TERAPIA DE
COMPRESSÃO
SOLUÇÕES PARA O TRATAMENTO
DE FLEBOLOGIA E LINFOLOGIA

www.meiaselecta.com.br

Tradição em

Conforto e Qualidade

Missão
Comprometidos com a saúde de nossos clientes,
a missão da Selecta é desenvolver, fabricar e
vender meias de compressão de alta qualidade,
garantindo excelência e eficácia de seus produtos.
Usando a tecnologia mais recente, a Selecta
fornece a melhor solução medicinal nas áreas de
linfologia e flebologia aos seus clientes. O benefício
dos pacientes que usam os produtos Selecta é
desfrutar de melhor qualidade de vida. A Selecta
promove o bem-estar dos seus clientes finais, alivia
sua dor e permite que eles se sintam renovados e
descansados.

Por mais de 60 anos as meias terapêuticas de
compressão Selecta tem primado pela alta
qualidade de seus produtos medicinais. Nosso
compromisso com a qualidade total nos ajuda a
manter nossa linha de produtos acima do padrão
do mercado, com respeito ao conforto e satisfação
do paciente. Em 2017, a Selecta iniciou uma
parceria com a empresa alemã Julius Zorn GmbH
(Juzo), uma das líderes mundiais no mercado de
terapia de compressão.
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Estudo Venoso

de Bona

O Estudo Venoso de Bona realizado pela
Sociedade Alemã de Flebologia
Uma a cada 5 mulheres e 6 homens têm insuficiência venosa:
60 % dos pacientes com doenças venosas avançadas não são tratados.
0,4 %

Ulcus Cruris Aguda

0,6 %

Ulcus Cruris Tratada

10 %

Assintomáticos

3%

Alterações Cutâneas

13 %

Patologias venosas
sintomáticas (tratamento
médico necessário - edema)

14 %

Varizes subcutâneas
(varicose)

3072 Pessoas
Com idade entre 18 – 79 anos
1350 homens
1722 mulheres

59 %

Ligeiras Alterações
(telangiectasia, varizes reticulares)

Fonte: E. Rabe, F. Pannier-Fischer, K.Bromen, K. Schuldt, A. Stand, Ch. Poncar, M. Wittenhorst, E. Bock, S. Weber, K.-H. Jöckel
Therapy with compression stockings in Germany results from the Bonn Vein Studies (2000-2002).
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Terapia de

Compressão
Benefícios da Compressão
A terapia de compressão é um dos elementos fundamentais básicos no tratamento de queixas venosas e
distúrbios de edema, como linfedema ou lipedema. Os produtos de compressão também podem contribuir
para resultados eficazes na terapia de cicatrização.
.

Flebologia
O uso de terapia de compressão no tratamento de
doenças vasculares busca essencialmente o objetivo
de promover o fluxo de sangue de volta ao coração
e, assim, reduzir consideravelmente a dor e o inchaço.
Uma meia de compressão exerce pressão externa exata
em partes específicas do membro. Isto significa que o
fluido que se acumulou nos tecidos é mais facilmente
removido pelos vasos linfáticos, evitando assim o
inchaço. Ademais, a pressão externa faz com que o
diâmetro das veias diminua e aproxima as válvulas,
permitindo que elas se fechem mais facilmente. Ainda,
com o movimento da perna a musculatura pressiona
contra a meia de compressão e faz com que mais
sangue seja bombeado do sistema vascular na direção
do coração. O poder das bombas musculares no pé e na
panturrilha é sensivelmente aumentado, o que significa
que mais sangue pode ser transportado de volta para
o coração, reduzindo também a quantidade de fluido
filtrado nos tecidos.
Linfologia
A terapia de compressão também desempenha um
papel importante no tratamento do edema linfático.
Ela melhora a drenagem venosa e linfática, reduz a
filtração capilar e a formação de edema. Os médicos
recomendam que a drenagem linfática manual, a
fisioterapia e as bandagens de compressão devem
inicialmente ser usadas para reduzir e estabilizar o
edema linfático. Nos casos de tratamento prolongado,
as bandagens são substituídas por uma meia de
compressão. Fatores individuais, como a suscetibilidade
do paciente à recorrência do inchaço e a fraqueza
dos tecidos conjuntivos, determinam qual grau de
compressão é necessário.

