!!demonstrou!um!bom!grau!de!tolerância!
por!todos!os!usuários!quanto!ao!uso!da!malha!com!linho!em!contato!direto!com!a!pele.!As!
malhas!não!oclusivas!foram!as!que!apresentaram!os!melhores!índice!de!permeabilidade!ao!
ar,! atributo!que!pode!evitar! o! bloqueio!da! transpiração! insensível! durante! rotinas! diárias,!
minimizando! o! abafamento,! desconforto! térmico! e! potencial! gatilho! de! irritação! da! pele.!
Câmera! infravermelha! foi! utilizada! como! um! ferramenta! adicional! na! avaliação! térmica!
durante! o! uso.! Os! resultados! sugerem! que! a!malha! com! linho! não! oclusiva! é! uma! opção!
viável!de!uso!pelos!portadores!de!dermatite!atópica!em!clima!subtropical!como!o!da!cidade!
de! São! Paulo.! O! controle! da! estabilidade! dimensional! da! malha! com! linho! e! amaciantes!
naturais!amigáveis!a!pele!para!a!lavagem!doméstica!das!roupas!são!desafios!que!devem!ser!
equacionados!em!futuros!desenvolvimentos.!
!
PalavrasQchave:!Linho.!Linum&usitatissimum!L..!Fisiologia!do!vestuário.!Transpiração!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!insensível.!Dermatite!atópica.!

&

&

&

&

&

&
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ABSTRACT&

FAVILLA,!José!Aparecido.!!Linen&(Linum&usitatissimum&L.)&in&single&jersey&of&circular&knitting&
machine&for&wearer&with&atopic&dermatitis&in&subtropical&climate.&2015.!Simplified!version.!
31!p.&Dissertation!(Master!of!Science)!–!Programa!de!PósQGraduação!em!Têxtil!e!Moda,!
Escola!de!Artes,!Ciências!e!Humanidades,!Universidade!de!São!Paulo,!São!Paulo,!2014.!
!
The! purpose! of! this! work! is! the! development! of! first! layer! linen! knitted! structure! aiming!
wearers! with! Atopic! Dermatitis! (AD).! Available! clothing! for! these! sensitive! skin! people,!
including! some! cotton! garments,! very! often!presents! skin! irritation! and! linen! is! an! option!
based!upon!it!recognized!friendly!contact!to!human!body!and!comfortable!wear!during!hot!
climates.!Classic!or!occlusive!and!non0occlusive!garments!prototypes!knitted!in!single!jersey!
of!circular!knitting!machines!with!cotton,!polyester!staple!and!linen!fibers!were!designed!to!
accomplish!an!experimental!wear! test!with!4!children!with!5Q8!years!old,!2!with!AD!and!2!
health!kids.!Voluntaries!showed!good!wear&tolerance!to!knitted!linen!that!presented!highest!
air!permeability!index!that!can!help!to!avoid!blocking!of!insensible!perspiration!during!daily!
routine,!minimizing!buffering!effect!and!potential! trigger!of!skin! irritation.! Infrared!camera!
was!used!as!an!additional!tool!for!thermal!evaluation!during!use.!Results!suggest!that!non0
occlusive!knitted!linen!is!a!possible!option!for!AD!wears!at!subtropical!climate!like!the!city!of!
São! Paulo.! Dimensional! stability! control! of! nonQocclusive! knitted! linen! and! natural! home!
laundry!softeners!are!challenges!to!be!overcome!in!future!developments.!!
!
Keywords:!Linen.!Linum&usitatissimum!L..!Clothing!physiology.!Insensible!perspiration.!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Atopic!dermatitis.!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1 INTRODUÇÃO&

!

!!!!!!!Esta!seção!aborda!os!objetivos!deste!trabalho,!suas!justificativas!e!relevância,!apontando!

o!problema!de!pesquisa!e!a!hipótese!considerada.!Apresenta!os!motivos!da!escolha!do!linho!

para!utilização!em!malharia!circular!no!desenvolvimento!de!uma!estrutura!meia!malha!para!

contato! direto! com! a! pele! em! usuários! com! dermatite! atópica.! Explica! a! metodologia! e!

materiais!utilizados,!os! tipos!de!vestuários!e!malhas!desenvolvidas,!as! formas!de!análise!e!

resultados!esperados.!Comenta!sobre!os!riscos!dos!testes,!o!desfecho!primário!e!secundário,!

informando! o! tipo! e! tamanho! da! amostra.! Finaliza! apresentando! a! estrutura! geral! deste!

estudo.!

!

1.1 OBJETIVOS!

!

!!!!!!!!O!objeto!deste!estudo!é!pesquisar,!desenvolver!e!avaliar!uma!meia!malha!em!malharia!

circular! com! linho! (Linum& usitatissimum! L.)! para! usuários! com! dermatite! atópica! em!

comparativos!com!outras! fibras!descontínuas!como!o!algodão!e!poliéster!considerando!os!

seguintes!aspectos:!

• Primeiro:!Avaliação!da!malha!quanto! ao! grau!de! intolerância! ou! ser! gatilho!para!

irritabilidade!da!pele!de!usuário!com!pele!sensível,!neste!caso!duas!crianças!de!6!e!

8! anos! respectivamente,! com! dermatite! atópica! comprovada! por! exame!médico!

inicial.! Avaliação! será! feita! durante! um! teste! de! uso! vestindo! em! suas! rotinas!

diárias! protótipos! experimentais! de! camiseta,! cueca! e! pijama.! Um! teste! de! uso!

controle! foi! realizado! com! outras! duas! crianças! saudáveis! com! 5! e! 6! anos!

respectivamente,! sendo! que! uma! delas! é! irmão! de! um! dos! portadores! de!

dermatite!atópica!e!que!vive!nas!mesmas!condições!de!ambiente,!alimentação!e!

vestuário.!!

• Segundo:!Levantamento!das!condições!climáticas!históricas!da!região!de!São!Paulo!

onde! moram! os! usuários,! extensivo! durante! o! período! dos! testes! de! uso.! Este!

procedimento! é! justificado! pelo! fato! da! temperatura! e! umidade! relativa! do! ar!

apresentar! significativa! influencia! no! equilíbrio! térmico! do! corpo! e! na!

funcionalidade!da!roupa.!

• Terceiro:!Estudo!do!ambiente!doméstico,!a!rotina!dos!usuários!antes!e!durante!o!
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teste! de! uso,! suas! relações! com!o! vestuário,! incluindo! a! lavagem!doméstica! das!

roupas.!Toda!a!rotina!médica!do!usuário!permanece!inalterada!durante!o!período!

do! teste! que! tem! suporte!médico! de! um! dermatologista,! disponível! em! caso! de!

intercorrência!ou!emergências.!!

