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Tratamentos bactericidas em uniformes profissionais

RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo investigar como ocorre a ação dos Íons de
Prata nos polímeros de Poliéster e de Polietileno Tereftalato utilizados na
confecção de uniformes profissionais. Os procedimentos metodológicos consistem
em revisão bibliográfica, na aplicação de questionário em uma indústria têxtil que
utiliza uniformes profissionais. Os resultados poderão contribuir para a real
aplicação dos íons de prata no substrato, comprovando assim sua eficiência em
ação e combate ao odor melhorando a qualidade de vida dos seres humanos.
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INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico é importante que o segmento têxtil esteja
sempre

inovando

e

realizando

novas

descobertas

para

agradar

seus

consumidores e usuários, satisfazendo seus anseios e necessidades já que estão
cada vez mais exigentes.
Seja pela correria do dia a dia, trabalho pesado, atividades físicas, por
conforto ou até mesmo estética os produtos têxteis vêm, desempenhando um
papel fundamental na vida dos seres humanos.

O estudo do conforto para os uniformes profissionais tem como principal
objetivo melhorar a qualidade de vida destes. Com a aplicação dos íons de prata
nas fibras, estas vão combater o mau cheiro do suor ocasionado pela proliferação
das bactérias no tecido resultando desconforto.
E assim os artigos de alta performance, estão sendo cada vez mais
desenvolvidos e indo para escala industrial, atendendo todos os segmentos como
cama, mesa, banho, roupas esportivas, meias, área da saúde, uniformes
profissionais e dirigindo-se para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos,
estes poderão estar aptos as mais diversas situações em um ambiente atribulado.
As fibras funcionais, são genericamente classificadas com base nas suas
propriedades químicas ou físicas, mas conforme Soutinho (2006), podemos
classificá-las em três categorias:
- Função absolutamente necessária;
- Se o material não apresentar determinada função será desvantajoso;
- Função desejável no produto.
Neste estudo a atenção esta focada para as fibras antibacterianas com o
uso de aditivos, com funções especiais, inorgânicos, estes são incorporados ao
fluído no momento da fiação, antes da extrusão e estes vão possibilitar a fibra
“poderes” como desodorantes, perfumes, proteção às radiações solares,
bactericida, etc.
Segundo a empresa M&G(MOSSI & GHISOLFI),

a prata oferece uma

tecnologia inorgânica antibacteriana com agentes bactericidas, ou seja, com sua
aplicação direta nos polímeros os íons destroem a parede celular da bactéria,
ligam-se ao seu material genético e o destroem impedindo desta forma, a
proliferação destas no tecido.
Tratar um tecido com um antimicrobiano significa que as bactérias que são
transferidas da pele ou do ambiente não se reproduzem no tecido. A redução de
bactérias significa que o volume de gás liberado vai ser muito menor e o odor não
será liberado1.
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Deste modo às fibras antibacterianas vão proteger o corpo humano de
fragrâncias desagradáveis que ocasionam o desconforto e são produzidas pela
proliferação de grandes populações de bactérias. O odor causado é devido à
liberação de substâncias no processo de metabolização dos nutrientes pelos
microorganismos, assim sendo o mau cheiro corporal deve-se a degradação
bacteriana do suor e não deste, já que é inodoro, não possui cheiro, logo a
aplicação desses íons na fibra é de extrema importância pois está relacionada
com a saúde, higiene e bem estar dos indivíduos.

MÉTODOS
A metodologia utilizada para este trabalho é uma pesquisa exploratória
bibliográfica através do uso de teses, livros, sites e artigos científicos além da
aplicação de um questionário em uma indústria têxtil que utilize uniformes
profissionais.
DISCUSSÃO

O homem encontra no meio ambiente do seu quotidiano um número
variado de microorganismos como :vírus, fungos, esporos e bactérias, que se
alocam sobre o seu corpo e sobre as roupas em contato com a pele, acabando
assim com seu conforto psicológico e físico.
Durante uma atividade pesada, o trabalhador encontra-se em
movimentação a todo instante e com isso sua atividade respiratória acaba por
aumentar, esse crescente aumento estimula as glândulas sudoríparas e com isso
o suor é produzido. Logo em condições de grande umidade no tecido, no caso um
uniforme profissional, possibilita o desenvolvimento de microorganismos, que vão
degradar o material têxtil e causar efeitos indesejáveis como o mau cheiro,
descoloração da fibra, manchas entre outros.

De acordo com a Citeve (2008), esses microorganismos multiplicam-se
muito rapidamente no substrato têxtil, sua multiplicação segue uma progressão
geométrica do tipo: 1,2,4,8,16,... e em condições ideais pode ocorrer a cada vinte
minutos, o que significa que num período de 8 horas, uma simples bactéria pode
gerar 1,6 milhões descendentes. As maiores partes não são patogênicas mas
alguns podem representar um alto nível de risco para a saúde.
Com as novas tecnologias disponíveis no mercado como a aplicação
antimicrobiana, que desde há muito tempo é uma propriedade estudada, em um
material têxtil, muitos problemas como este podem ser solucionados. Um
tratamento como este acaba por controlar a infestação das bactérias e fungos pois
diminui ou elimina essas protegendo o substrato e reduzindo a formação de
odores desagradáveis que afetam os trabalhadores.
Um tratamento antimicrobiano na base de íons de prata tem uma ação
eficaz contra os microrganismos, são inofensivos contra o homem e o mais
importante: as bactérias não conseguem desenvolver linhagens resistentes além
de envolver um grande campo de aplicação: vestuário, vestuário esportivo, meias,
entretelas, uniformes, artigos para as indústrias farmacêuticas, etc, entre outras
formas variadas.
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