www.meiaselecta.com.br
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Terapia de

Compressão
Flebologia
As veias são importantes para transportar e armazenar s
 angue, bem como
para regular a temperatura corporal
“O sangue é um fluido muito especial” - mais precisamente, é um meio perfeito
de transporte cujo trabalho é mover todo tipo de substâncias para as partes
mais remotas do corpo. O sangue é bombeado continuamente através dos
vasos sanguíneos. O sangue, enriquecido com oxigênio dos pulmões, percorre
as artérias e os capilares - os ramos arteriais mais finos - em todas as áreas
do corpo onde os processos metabólicos ocorrem. As veias coletam sangue
com depleção de oxigênio, contendo os produtos metabólicos residuais
dos tecidos e o transportam de volta para os pulmões através do coração
- o ciclo está completo. Além de atuar como um sistema de transporte, as
veias também têm a importante tarefa de armazenar grandes quantidades
de sangue circulando pelo corpo. Mais de 65 por cento do volume total de
sangue no corpo humano é armazenado no sistema vascular, de modo que
o sangue possa ser prontamente disponibilizado no sistema circulatório
quando é colocado sob tensão – por exemplo, durante o esforço físico. As
veias também são importantes para a regulação da temperatura corporal. Isso
tudo é trabalho duro, especialmente para as veias das pernas. Elas precisam
transportar o sangue, contra a força da gravidade, dos pontos mais baixos do
corpo para o coração.
As veias das pernas são divididas em sistemas vasculares superficiais e
profundos. As veias superficiais correm diretamente sob a pele e acima da
musculatura.
As válvulas vasculares também formam uma parte importante do sistema
vascular. Estas válvulas ou “fechaduras” garantem que o sangue flua na direção

Válvula venosa aberta

Válvula venosa fechada

Sistema circulatório

Veia operacional

Veia superficial distendida

Veia superficial operacional sob
terapia de compressão
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correta, ou seja, em direção ao coração. Enquanto o sangue flui para o coração, as válvulas permanecem abertas.
Quando a pressão nas veias aumenta, por exemplo, quando nos levantamos, as válvulas se fecham e impedem
que o sangue venoso regresse.
Vários mecanismos de transporte trabalham juntos para promover o refluxo do sangue venoso
Não é apenas a ação das válvulas vasculares, mas também uma interação complexa entre outros mecanismos
que promovem o transporte de sangue venoso de volta ao coração contra a gravidade, ou, por assim dizer,
para cima. Os “motores” mais importantes que fazem o sangue fluir de volta para o coração pelas pernas são as
chamadas bombas musculares, nas quais veias, músculos e articulações trabalham juntas. O princípio é muito
simples: sempre que as pernas executam movimentos de flexão ou alongamento, como aqueles envolvidos na
caminhada, os músculos se contraem e relaxam alternadamente.
Doenças do sistema vascular
As varizes podem ser causadas por diversos fatores, principalmente o genético e a perda de elasticidade,
relacionada à idade, nas paredes das veias. Outros fatores, como gravidez, falta de exercício e atividades que
envolvem predominantemente ficar sentado ou em pé, podem promover o desenvolvimento de doença vascular.
No entanto, seja qual for a causa do problema, as queixas das pernas relacionadas às veias são sempre o sintoma
visível e/ou tangível de um desequilíbrio entre o fluxo arterial e o refluxo venoso.
Como resultado, o fluxo de sangue das pernas diminui, o que faz com que a pressão nas veias aumente e fiquem
distendidas. Isso danifica as paredes e as válvulas das veias e o refluxo do sangue é cada vez mais interrompido - o
que gera um círculo vicioso.
Veias varicosas – um problema genético causado ou uma consequência da doença
Veias visíveis, distendidas e torcidas são descritas como varizes. 90 % das varizes ocorrem nas pernas. Dependendo
da causa, elas são classificadas como varizes secundárias – que ocorrem como resultado de outras doenças - e
varizes primárias – por exemplo, aquelas causadas pelo enfraquecimento hereditário das veias.
Falha da função de transporte é insuficiência venosa crônica
A falha da função de transporte do sistema vascular é referido como Insuficiência Venosa Crônica (IVC). Pode
ocorrer como resultado de varizes estabelecidas ou após um bloqueio venoso (trombose) causado por um coágulo
sanguíneo. Os primeiros sintomas são dores e uma sensação de aperto e peso. A maior pressão nas veias leva ao
aumento do fluxo de líquido para os tecidos dos capilares sanguíneos, causando inchaço (edema).
As úlceras da perna são consequências mais severas da doença venosa crônica
O acúmulo de líquido impede a troca de oxigênio entre as hemácias e as células receptoras, o que, por sua vez,
leva ao dano tecidual e à destruição das células. Um sintoma visível é a formação de uma úlcera na perna (Ulcus
Cruris), a consequência mais séria da Insuficiência Venosa Crônica.
Tromboflebite ou inflamação das paredes venosas
Uma inflamação das veias superficiais é denominada tromboflebite. Os sintomas são uma distinta hiperemia
da pele e uma dor forte por pressão na área afetada. Injeções ou infusões na veia afetada geralmente podem
desencadear o problema.