!

1.2!!RELEVANCIA!E!JUSTIFICATIVAS!

!

!!!!!!!!As!referências!iniciais!que!justificam!a!pesquisa!é!o!pedido!dos!pais!de!uma!criança!com!

dermatite! atópica! que! associado! ao! tratamento! médico,! e! por! recomendações! deste,!

buscam! esclarecimentos! e! ajuda! têxtil! na! escolha! de! um! tecido!mais! confortável! para! as!

atividades! rotineiras! do! filho.! A! significativa! relevância! na! busca! por! tratamento! para!

dermatite! atópica,! principalmente! entre! jovens! até! 14! anos,! como!mostrado! no! censo! da!

Sociedade!Brasileira!de!Dermatologia!(2006),!complementam!as!justificativas!desta!proposta!

de!pesquisa.!A!dermatite!atópica!ainda!não!tem!cura!conhecida,!mas!certos!gatilhos!podem!

desencadear! irritações! na! pele.! Orientações! médicas! apontam! que! o! vestuário! é! um!

componente! importante!neste!processo!e!as! recomendações!básicas!mencionam!cuidados!

com!as!roupas!em!contato!com!a!pele!com!suas!associações!aos!procedimentos!de!tintura!e!

lavagem! (CASTRO! et! al.,! 2006),!mas! boa! parte! das! informações! têxteis! disponíveis,! como!

veremos!neste!trabalho,!com!frequência!limitamQse!a!indicações!do!algodão!e!que!se!evite!

sintéticos! ou! lã.! Entretanto,! roupas! com! algodão! também! podem! ser! ásperas! e! oclusivas!

podendo!causar!desconforto!aos!usuários.!Tecidos!e!estruturas!têxteis!não!oclusivas!e!com!

suave!contato!na!pele,!bem!como!avaliações!da!passagem!de!ar!e!vapor!de!água!entre!suas!

fibras!e!entrelaçamentos!podem!auxiliar!os!usuários!na! identificação!de!um!produto!mais!

confortável!e!compatível!com!suas!necessidades!em!ambientes!mais!quentes.!

!!!!!!!!Tanto! do! ponto! de! vista! acadêmico! como! social,! as! informações! e! resultados! deste!

estudo! tem! como! expectativa! contribuir! para! aumentar! o! entendimento! têxtil! a! serem!

utilizados! em! futuros! desenvolvimentos! de! tecidos! e! roupas! que! possam! atender! as!

necessidades!deste!tipo!de!usuário.!!

!

1.3!!PROBLEMA!

Qual! alternativa! de! malha! e! estrutura! pode! ser! utilizada! por! usuário! com! dermatite!
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atópica! no! contato! direto! com! o! corpo,! em! um! clima! subtropical! como! a! cidade! de! São!

Paulo,!considerando!que!as!ofertas!tradicionais!disponíveis!como!o!algodão!e!poliéster!são!

muitas!vezes!reportados!como!irritantes!por!estes!usuários?!

 
1.4!!HIPÓTESE!

!! A! hipótese! considerada! é! que! em! clima! subtropical! uma!malha! de! linho! suave! e! não!

oclusiva! em! contato! com! o! corpo! não! irrite! a! pele,! diminuindo! o! bloqueio! da!perspiratio!

insensibilis! (respiro! da! pele),! reconhecidamente! um! potencial! gatilho! no! aumento! da!

sensação!térmica!de!calor!como!consequência!do!abafamento!do!ar!circulante!entre!a!pele!e!

o!tecido,!aumento!a!transpiração!e!potencializando!os!mencionados!gatilhos!para!a!irritação!

da!pele.!Desta! forma,!para!uma!atividade!diária! com!maior! comodidade,!a!preferencia!de!

uso! por! malhas! não! oclusivas! pelos! dos! usuários! com! dermatite! atópica! deve! ficar!

evidenciada!no!estudo,!mostrando!ainda!que!a!malha!com!linho!pode!ser!uma!boa!opção!no!

clima!subtropical!em!comparativos!diretos!com!algodão!e!poliéster,!considerando!condições!

similares!de!estrutura,!processo!têxtil!e!tipo!de!vestuário.!

!

1.5!!OBJETIVO!PRIMÁRIO!

!! Pesquisar! e! desenvolver! uma! meia! malha! em! malharia! circular! com! 100%! linho! em!

estudos! comparativos! com!outras! fibras! têxteis! como!o! algodão! e! poliéster,! identificando!

fatores!como!ventilação!ou!permeabilidade!ao!ar!e!passagem!de!vapor!de!água.!Isto!poderia!

minimizar! o! grau! de! intolerância! durante! o! uso! de!malhas! em! contato! direto! na! pele! de!

usuários! com! dermatite! atópica,! mais! especificamente! em! clima! subtropical! como! o! da!

cidade! de! São! Paulo.! Como! fundamentação! teórica,! embora! seja! comum! encontrar! em!

orientações! médicas! e! afins! a! indicação! de! roupas! com! algodão! para! os! usuários! com!

dermatite! atópica,! isto! na! prática! nem! sempre! mostra! resultados! positivos.! Existem!

situações!que!irritações!na!pele!são!frequentes!e!requerem!tratamento!com!medicamentos.!

Este! fato! foi! o! que! conduziu! os! pais! de! um! dos! voluntários! deste! estudo,! portador! de!

dermatite! atópica! e! por! recomendação! médica,! a! observar! e! buscar! esclarecimentos!

adicionais!sobre!os!têxteis!em!contato!com!a!pele!envolvidos!na!rotina!do!filho.!Nesta!busca!

por!informações!mais!detalhadas!verificaram!que!os!parâmetros!têxteis!convencionais!como!

composição! e! instruções! genéricas! de! lavagem! disponíveis! ao! publico! em! geral! são!
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insuficientes! para! indicar! o! que! efetivamente! funciona! para!minimizar! a! intolerância! e! as!

distintas!reações!na!pele!dos!usuários.!

!

1.6!!!OBJETIVO!SECUNDÁRIO!

!!!!!!!!!Em! caso! de! resultados! positivos! obtidos! com! a! pesquisa,! o! estudo! poderá! servir! de!

referencia! em! futuros! desdobramentos! desta! proposta,! bem! como! disponibilizar!

informações!!em!benefícios!de!outras!pessoas!com!problemas!similares.!

!

1.7!!!A!ESCOLHA!DO!LINHO!PARA!O!ESTUDO!

!

!! !A!história!do!linho!é!milenar!e!presente!na!evolução!de!muitas!civilizações,!tendo!sido!

sistematicamente!cultivado!entre!os!egípcios,!babilônios,!fenícios!e!outras!civilizações!entre!

5000!a!4000!AC!(EBERLE!et!al.,!2008).!Sua!presença!na!Europa!é!também!muito!antiga!onde!

vestígios!de!linho!em!períodos!remotos,!entre!5000!a!1900!AC,!sugere!que!ele!já!era!comum!

nesta!região!e!não!trazido!do!Egito!ou!pelos!fenícios!(DEWILD,!1999).!!

!!!!!!!!!!A!América!do!Norte! teve!a! introdução!do! linho!em!sua!história!a!partir!de!1600!DC,!

uma!cultura!levada!pelos!imigrantes!europeus!(ZINZENDORF;!ZINZENDORF,!2011).!No!Brasil,!

o! linho! é! conhecido! em! tecidos! de! tecelagem! plana! para! uso! têxtil,! mas! em! malharia! é!

recente.!Atualmente,!as!matérias!primas!são!importadas!da!Europa!e!Ásia,!quer!em!fio!100%!

linho!ou!fibra,!!para!posteriormente!ser!fiada!em!misturas!com!outros!materiais!têxteis.!!

Embora!sob!certo!aspecto!possam!parecer!esotéricas!ou!consideradas!folclore!popular!

através!das!civilizações,!o!fato!é!que!existe!relevância!nas!informações!que!as!propriedades!

do!linho!podem!ser!benéficas!enquanto!alimento!e!vestuário.!Um!exemplo!desta!relevância!

pode!ser!verificado!no!site!da!Purdue&University&(DUKE,!1983)!que!cita!a!utilização!do!linho!

em!têxtil!ou!remédios!populares!e!faz!menção!que!o!linho!tem!uma!longa!história!!popular!

anticâncer,! apontando! que! contém! os! agentes! anticancerígenos! 3'QdimetilQpodofilotoxina,!

podofilotoxina!e!BQsitosterol.&

! Quando!analisado!pelo!aspecto!da!fisiologia!do!vestuário,!entendido!como!a!interação!

entre! corpo! ambiente! e! roupa! (EBERLE! et! al.,! 2008),! o! linho! apresenta! benefícios! que!

complementam! a! justificativa! para! a! realização! de! pesquisas.! A! proposta! deste! estudo!

contempla! também! a! coleta! e! revisão! de! informações! públicas! disponíveis! em! jornais! de!
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associações! como! ao! dos! produtores! de! linho! europeu! CELC! Master! of! Linen! OF! (2012),!

livros!como!os!publicados!por!Dewild!(1999),!JEC!Composits!by!CELC!(2012)!ou!na! internet!

FabricQStore!(2012).!As!informações!positivas!a!respeito!do!linho,!com!bases!nestas!citações!

podem!ser!resumidas!como!segue:!!

• Informação!1:!A!planta!de! linho! tem!um!dos!menores! índices!de!perda.!O! ciclo!de!

crescimento!do!linho!é!rápido!e!exige!pouca!água.!É!um!produto!natural!e!tudo!nele!

é!aproveitado,!além!de!ser!biodegradável!é!também!reciclável,!por!isto!chamada!de!

fibra!ecológica.!As!fibras!são!utilizadas!para!artigos!têxteis,!os!produtos!secundários!

vão! para! a! fabricação! de! alimentos,! tintas,! produtos! farmacêuticos! e! cosméticos.!

Seus!resíduos!são!utilizados!para!rações,!na!fabricação!de!papéis!e!fertilizantes,!entre!

outros.! Sementes! de! linho! têm!Ômega! 3! e! são! consumidas! nos! cereais!matinais! e!

indicadas!em!recentes!pesquisas!como!inibidor!de!enfermidades!cardiovasculares!

• Informação!2:!Proteção!abrangente!ao!corpo!humano,!reduzi!a!radiação!gama!quase!

pela!metade!e!protege!o!organismo!humano!contra!a!radiação!solar.!Fibras!de!linho!

de! solos! contaminados! tendem! a! não! apresentar! traços! de! radiação.! Repele! os!

insetos,! sendo! ainda! excelente! filtro! e! proteção! contra! meios! quimicamente!

agressivos,!ruídos!(cortinas)!e!poeira.!

• Informação! 3:! É! antialérgico.! Roupas! de! linho! não! causam! reações! alérgicas! sendo!

útil!no!tratamento!de!uma!série!de!doenças!alérgicas.!Vestir!roupa!com!linho!pode!

ser! eficaz! no! tratamento! de! condições! inflamatórias! e! na! redução! de! febre,! pois!

ajuda! na! ventilação! do! ar! sendo! também! útil! no! tratamento! de! algumas! doenças!

neurológicas.!

• Informação!4:!Reduz!a!fadiga!e!não!acumula!eletricidade!estática.!Usado!como!roupa!

de! cama! ou! de! dormir! ajudam! as! pessoas! a! dormirem! mais! rapidamente!

proporcionando!sono!mais!suave!e!profundo.!Até!mesmo!um!pequeno!acréscimo!de!

fibras! de! linho! (de! até! 10%)! é! suficiente! para! eliminar! o! efeito! da! eletricidade!

estática.!

• Informação!5:!Contem!sílica!que!protege!a!roupa!contra!a!podridão.!Apresenta!ação!

bacteriostática,!uma!das!razões!porque!as!múmias!eram!embalsamadas!com!tecidos!

desta!matéria!prima!em!um!passado!tão!distante.!!

• Informação! 6:! Resistentes! a! fungos! e! bactérias! sendo! uma! barreira! eficaz! para!
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algumas!doenças.!Segundo!estudos!médicos!realizados!por!pesquisadores!japoneses,!

pacientes!em!cama!não!desenvolvem!escaras!quando!lençóis!de!linho!são!utilizados.!

Vestir! roupa! com! linho!pode!ajudar! a! se! livrar!de!algumas!doenças!de!pele,! desde!

erupções!comuns!a!eczemas!crônicos.!!

• Informação!7:!Rejeita!sujeira!e!não!gruda!no!corpo.!Com!lavagens!fica!macio!e!suave.!

• Informação!8:!Altamente!higroscópico!com!maior!capacidade!de!transpiração!e!capaz!

de! absorver! rapidamente! a! umidade.! A! água! evapora! mais! rapidamente! de! sua!

superfície!molhada! e! antes! de! dar! uma! sensação! de!molhado.!Os! tecidos! de! linho!

podem!absorver! até! 20%!do! seu!peso! seco.! Isso! explica! por! que!o! tecido!de! linho!

parecer! estar! sempre! fresco! e! agradável! durante! o! uso,! principalmente! em! dias!

quentes.! Existem! registros! que! uma! pessoa! vestindo! roupas! de! linho! transpira! 1,5!

vezes!menos!quando!vestidos! com! roupas!de! algodão!e!duas! vezes!menos!do!que!

quando! vestidos! com! roupas! de! viscose.! Em! roupa! de! frio! é! um! bom! isolante! de!

térmico.!