Insuficiência Venosa Crônica

www.meiaselecta.com.br

Ulcus Cruris

Tromboflebite

7

Técnicas de

Tecelagem
Malha circular
•• Indicado para aplicação em

flebologia, linfologia e ortopedia

•• Variedade de produtos: meia,
meia-calça e braçadeira

•• Diferentes graus de compressão
Principais diferenças para a malha
plana:

•• Sem costura
•• Tecido mais fino
•• Elevada compressão em repouso
•• Elevada elasticidade
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Uso em flebologia
Produtos
circulares
tricotados
sem
costura
são
predominantemente utilizados em terapias venosas. As
meias de compressão sem costura de hoje são muitas vezes
indistinguíveis das meias normais de malha fina e confortáveis
de usar. Além disso, elas ainda têm as propriedades de
compressão necessárias para garantir uma terapia eficaz.
Essas meias de compressão são usadas para indicações como
varizes, insuficiência venosa crônica ou no pós-operatório.
O tecido de compressão exerce uma pressão na perna e,
portanto, também nas veias. Isso reduz o diâmetro das veias,
permitindo que as válvulas venosas danificadas se fechem
novamente. O sangue flui melhor para as pernas e o inchaço
doloroso e as obstruções diminuem.

www.meiaselecta.com.br

Produtos para

Flebologia

Linha Dynamic

Selecta Dynamic

Selecta Dynamic Cotton

Selecta Dynamic Cotton Rib

(helanca)

(algodão)

(algodão canelado)

A Selecta Dynamic tem uma presença
discreta e seu tecido é visivelmente
agradável. É robusta, adapta-se
perfeitamente ao corpo e respeita
seus movimentos. De boa resistência,
a Selecta Dynamic é a malha circular
ideal para elevadas exigências.

Esta meia é especialmente suave
para a pele, graças ao seu interior em
confortável algodão, mesmo nos casos
de irritações cutâneas ou alergias. A
fibra natural de algodão reforça as
características funcionais da Selecta
Dynamic perfeitamente.

Esta meia é ideal para as necessidades
das pessoas ativas. De aparência
elegante e discreta, o tecido de
algodão canelado e a estrutura
resistente e durável fazem com que a
meia acompanhe bem atividades ao
ar livre e esportes. A alta porcentagem
de algodão também torna a Selecta
Dynamic Cotton Rib particularmente
agradável ao toque da pele e
confortável para uso diário, seja em
casa ou no trabalho.

www.meiaselecta.com.br
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Produtos para

Flebologia

Compressão: 20 – 30 mmHg e 30 – 40 mmHg

Selecta Dynamic

Selecta Dynamic Cotton

(helanca)

(algodão)