• Informação! 9:! Agrega! alta! permeabilidade! ao! ar! e! propriedades! de! condutividade!

térmica.!A!condutividade!do!calor!da!roupa!com!linho!é!cinco!vezes!mais!elevada!que!

a!da! lã! e! 19! vezes!mais!que!o!de! seda.!No! calor! as! roupas!de! linho!mostram!uma!

temperatura!na!pele!de!3°!Q!4°C!menor!do!que!a!seda!ou!algodão.!

!

1.8!!!METODOLOGIA!PROPOSTA!

!

!!!!!!!!!A!produção!de!malhas! foi! realizada!em!malharia!circular!e!beneficiada!na!cor!branca.!

Tanto! a! produção! quanto! o! acabamento! das! malhas! foram! realizadas! nas! instalações! da!

Tecelagem! Santaconstancia! em! São! Paulo.! Os! materiais! e! metodologias! utilizados,! assim!

como! os! testes! de! laboratório! e! uso! ! observaram! os! critérios! descritos! nos! tópicos! que!

seguem.!

!

1.8.1&&&Materiais&e&equipamentos&

!

• Máquinas!circulares!finura!12!e!28!agulhas/polegada!!

• Medidor!de!LFA!MLT!WESCO!–!MEMMINGERQIRO!GMBH!–!DQ7227!
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• Medidor!de!pH!digital!da!ATAGO,!série!n!935069!!

• Microscópio!digital!e!câmera!de!vídeo!(Webcam)!USB!

• Máquina!fotográfica!SONY!Q!CyberQShot!16.1!megapixels!!

• Balde!plástico,!capacidade!15!litros,!escala!medidora!de!1!litro.!!

• Copo!plástico,!capacidade!500!ml,!escala!medidora!de!50!ml.!!

• Becker!de!vidro,!capacidade!50!ml,!escala!medidora!de!10!ml.!!

• 60!peças:!3!tipos!de!roupas!(cueca,!camiseta!e!pijama)!em!5!malhas.!

• Câmera!termográfica!infravermelha!INFRAREM!SCQ80!com!seu!software!

• Formulário!público!POQSCORAD!(European!Task!Force!on!Atopic!Dermatitis)!

• Analise!estatísticas!de!resultados!com!o!Minitab!!

!

1.8.2&&Tipos&de&vestuário&e&estrutura&das&malhas&

!! !Foram!fornecidas!pelo!pesquisador!um!total!de!60!peças!de!vestuário!sendo!15!!para!

cada!voluntário!que! constam!de!5!protótipos!de!malhas,! como!mostra!o!quadro!1,! sendo!

que!cada!malha! foi!utilizada!na!confecção!de!3! tipos!de!peças:! cueca,! camiseta!de!manga!

longa!e!pijama.!

!

!!!!!!!!!!Quadro!1!–!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Protótipos!das!malhas!

!
Tipo!de!malha!
(Protótipos)!

Material!
(Composição)!

Fio!
(Nec)*!

Máquina!
(Finura)**!

Estrutura!da!malha!
(Geometria)!

1! Algodão!100%! 15! 12! Aberta!(não!oclusiva)!
2! Algodão!100%! 30! 28! Fechada!(clássica)!
3! Poliester!100%! 15! 12! Aberta!(não!oclusiva)!
4! Poliester!100%! 30! 28! Fechada!(clássica)!
5! Linho!100%! 14! 12! Aberta!(não!oclusiva)!

!
!Legenda:!*!Título!30!Nec!obtido!com!a!alimentação!direta!de!dois!cabos!de!fio!15!Nec!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!diretamente!nas!agulhas.!**!Finura!em!agulhas/polegada.!
!Fonte:!José!Aparecido!Favilla,!2014!

!

1.8.3&&&&Lavagem&doméstica&durante&testes&de&uso&

!

Os! produtos! e! os! procedimentos! de! lavagem! foram! padronizados.! O! pesquisador!!

escolheu!e!forneceu!o!tipo!e!marca!de!sabão!mais!neutro!possível!disponível!para!venda!no!
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varejo!e!após!medir!o!pH!de!todas!as!opções!de!uso!informadas!pelas!famílias!voluntárias.!

Os!resultados!constam!do!descritivo!do!teste!de!uso.!!

!

1.8.4&&&Forma&de&análise&e&resultados&&

&

Antes! de! qualquer! teste! de! laboratório! ou! uso,! todas! as! amostras! foram! lavadas!

utilizandoQse! do! mesmo! procedimento! estabelecido! pelo! autor! para! o! teste! de! uso.! As!

seguintes! avaliações! fazem! parte! do! escopo! das! análises! para! obtenção! dos! resultados! e!

parâmetros!propostos!no!trabalho:!

• Avaliação!1:!Peso!em!g/m2!da!malha!com!base!nas!medições!durante!processo!de!

produção!e!utilizando!métodos!adotados!pela!empresa!produtora!das!malhas.!!!

• Avaliação!2:!O!tecido!de! linho!deve!passar!no!teste!de!citotoxidade!realizado!em!

laboratório! credenciado! (HOHENSTEIN,! 2012)! com! cultura! de! células! para!

validação!de!não!toxicidade!e! irritabilidade!em!peles!sensíveis!para!cumprimento!

de! exigências! do! Comitê! de! Ética! da! Escola! de! Artes,! Ciência! e! Humanidades! da!

Universidade!de!São!Paulo!(EACHQUSP)!por!trataQse!se!de!um!novo!tipo!de!malha!

não!utilizada! em!escala! comercial! pelos! voluntários! com!pele! sensível! na! região.!

Independente! do! resultado! de! toxidade! e! como! informativo! adicional! sobre! o!

tema,!o! linho! já! teve!testes!realizados!em!animais!e!humanos!e! foi!demonstrado!

sua! não! toxidade! e! riscos! de! uso! como! vestuário! e! em! contato! direto! com! pele!

humana! como! proposto! neste! teste! de! uso.! Dentre! estes! testes! podeQse! citar!

estudos!como:!Effect&of&a&Semisolid&Formulation&of&Linum&usitatissimum&L.&(Linseed)&

Oil&on&the&Repair&Skin&Wounds!(FRANCO!et!al.,!2012)!e!The&response&of&diabetic&foot&

to&a&new&type&of&dressing!(TELICHOWSKA!et!al.,!2012).!!

• Avaliação! 3:! Testes! de! espessura,! permeabilidade! e! resistência! térmica! ao! ar! e!

vapor!de!água!(Ret,!Rct)!para!avaliar!nível!de!oclusão!das!malhas.!!

• Avaliação!4:!Teste!da!passagem!de!raios!ultravioleta!A!(UVQA)!e!ultravioleta!B!UVQB!

para! indicar! o! nível! de! proteção! ou! possibilidade! de! banhos! de! sol! com! uma!

camiseta!de!estrutura!não!oclusiva.!

• Avaliação!5:!Medição!no!pH!da!água!e!dos!produtos!de! lavagem!utilizados!pelas!

famílias! voluntárias! para! estabelecer! procedimentos! uniformes! e! não! agressivos!

durante!o! teste!de!uso,!bem!como!estudar! rotinas!que!possam!ser! consideradas!
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amigáveis!no!cuidado!das!roupas!dos!usuários!com!pele!sensível.!

• Avaliação! 6:! Informações! climáticas! da! região! de! São! Paulo! coletadas! de! fontes!

abertas!a!comunidade!e!de!fácil!acesso!para!acompanhamento!durante!os!testes!

de!uso.!

• Avaliação!7:!Teste!de!uso!dos!5!tipos!de!malhas!descritos!no!item!1.8.2.!

• Avaliação! 8:! Câmera! termográfica! para!mapeamento! térmico! da! pele! durante! a!

rotina!de!um!dia!dos!voluntários!vestindo!os!diferentes!protótipos.!

!

1.8.5&&&Riscos&

!

!Nenhum!risco!diferente!aos!que!um!portador!de!dermatite!atópica!já!está!exposto!em!

sua!rotina!diária.!Em!caso!de!eventual!intercorrências!será!prontamente!atendido!pelo!Prof.!

Dr.! Marcus! Antônio! Olivas! Ferreira! Maia,! CRM! 16636,! dermatologista! e! especialista! em!

medicina!cutânea!e!oncologia.!Este!especialista!ficará!disponível!em!casos!de!intercorrências!

com! endereço! e! telefone! previamente! informado! na! cópia! do! Termo! de! Consentimento!

Livre!e!Esclarecido!que!ficará!em!poder!dos!pais!dos!usuários.!

!

1.8.6&&&Benefícios&

!

!!Melhoria!no!entendimento!têxtil!e!do!grau!de!tolerância!da!malha!de!linho!aplicada!

ao! vestuário! em! contato! direto! com! a! pele! em!busca! de! possível! alívio! e! bem! estar! para!

usuário! com! DA! em! climas! subtropicais.! O! estudo! exploratório! ao! demonstrar! resultados!

positivos!poderá!servir!de!base!para!a!continuidade!dos!estudos!e!com!maior!abrangência!

de!usuários.!

!

1.8.7&&&Metodologia&e&análise&dos&resultados&&

!

!!!!!!!!!!!!Para! efeitos! de! avaliação! geral! das!malhas! e! suas! relação! com!a! pele! sensíveis! dos!

usuários!com!dermatite!atópica!(DA)!são!considerados!os!seguintes!critérios:!

• Critério!1:!A!malha!de! linho!deve!passar!no!teste!de!toxidade,!a!ser!realizado!em!

laboratório!credenciado,!para!sequencia!do!estudo.!

• Critério! 2:! O! investigador! mede! nos! laboratórios! da! malharia! os! valores! de!
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gramatura! (g/m2),! associandoQos! com! os! resultados! dos! testes! de! uso! e!

mapeamento!térmico.!A!busca!é!pela!resposta!considerando!que,!mesmo!com!uma!

estrutura!de!malharia!não&oclusiva,!dentro!de!limites!de!peso!da!malha!entre!150!a!

200!g/m2,! se!a!malha!de! linho!pode!ser!percebido!como! tolerável!durante!o!uso!

por!usuário!com!dermatite!atópica! (DA)!em!comparativos!com!outras! fibras!mais!

encontradas!no!mercado!como!o!algodão!e!fibra!descontínua!de!poliéster.!

• Critério! 3:! A! espessura! das!malhas! deve! ser! avaliada! pela! norma! ISO! 5084:1996!

(mm)!que!associado!ao!peso!do!tecido!(g/m2)!indicará!potencial!atrito,!bem!como!

o!nível!de!oclusão!na!pele.!!

• Critério! 4:! Permeabilidade! ao! ar! usando! a! norma! ISO! 9237:1995! (l/m2/s)! e!

resistência!térmica!(Ret)!e!ao!vapor!de!água!(Rct)!usando!a!norma!ISO!11092!que!

servirão!de!indicativos!de!oclusão!da!malha.!!As!medidas!do!volume!da!passagem!

de! ar! e! vapor! pelo! interior! da! malha! correspondem! a! potenciais! parâmetros!

quanto! ao! nível! de! ventilação! ou! abafamento,! bem! como! o! bloqueio! da!

transpiração&insensível.!!

• Critério! 5:! Medição! do! pH! da! água! do! tanque! e! dos! produtos! de! lavagem!

domestica! utilizados! regularmente! pelas! famílias! voluntárias! e! uniformizar!

procedimentos! durante! os! teste! de! uso.! Isto! assegura! o! controle! das! condições!

quanto!a!resíduos!na!pele!bem!como!fornecerá!informações!sobre!a!rotina!diária!

no!cuidado!das!roupas.!

• Critério! 6:! Medição! de! nível! de! bloqueio! dos! raios! ultravioleta! A! (UVA)! e!

ultravioleta! B! (UVQB)! a! ser! medido! nos! laboratórios! da! ARPANSA! Q! Austrália!

indicando!o!fator!de!proteção!solar!(FPS),!bem!como!a!possibilidade!de!banhos!de!

sol!(fototerapia)!com!camisetas!de!estruturas!não&oclusivas,!mencionado!como!um!

parâmetro! utilizado,! embora! com! ressalvas! relacionadas! ao! câncer! de! pele!

(CASTRO!et!al.,!2006)!em!alguns!casos!para!os!portadores!com!dermatite!atópica.!!

• Critério!7:!Pesquisa!e!registro!de!clima!e!temperatura!disponíveis!e!que!possam!ser!

consultados!pela!comunidade!em!geral.!As!fontes!de!consulta!escolhidas!foram!o!

INMET!(Instituto!Nacional!de!Meteorologia!Q!Estação!83781!Q!São!Paulo!Q!Mirante!

de!Santana),!Accuraweather,!Weather!Channel!!e!estação!USP!de!Meteorologia.!