Composição
75 – 77 % Poliamida
23 – 25 % Elastano

Composição
42 % Poliamida
35 – 40 % Algodão
18 – 23 % Elastano

Código comercial 35
Unidade de venda 1 par

Código comercial 36
Unidade de venda 1 par

1 peça em caso de AT e AG com
cinto de fixação unilateral

1 peça em caso de AT e AG com
cinto de fixação unilateral

Cores

Malha
circular

Cores

Bege

Bege escuro

Preta

Bege

Preta

Modelos disponíveis
panturrilha
AD 3/4
longa
curta
extra curta

AG

coxa
AG 7/8
longa
curta
extra curta

meia-calça
AT
longa
curta
extra curta

••6 tamanhos (PP, P, M, G, GG, XG)
••3 alturas (longa, curta, extra curta)
••ponta do pé aberta ou fechada

Opções

AD

••borda de silicone (AD/AG)
••borda de silicone decorada (AG)
••cinto de fixação unilateral: perna esquerda/direita e vestido como par
(AG)
••abertura entre as pernas (AT)

AT
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Compressão: 20 – 30 mmHg e 30 – 40 mmHg

r

Malha
circular

Selecta Dynamic Cotton Rib
(algodão canelado)
Composição
42 % Poliamida
35 – 40 % Algodão
18 – 23 % Elastano

Detalhe do tecido

Cores
Bege

Bege escuro

Preta

Código comercial 37
Unidade de venda 1 par
Modelos disponíveis

AD

••6 tamanhos (PP, P, M, G, GG, XG)
••3 alturas (longa, curta, extra curta)
••ponta do pé fechada (normal e pé
menor)
••opção: borda de silicone

panturrilha
AD 3/4
longa
curta
extra curta

Selecta Dynamic ⋅∙ Selecta Dynamic Cotton ⋅∙ Selecta Dynamic Cotton Rib (disponível apenas em AD 3/4)
Tabela de medidas

c circunferência em cm
ℓ altura / comprimento em cm

PP

58,0 – 66,0
66,0 – 72,0
72,0 – 83,0

ℓD AD 3/4
extra curta
curta
longa

31,0 – 34,0
34,0 – 39,0
40,0 – 46,0

ℓZ 23,5 – 26,5*
ℓA 15,0 – 18,0
Selecta Dynamic e Selecta Dynamic Cotton:
Nº calçado: 36 - 41*

www.meiaselecta.com.br

M

G

GG

XG

47,0 – 68,0

54,0 – 75,0

57,0 – 79,0

63,0 – 85,0

Modelo AT meia-calça

ℓG AG 7/8, AT meia-calça
extra curta
curta
longa

P

41,0 – 58,0

cG

45,0 – 63,0

Modelo AG 7/8
41,0 – 48,0

45,0 – 52,0

47,0 – 56,0

54,0 – 63,0

57,0 – 66,0

63,0 – 73,0

cF

41,0 – 55,0

45,0 – 60,0

47,0 – 65,0

54,0 – 72,0

57,0 – 76,0

63,0 – 82,0

cE

30,0 – 37,0

33,0 – 41,0

35,0 – 45,0 39,0 – 48,0

41,0 – 51,0

44,0 – 55,0

cD

27,0 – 33,0

29,0 – 36,0

31,0 – 40,0

34,0 – 43,0 36,0 – 46,0 39,0 – 48,0

cC

29,0 – 34,0

32,0 – 38,0

34,0 – 43,0

38,0 – 47,0

41,0 – 50,0

44,0 – 53,0

cB1

23,0 – 27,0

25,0 – 30,0

27,0 – 33,0

30,0 – 36,0

32,0 – 38,0

35,0 – 41,0

cB

18,0 – 20,0 20,0 – 22,0 22,0 – 24,5

24,5 – 27,0

27,0 – 30,0 30,0 – 33,0

cY

26,5 – 30,5

29,5 – 32,5

31,5 – 35,0

34,0 – 37,5

36,5 – 41,0

39,5 – 45,0

cA

17,5 – 22,0

19,5 – 24,0

21,5 – 26,5

24,0 – 29,0

26,5 – 33,0

29,5 – 37,0

*Selecta Dynamic Cotton Rib:
Nº calçado: 38 – 44 (pé menor 35 – 38)
ℓZ: 25,0 – 29,0 (pé menor 23,0 – 25,0)
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Terapia de