• Critério! 8:! Teste! de! uso! em! usuários! com! dermatite! atópica! para! validação! dos!
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resultados!de!laboratório!e!do!objetivo!proposto!quanto!ao!contato!com!a!pele!e!

ventilação.! Todo! a! rotina! e! acompanhamento! médico! do! usuário! seguirá!

normalmente! e! sem! alterações.! Qualquer! indício! de! intolerância! por! parte! do!

usuário!o!tipo!de!malha!será!imediatamente!descartado!e!julgado!inadequado!para!

continuidade!dos!testes!de!uso.!

• Critério! 9:! Mapeamento! térmico! com! câmera! infravermelho! para! monitorar!

temperatura! na! pele! durante! rotina! diário! dos! voluntários.! Os! resultados!

comparativos! esperados! podem! sinalizar! as! malhas! e! o! nível& de& oclusão! mais!

amigáveis!aos!usuários!durante!o!uso.!

!

1.8.8&&&Desfecho&primário&&

!

!!Quantificar! em! testes! de! laboratório! e! medir! em! testes! de! uso! e! com! câmera!

termográfica! que! a! ventilação,! tais! como,! passagem! de! ar! e! vapor! de! água,! são! fatores!

primários! geradores! de! intolerância! em! vestuário! para! usuário! com!dermatite! atópica! em!

clima!subtropical,!bem!como! indicar!que!o! linho!pode!ser!uma!alternativa!saudável!a!pele!

em!comparativos!com!outras! fibras! têxteis! como!algodão!e!poliéster,!objetivando!atender!

necessidades! específicas! deste! tipo! de! consumidor! demandante! de! soluções! mais!

personalizadas.!

!

1.8.9&&&Desfecho&secundário&

!!Mostrar! em! teste! de! uso! que! uma! fibra! hidrófila! como! o! linho,! ideal! em! clima!

subtropical!onde!moram!os!voluntários,!pode!perfeitamente!ser!utilizado!em!contato!direto!

com!o!corpo.!Para!certas!situações!é!dito!que!fibras!absorventes!podem!ser!prejudiciais!em!

razão! da! umidade! presente! na! fibra! oriunda! da! transpiração! e! secagem! lenta! da! roupa.!

TornaQse!necessário!comprovar!que!dentro!dos!limites!históricos!de!temperatura!e!umidade!

relativa! da! região,! o! nível! de! transpiração! nas! atividades! rotineiras! normais! (exceto!

esportivas!ou!similares)!não!provoca!tal!situação.!A!forma!correta!de!vestir!em!camadas!em!

dias!mais!frios!neste!caso!deve!fazer!parte!de!orientação!têxtil!genérica,!o!objeto!secundário!

deste!projeto!de!pesquisa.!A!medição!da!passagem!de!UVA!e!UVB!poderá!ser!um!indicativo!

útil!em!casos!de!indicação!médica!para!de!"banho!de!sol”.!
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1.8.10&&&Tamanho&da&amostra&

!

!!!!!!!!!!!!!!Total!de!4!crianças!entre!4!a!8!anos,!sendo!2!saudáveis!para!teste!controle!com!4!e!5!

anos! respectivamente!e!2!com!dermatite!atópica!uma!de!6!e!outra!com!8!anos.!A!criança!

saudável!de!4!anos!é! irmão!do!voluntário!com!dermatite!atópica!de!8!anos! !e!durante!os!

testes! de! uso! estará! exposto! as! mesmas! condições! ambientais! e! de! alimentação.! ! Este!

estudo!é!exploratório!e!objetiva!propor!embasamento!para!futuros!desdobramentos!de!sua!

metodologia!e!materiais.!

!

1.9&&&&Estrutura&do&trabalho&&

&

Este!trabalho!está!estruturado!em!cinco!(5)!seções.!

• Seção& 1& –& INTRODUÇÃO! Q! ! Esta! seção! aborda! os! objetivos! deste! trabalho,! suas!

justificativas! e! relevância,! apontando! o! problema! de! pesquisa! e! a! hipótese!

considerada.!Apresenta!os!motivos!da!escolha!do!linho!para!utilização!em!malharia!

circular!no!desenvolvimento!de!uma!estrutura!meia!malha!para!contato!direto!com!

a! pele! em! usuários! com! dermatite! atópica.! Explica! a! metodologia! e! materiais!

utilizados,! os! tipos!de! vestuários! e!malhas!desenvolvidas,! as! formas!de! análise! e!

resultados!esperados.!Comenta!sobre!os! riscos!dos! testes,!o!desfecho!primário!e!

secundário,! informando! o! tipo! e! tamanho! da! amostra.! Finaliza! apresentando! a!

estrutura!geral!deste!estudo.!

• Seção& 2& –& REVISÃO& BIBLIOGRÁFICA! –! Esta! seção! apresenta! os!materiais! têxteis,!

seus!tipos!e!a!classificação!das!fibras!têxteis!destacando!o!linho!e!aprofundando!o!

estudo! desta! fibra.! Prossegue! classificando! as! diferentes! estruturas! têxteis,!

detalhando!a!malharia!e!contextualizando!as!máquinas!circulares!e!sua!produção!

com! o! linho.! Define! a! fisiologia! do! vestuário! destacando! a! termo! regulação! do!

corpo! humano,! apresentando! um! tópico! sobre! o! clima! e! temperatura! e! suas!

relações!com!o!conforto!têxtil.!Finaliza!abordando!usuários!com!pele!sensível,!mais!

precisamente!!a!dermatite!atópica!e!sob!a!ótica!têxtil!apresenta!o!tecido!e!roupa!

em!contato!com!o!corpo!como!um!potencial!gatilho!para!irritação!da!pele.!

• Seção& 3& –& MATERIAIS& E& METODOS! Q! Esta! seção! descreve! equipamentos,! fios! e!

ensaios.! Comenta! a! produção! das! malhas! com! os! seus! ajustes! de! máquina! e!
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parâmetros!técnicos!e!as!rotas!de!beneficiamento.!Demonstra!o!desenvolvimento!

dos! protótipos! utilizados! em! teste! de! uso! realizado! por! usuários! com! dermatite!

atópica! para! validação! do! problema! de! pesquisa! e! hipótese! apresentada! para! o!

trabalho.! Descreve! a! pesquisas! com! os! produtos! de! higienização! das! roupas! e!

pessoal,!bem!como!o!desenvolvimento!da!metodologia!padronizada!para!lavagem!

das!roupas!e!higiene!corporal!dos!voluntários!durante!o!teste!de!uso.!Detalha!os!

equipamentos!e!metodologias!utilizados!no!teste!de!uso,!incluindo!a!filmagem!com!

câmera!termográfica.!

• Seção&4&–&RESULTADOS&E&DISCUSSÃO! Q! !Esta!seção! Inicia!com!a!apresentação!do!

laudo! de! toxidade! da! malha! de! linho.! Mostra! os! resultados! dos! testes! de!

laboratório! realizados! para! a! medição! da! permeabilidade! e! comportamento!

térmico! da! malha,! ! avaliada! quanto! a! passagem! de! ar! e! vapor! de! água! e!

contextualizada!no!âmbito!do!conforto!na!pele,!incluindo!o!fator!de!proteção!solar!

medido!nas!malhas!protótipos.!As!análises!estatísticas!ANOVA!de!uma!variável! !e!

TUKEY! foram! utilizadas! para! demostrar! a! confiabilidade! dos! resultados! e! nas!

discussões! da! permeabilidade! ao! ! ar,! vapor! e! resistência! térmica! e! suas!

correlações.!Apresenta!e!discute!os!resultados!do!teste!de!uso!com!voluntários!em!

condições!de!rotina!diária!acrescidas!das!análises!da!filmagem!infravermelha.!

• Seção&5&–&CONCLUSÃO!–!Nesta!seção!são!apresentadas!as!conclusões!do!autor!e!

sugestões! para! a! produção! de! tecidos! com!maior! permeabilidade! e! sugere! uma!

abordagem! holística! e! não! puramente! têxtil! quanto! a! escolha! do! vestuário! para!

usuários!com!pele!sensível.!Apresenta!os!fatores!têxteis!que!diretamente!afetam!o!

conforto! de! um! usuário! com! dermatite! atópica! e! expressam! a! opinião! do! autor!

quanto!as!recomendações!encontradas!na!literatura!relacionadas!a!materiais!para!

climas! mais! quentes! em! diferentes! estruturas.! Aborda! também! aspectos! da!

produção! de! malhas! com! linho! na! malharia! circular! e! registra! sugestões! para!

futuros!trabalhos!no!âmbito!do!estudo!proposto.!

• REFERÊNCIAS!utilizadas!finalizam!o!estudo!realizado.!

&

&

&

!
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5&&&CONCLUSÃO&

!!!!!!Nesta! seção! são!apresentadas! as! conclusões!do!autor! e! sugestões!para! a!produção!de!

tecidos! com! maior! permeabilidade! e! sugere! uma! abordagem! holística! e! não! puramente!

têxtil!quanto!a!escolha!do!vestuário!para!usuários!com!pele!sensível.!Apresenta!os! fatores!

têxteis! que! diretamente! afetam! o! conforto! de! um! usuário! com! dermatite! atópica! e!

expressam! a! opinião! do! autor! quanto! as! recomendações! encontradas! na! literatura!

relacionadas!a!materiais!para!climas!mais!quentes!em!diferentes!estruturas.!Aborda!também!

aspectos!da!produção!de!malhas! com! linho!na!malharia! circular! e! registra! sugestões!para!

futuros!trabalhos!no!âmbito!do!estudo!proposto.!

!!!!!!!!!!!O!desenvolvimento!de!uma!malha!de! linho! com!estrutura!não!oclusiva! foi! realizada!

em!conformidade!com!o!projeto!de!pesquisa!proposto.!

!!!!!!!!!!!O!pesquisador!para!efeitos!de!estudos!classificou!as!malhas!de!fechadas!ou!oclusivas!e!

abertas!ou!não!oclusivas.!Isto!se!deveu!ao!fato!da!nomenclatura!aberta!ou!fechada!ser!mais!

utilizada! pelo! segmento! têxtil! e! oclusiva! e! não! oclusiva! de! uso! mais! comum! no! âmbito!

médico.!!

!!!!!!!!!!!O!linho!foi!submetido!ao!teste!de!citotoxidade!e!não!apresentou!nenhuma!liberação!

de!substancia!tóxica!que!poderia!conduzir!a!uma!irritação!da!pele.!!

!!!!!!!!!!As!análises!estatísticas!dos! resultados!de! laboratório!quanto!a!permeabilidade!ao!ar,!

resistência! ao! vapor! de! água! e! térmica! mostram! com! 95%! de! confiança! que! estes!

parâmetros!são!influenciados!pelo!material!e!abertura!da!malha.!

!!!!!!!!!!!O!melhor!resultado!obtido!de!permeabilidade!ao!ar!foi!de!3222,0!l/m2.s!com!a!malha!

de!linho!não!oclusiva!em!direta!comparação!com!estruturas!similares!de!malharia,!oclusivas!

e! não! oclusivas! feitas! em! algodão! e! fibra! cortada! de! poliéster,! processadas! na! coloração!

branca.!!

!!!!!!!!!!!O!resultado!da!malha!de!linho!associado!a!seus!outros!parâmetros!estruturais!!como,!

gramatura!entre!150!a!160!g/m2!,!espessura!inferior!0,8!mm!e!utilizando!um!fio!linho!título!

14!Nec!em!máquina!circular!finura!12!demostraram!que!o!contato!com!a!pele!em!usuários!

com!dermatite!atópica!é!promissora!para!continuidade!em!futuras!pesquisas,!notadamente!

se!o!lado!direito!da!malha!estiver!em!contato!direto!com!a!pele,!como!reportado!no!teste!de!

uso!e!verificado!por!análise!fotográfica.!
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!!!!!!!!!!!Tais! resultados! associados! ao! aprovado! grau! de! tolerância! no! uso! reportado! pelos!

usuários! sugere! que! a! pesquisa! exploratória! pode! ser! ampliada! com! portadores! de!

dermatite! atópica! para! uso! como! primeira! camada! em! contato! com! a! pele! em! climas!

quentes.!

!!!!!!!!!!!A! significativa! instabilidade! dimensional! da!malha! de! linho! em!malharia! de! simples!

frontura! deve! ser! considerada! em! novos! projetos,! pois! exige! soluções! técnicas! para! sua!

utilização!em!escala!no!uso!diário!e!contínuo.!Entretanto,!a!boa!passagem!de!ar!apresentada!

pela! malha! de! linho! sugere! que! este! beneficio! se! mantem! após! as! lavagens! domesticas,!

influenciado! pelas! suas! características! e! irregularidades! naturais,! seu! alto!módulo! e! baixa!

elasticidade,! pois! apresentou! resultados! superiores! de! permeabilidade! após! sucessivas!

lavagens!domésticas!!em!comparativos!diretos!com!as!outras!fibras!testadas.!