Compressão
Linfologia
O sistema linfático é responsável pela drenagem
O sistema linfático é o 3º sistema de vasos no corpo humano.
É um sistema de drenagem e transporte com linfonodos interconectados.
Os vasos linfáticos são responsáveis pelo transporte do fluido tecidual, ou
linfa, que é formado a partir do fluido filtrado dos capilares sanguíneos.
As principais funções do sistema linfático são drenar fluidos e produtos
residuais, como macromoléculas, incluindo proteínas dos espaços
intercelulares e combater a infecção como parte do sistema imunológico
do corpo. No caso do aumento da filtração capilar, eles neutralizam o
acúmulo de líquido nos tecidos. Os vasos linfáticos percorrem ao longo
dos vasos sanguíneos e transportam cerca de 2 litros de fluido por dia.
Rede densa dos vasos linfáticos
Quase todos os tecidos do corpo contêm uma rede densa de vasos linfáticos.
Os menores componentes do sistema linfático são capilares linfáticos
sem válvulas que se projetam no tecido como dedos. Juntamente com
estes são pré-coletores que gradualmente aumentam de tamanho para se
tornarem coletores da linfa. Ligados às extremidades dos coletores estão
os linfonodos, que estão envolvidos na resposta imune à infecção e na
remoção de substâncias estranhas. A partir daí, novos coletores linfáticos
transportam a linfa através de três grandes canais, que conduzem ao
sistema vascular na cavidade torácica superior.

Corte transversal de um linfonodo

Transporte linfático

Sistema linfático

Vaso linfático

Adipose limitando vaso linfático

Linfonodos axilares
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A linfa é movida pelos movimentos rítmicos dos vasos linfáticos
Devido a contrações musculares, movimentos semelhantes a bombas rítmicas transportam a linfa através dos
vasos até o próximo nó. Neste caso também, como nas veias, a direção do fluxo é determinada pelas válvulas.
As contrações da musculatura podem ser aumentadas, dependendo do volume de líquido nos vasos linfáticos,
aumentando também a capacidade de transporte.
Doenças do sistema linfático
Problemas de drenagem nos vasos linfáticos podem causar linfedema. Quando a função de drenagem dos
vasos linfáticos é interrompida, uma quantidade aumentada de fluido linfático se acumula no tecido (linfedema).
Isso se manifesta como edemas graves nas áreas afetadas. Os pacientes também se queixam de sentimentos
de aperto, dor e movimentos restritos. No caso de linfedema mais estabelecido, o tecido conjuntivo endurece
(endurecimento), resultando no sinal clinicamente significativo de Stemmer, ou seja, a pele que cobre os dedos
das mãos e dos pés não pode mais ser levantada em uma dobra como normal, mas está esticada ou não pode
ser levantada de forma alguma.
Duas formas de linfedema são distinguidas, dependendo da causa. O linfedema primário descreve o linfedema
devido a uma causa genética. No entanto, as formas secundárias, nas quais partes do sistema linfático foram
danificadas por tumores, operações, inflamação ou acidentes, são muito mais prevalentes. Um exemplo comum
disso é o linfedema secundário após o tratamento do câncer de mama, como a depuração do nódulo axilar.

Estar acima do peso pode causar ou piorar o linfedema.
A maioria das pessoas com linfedema são mulheres.
A fim de estabelecer uma distinção clínica mais clara entre os vários graus de gravidade, o linfedema é dividido
em três estágios. No primeiro estágio, denominado como edema depressível, o inchaço é suave e é fácil fazer
uma impressão nele com seu dedo. O inchaço pode ser reduzido, mantendo o membro elevado. O segundo
estágio é caracterizado por um endurecimento do tecido conjuntivo, caso em que a condição não é melhorada,
mantendo o membro elevado. No terceiro estágio, o volume total do inchaço aumenta e a pele muda. Pode
ocasionalmente ser denominado como elefantíase devido ao fato de que se assemelha a uma perna de elefante.