Estruturas! similares! com! diferentes!materiais! como! as!malhas! feitas! com! algodão! e!

poliéster! em! fibra! cortada! não! apresentaram! resultados! superiores! a!malha! de! linho! não!

oclusiva!durante!uso!pelos!usuários!com!dermatite!atópica!em!condições!quentes!de!clima!

subtropical!o!da!cidade!de!São!Paulo.!Neste!contexto,!a!fibra!de!poliéster!fiada,!bem!como!o!

algodão!de!baixa!permeabilidade!ao!ar,!geraram!desconfortos!nos!usuários,! independente!

do!tipo!de!sensibilidade!da!pele.!

No!caso!específico!do!poliéster,!a!baixa!condutividade!de!calor!da!fibra,!como!visto!na!

literatura,!em!combinação!com!dias!quentes!é!uma!mistura!para!gerar!alto!desconforto!e!

estática,!principalmente!se!a!umidade!relativa!do!ar!estiver!baixa.!

Com!base!na! fundamentação! teórica!descrita!e!nos! resultados!obtidos!neste!ensaio,!

podeQse!constatar!que!pesquisas!para!obtenção!de!tecidos!apropriados,!bem!como!a!difusão!

de! especificações! simples! e! mais! detalhadas! de! vestuário! aos! portadores! desta! doença!

crônica!como!!dermatite!atópica!é!um!tema!em!aberto!a!novos!estudos!e!sugere!soluções!

individualizadas.!Neste! caso,! os! requisitos! de!permeabilidade!para!dias! quentes! poder! ser!

acompanhado!por!modelagens!customizadas,!pois!se!por!um!lado!roupa!muito!folgada!pode!

passar!a! sensação!de!confortável,! ela!pode!potencializar!o!abafamento,! fato!verificado!no!

teste!de!uso!e!em!concordância!com!a!literatura.!

A!simples!medida!de!permeabilidade!ao!ar!após!o!encolhimento!total!da!estrutura!de!

uma!malha!pode!ser!um!indicativo!de!não!oclusão,!outro!aspecto!importante!para!uso!das!

roupas!nos!dias!quentes.!!
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No!caso!específico!dos!portadores!de!dermatite!atópica! foi!nítido!um!maior!grau!de!

tolerância! ao! calor! em! comparação! aos! voluntários! saudáveis.! O! autor! observou! que! são!

usuários!extremamente!sensíveis!ao!toque!dos!materiais!na!pele.!Isto!pode!sugerir!situações!

em! que! um! toque! muito! agradável! seja! preferido! em! detrimento! de! uma! roupa! mais!

ventilada.! Neste! caso,! uma! combinação! de! toque! agradável! com! oclusão! pode! sugerir!

conforto,!mas! induzir!um!estresse! térmico!pelo!abafamento!da! transpiração! insensível!em!

períodos!prolongados!de!uso.!

Adicionalmente,! como! visto! na! literatura,! a! pele! em! boa! parte! respira! com! o! ar!

externo!que!por!sua!vez!pode!ser!benéfico!no!tratamento!de!erupções!cutâneas!e!vestir!uma!

roupa!oclusiva!certamente!é!um!gatilho!constante.!

Alguns!estudos!ainda!mencionam!as!propriedades!antibacterianas!do!linho,!mas!com!

uma! citação! de! nenhum! efeito! em! denim.! Isto! posto! e! como! este! tema! não! estava! no!

escopo!deste! trabalho,!o!autor!optou!por! registraQlo! como!uma!oportunidade!de! trabalho!

futuro,! pois! como! a! dermatite! atópica! em!muitos! casos! apresentam! lesões! na! pele,! este!

atributo!da!fibra!pode!ser!um!diferencial!!a!ser!explorado!mais!profundamente.!

!!!!!!!!!!Com! o! aprendizado! no! presente! estudo! o! autor! apresenta! algumas! sugestões! que!

podem!servir!de!base!para!a!continuidade!das!pesquisas.!

1. Pesquisa!e!utilização!de!um!amaciante!natural!e!amigável!a!pele!para!lavagem!das!

roupas!com!fibras!celulósicas!como!o!linho!para!portadores!de!dermatite!atópica.!

2. A!confecção!da!roupa!malha!de!linho!deve!ser!estrutura!com!costuras!lisas,!como!a!

de! fechamento! tipo! flat& seam,& & que! além! de! conter! a! instabilidade! natural! da!

malha,!não!é!agressiva!a!pele!do!usuário!e!deve!ser!acompanhada!por!uma!linha!

de!costura! igualmente!não!agressiva.!Costuras!grossas! feitas!principalmente!com!

tipo!overloque!foram!reportadas!como!agressivas!a!pele!pelos!usuários.!O!uso!de!

circulares! de! médio! diâmetro! do! tipo! sem! costura! (Seamless)! pode! ser! uma!

alternativa!a! ser!pesquisada,!embora!a! relação!entre!modelagem!e!diâmetro!das!

máquinas!possam!ser!um!limitador.!!

3. A!produção!da!malha!de!linho!exige!alta!umidade!no!ambiente,!no!fio!e!na!gaiola!

para!superar!o!!desafio!do!alto!módulo!do!linho!e!as!irregularidades!naturais!do!fio,!

pois! caso! contrário! pode! ser! observado! um! alto! índice! de! rupturas! durante! a!

formação!da!malha.!&
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4. Desenvolvimento! de! uma!máquina!mais! fina,!mas! com! uma! agulha! diferenciada!

em! sua! cabeça! e! lingueta! para! melhorar! o! andamento! do! fio! de! linho,! que! é!

extremamente! agressivo! nas! agulhas! durante! malharia.! Cilindro! de! finura! 14!

agulhas!por!polegada,!mas!com!ranhuras!para!agulhas!de! finura!12!pode!ser!um!

caminho!promissor!em!futuras!de!pesquisas.!!

5. Novas! perspectivas! com! o! desenvolvimento! de! um! Linum& usitatissimum! L.! obtido!

por!processo!de!fiação!algodoeira!(marca!CRAILAR!da!Naturally!Advanced!–!Canadá)!

é!uma!emergente!opção!também!a!ser!considerada!em!futuros!estudos.!

!!!!!!!Como!comentário!final,!os!pais!da!criança!cujo!pedido!de!estudo!originou!o!início!deste!

trabalho!e!com!base!nos!resultados!obtidos!decidiram!pela!continuidade!do!uso!da!malha!de!

linho!em!seu!filho.!Utilizando!uma!malha!na!construção!similar!ao!teste!de!uso!solicitaram!!

para!a!empresa!Hard!8!de!Guarulhos,!a!mesma!mencionada!neste!estudo,!a!confecção!de!

forma!customizada!de!novos!conjuntos!de!pijamas!de!linho!para!seu!filho.!

!

!

!
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