Linfedema na perna

www.meiaselecta.com.br

Linfedema no braço

Lipedema nas pernas

Linfedema nas pernas
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Técnicas de

Tecelagem
Malha plana
•• Indicado para aplicação em

linfologia, flebologia, terapia
de cicatrização, ortopedia e
medicina veterinária

•• Variedade de produtos: meia,
tornozeleira, panturrilha e
joelheira

•• Diferentes graus de compressão
Principais diferenças para a malha
circular:

•• Com costura
•• Tecido mais forte
•• Elevada compressão em

Uso em linfologia
Produtos de compressão tricotados planos são o complemento
ideal para o tratamento de drenagem linfática ao tratar o
edema. Vestuários de compressão ajudam a garantir o sucesso
a longo prazo da terapia descongestiva e são geralmente
indispensáveis na área da linfologia. Os tecidos com costura
mais espessos, por exemplo, Selecta Classic, oferecem
benefícios adicionais, por exemplo, um efeito de massagem
que promove a drenagem linfática. Além disso, estes tecidos
não cedem ao edema. Em conjunto com o movimento, eles
produzem uma alta pressão terapêutica que fornece uma
compressão ideal do tecido edematoso.

movimento

•• Pouca elasticidade – paredes
estáveis
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Produtos para

Linfologia

Selecta Classic

Selecta Dynamic braçadeiras

(helanca)

(helanca)

A Selecta Classic é agradável ao toque e
fácil de vestir. Com sua malha plana, que
não cede ao edema, a Selecta Classic
proporciona o melhor tratamento. Além de
confortável e robusta, a estrutura do tecido
ajuda na drenagem linfática.

A Selecta Dynamic tem uma presença
discreta e seu tecido é visivelmente
agradável. É robusta, adapta-se
perfeitamente ao corpo e respeita seus
movimentos. De boa resistência, a Selecta
Dynamic é a malha circular ideal para
elevadas exigências.

Selecta Classic Cotton
(algodão)
A Selecta Classic Cotton é tricotada
com 60 % de algodão, que torna a meia
extremamente suave. Providencia conforto
elevado não só para pele irritada.

www.meiaselecta.com.br
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Produtos para

Linfologia

Compressão: 30 – 40 mmHg

Malha
plana

Selecta Classic

Selecta Classic Cotton

(helanca)

(algodão)

Composição
58 % Poliamida
24 % Elastodieno
18 % Algodão

Composição
60 % Algodão
23 % Elastodieno
17 % Poliamida

Código comercial 60
Unidade de venda 1 par

Código comercial 61
Unidade de venda 1 par

Cores

Cores

Bege

Preta

Bege

Branca

Modelos disponíveis
panturrilha
AD 3/4
longa
curta

AD

meia coxa
AF 5/8

coxa
AG 7/8

••10 tamanhos 3 a 12
••Ponta do pé e calcanhar abertos

AG
Selecta Classic
Tabela de medidas

c circunferência em cm
ℓ altura / comprimento em cm

ℓD AD 3/4
curta
longa

16

34 – 39
40 – 46

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

cG

44 – 45 45 – 46 46 – 47 47 – 48 48 – 49 49 – 50

cF

34 – 35 36 – 37

38 – 39 39 – 40

41 – 42

cD

28 – 30

31 – 32

33 – 34 35 – 36

37 – 38 39 – 40

41 – 42

cC

29 – 31

32 – 33

34 – 35 36 – 37

38 – 39

42 – 43 44 – 45 46 – 49 50 – 53

cB

17 – 18

18 – 19

20 – 21

21 – 22

22 – 23 23 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 28 – 30

cA

20 – 21

21 – 22

22 – 23

23 – 24

24 – 25

51 – 52

53 – 54 55 – 56

43 – 44 45 – 46 47 – 48

40 – 41

25 – 26

26 – 27

49 – 51

57 – 59

51 – 53

43 – 44 46 – 48 49 – 50

27 – 28

28 – 29 30 – 32
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Compressão: 20 – 30 mmHg e 30 – 40 mmHg

Malha
circular

Selecta Dynamic
(helanca)
Composição
75 – 77 % Poliamida
23 – 25 % Elastano
Cores
Bege

CG

Bege escuro

Preta

Código comercial 35
Unidade de venda 1 unidade

Modelos disponíveis
punho
CG/CG max
(com ou sem borda
de silicone)

CH

punho com alça
CH/CH max
(com ombro e liga
de fixação)

mão
AGA/AGA max (com borda
de silicone e com parte da
mão (meio-polegar))

••6 tamanhos (PP, P, M, G, GG, XG)
••também disponíveis nas versões max (PP max, P max, M max, G max, GG
max, XG max)

AGA

Selecta Dynamic Braçadeiras Terapêuticas de Compressão
Tabela de medidas

c circunferência em cm
ℓ altura / comprimento em cm
CG, CH, AGA
ℓCG 41,0 – 47,0

PP

P

M

G

GG

XG

cG

24,0 – 26,0

26,0 – 28,5

28,0 – 30,5

30,0 – 33,0

32,0 – 35,0

34,0 – 37,0

max

30,0 – 33,0

32,0 – 35,0

34,0 – 37,0

36,0 – 39,5

38,0 – 41,5

40,0 – 44,0

23,0 – 25,0

24,5 – 27,0

26,0 – 28,5

27,5 – 30,0

29,0 – 31,5

30,5 – 33,5

28,0 – 30,5

30,0 – 33,0

32,0 – 35,0

34,0 – 37,0

36,0 – 39,5

38,0 – 41,5

23,0 – 25,0

24,5 – 27,0

26,0 – 28,5

27,5 – 30,0

29,0 – 31,5

30,5 – 33,5

25,0 – 27,5

27,0 – 29,5

29,0 – 31,5

30,5 – 33,5

32,0 – 35,0

33,5 – 36,5

23,0 – 25,0

24,5 – 27,0

26,0 – 28,5

27,5 – 30,0

29,0 – 31,5

30,5 – 33,5

max

25,0 – 27,5

27,0 – 29,5

29,0 – 31,5

30,5 – 33,5

32,0 – 35,0

33,5 – 36,5

cC

14,5 – 16,0

16,0 – 17,5

17,5 – 19,0

19,0 – 20,5

20,5 – 22,0

22,0 – 24,0

cA

17,5 – 19,0

19,0 – 20,5

20,5 – 22,0

22,0 – 23,5

23,5 – 25,0

25,0 – 26,5

cF
ℓCE 21,0 – 25,0

max
cE
max
cD

ℓAC 7,5
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Outros

Produtos
Ulcus Cruris Venosum

Compressão: 30 – 40 mmHg

Selecta Kit Úlcera

Selecta Kit Úlcera

(helanca)

(algodão)

Produtos para tratamento de úlcera e desproporção perna/pé
Composição
58 % Poliamida
24 % Elastodieno
18 % Algodão

Composição
60 % Algodão
23 % Elastodieno
17 % Poliamida

Código comercial 60
Unidade de venda 1 par

Código comercial 61
Unidade de venda 1 par

Cores

Cores

Bege

Bege

Preta

Modelos disponíveis

tornozeleira
AB

••10 tamanhos 3 a 12

Branca

panturrilha
BD

Modelo

••pé e calcanhar aberto
••Tornozeleira AB e Panturrilha BD

As úlceras de origem venosa representam quase
70 % das úlceras dos membros inferiores e têm a sua
etiologia na hipertensão venosa crônica, provocada
por refluxo ou obstrução das veias dos membros
inferiores, com ou sem disfunção da bomba
muscular da panturrilha (Browse etal., 2001).
Segundo Maffei et al., 2001, as úlceras que acometem
de 1 a 3 % da população adulta, localizam-se mais
comumente na face medial do terço inferior da
perna, podendo acometer até toda a circunferência
da mesma e, geralmente, apresentam dor apenas
na presença de infecção.
O tratamento das úlceras de origem venosa pode
ser clínico ou cirúrgico.
Moneta et al., 2001, afirma que a terapia da
compressão é considerada a melhor opção no
tratamento clínico da insuficiência venosa crônica.
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Segundo Bergan e Angle (1997), o efeito benéfico
que as meias elásticas provocam no membro
é, provavelmente, alterar a hemodinâmica
microcirculatória e as forças de starling, aliviando
assim o edema; portanto a meia não cura a
hipertensão venosa, mas protege a pele de seus
efeitos.
A literatura tem, em vários trabalhos, comprovado
a eficiência do uso da compressão no tratamento e
prevenção da úlcera de origem venosa. Mayberry
et al. (1991), demonstra que o uso da meia em
pacientes que aderiram ao tratamento cicatrizou a
úlcera em tempo médio de 5 meses e o índice de
recidiva foi de 29 % em 5 anos. Naqueles que não
usaram a meia, a recidiva foi de 100 % em 3 anos.
Cullum el al. (2003), utilizando critérios da medicina
baseada em evidências, demonstram, após estudo
de metanálise, que o uso da meia melhora a
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cicatrização e previne a recidiva da úlcera em
pacientes portadores de insuficiência venosa
crônica.

com úlcera aberta é a aceitação do paciente, desde
que o médico oriente bem e fale da importância do
uso da meia elástica.

Para uso da meia em pacientes com úlceras é
necessária uma avaliação do membro e da úlcera, na
presença de edema no membro; um repouso de 5 a
7 dias deve ser feito e se houver infecção na úlcera,
o tratamento com cuidados local e antibiótico oral
deve ser instituído.

Tanto no tratamento quanto na prevenção da úlcera
de origem venosa a receptividade do paciente
será boa. O uso da compressão no tratamento de
úlceras venosa é uma medida simples e que pode
ser adaptada na rotina do consultório médico com
bons resultados.

Estando o membro sem infecção ou edema, a
meia pode ser utilizada, após uma boa hidratação
da pele ao redor da úlcera, além de higienização e
proteção. A meia é vestida pela manhã ao levantarse e retirada no final do dia; portanto a meia é capaz
de substituir o repouso absoluto a que o paciente
tradicionalmente é submetido, dando assim, mais
liberdade para suas atividades diárias.

Os produtos para tratamento de úlcera e
desproporção perna/pé veio para facilitar a vida
do paciente portador de úlcera de origem venosa.
O produto se assemelha a uma meia Selecta
Classic, porém é dividida em duas partes. Veste-se
inicialmente a parte superior. Em seguida, faz-se
a higiene da úlcera, que deve estar sem infecção,
protegendo-a com gaze úmida, e vestindo a parte
inferior.

A maior dificuldade na prescrição de meia elástica

Cinta abdominal

Ataduras elásticas

Muito utilizada na prevenção e alívio das dores
lombares e no tronco originadas de posturas
incômodas, também nas contusões na coluna e
no tórax. Indicada no pós-operatório de cirurgias
abdominais, da obesidade, plásticas e de parto,
proporcionando maior conforto e mais segurança,
mantendo a liberdade dos movimentos.

Fabricadas com fios de algodão e helanca
rigorosamente selecionados, as ataduras elásticas
Selecta promovem firme compressão muscular
aliada ao conforto proporcionado pela porosidade
e toque macio do tecido. As ataduras elásticas
produzidas pela Selecta são eficientes no
tratamento das patalogias venosas e linfáticas.

5 tamanhos
P, M, G, GG,
XG (apenas no modelo de 25 cm)
Cor
Bege escuro

3 modelos
15 cm
20 cm
25 cm

5 modelos
Todos vendidos individualmente embalados a granel
1,30 m x 10 cm *

2,00 m x 13 cm

1,30 m x 13 cm

3,00 m x 13 cm

1,60 m x 13 cm *
* também disponível embalado em uma caixa

Código comercial 20
Unidade de venda 1 unidade
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Código comercial 30
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Material passível de erros
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