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SENTIR-SE
CO N FO RTÁV E L É

fundamental.
Malhas de compressão são muito importantes durante
tratamentos delicados e processos de recuperação, pois
proporcionam o conforto e o bem-estar que facilitam
e aceleram o restabelecimento com resultados muito
satisfatórios, nos aspectos físico e emocional.
As malhas de compressão Macom são recomendadas
para usuários submetidos a determinados procedimentos,
como cirurgias plásticas, tratamento de queimaduras,
durante a gravidez no pós-parto e para uso estético.
Possuímos também uma linha de cintas com reforço
frontal, exercendo uma suave compressão, chamada
Linha Essencial.
Disponíveis para pronta entrega, linha feminina do
tamanho XPP ao XGG e linha masculina do P ao XGG,
nas cores bege e preto, podem também ser produzidas
em tamanhos e modelos especiais e a manutenção é
permanente.
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O QUE É UMA MALHA
DE COMPRESSÃO?
É uma peça de vestuário de uso íntimo, confeccionada
com malha elástica, que promove a compressão dos
tecidos, por isso chama-se malha de compressão. Essas
peças de vestuário podem ser cintas, sutiãs, faixas,
meias e coletes. São antialérgicas e seus benefícios
são estimular e ativar a circulação, auxiliando na
recuperação dos tecidos após procedimentos cirúrgicos
e tratamentos de estética.

COMPOSIÇÃO
DA MALHA
A maioria de nossos produtos são compostos de
Poliamida e Elastano, sendo hoje a melhor malha de
compressão do mercado brasileiro.
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A S C I N TA S M ACO M
SÃO USADAS NA
RECUPERAÇÃO
DE QUE TIPO DE
CIRURGIAS?
As malhas de compressão Macom são utilizadas no
período pós-cirúrgico de:
• Cirurgias plásticas;
• Gastroplastia;
• Gestantes e recuperação pós-parto;
• Hérnias;
• Sequelas de queimaduras (queloides);
• Linfoedema;
• Mastectomias.

As malhas também podem ser
utilizadas no dia a dia como
modeladoras, em tratamentos de
estética e auxiliam na correção
postural.
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QUAIS SÃO OS
EFEITOS BENÉFICOS
D O U S O DA S C I N TA S
DE MALHA DE
COMPRESSÃO?
No uso pós-cirúrgico
Exercer uma compressão suave e
constante, estimulando a circulação
de modo a compactar os tecidos

pele, são beneficiados pelo uso da cinta,
pois ela comprime todo o abdômen,
diminuindo o inchaço, além de amenizar o
desconforto e proporcionar segurança.

traumatizados durante a cirurgia,
ajudando na retração da pele. Dessa
forma, o espaço intercelular também
fica comprimido e os líquidos corporais
não têm onde se acumular. Na prática,
isso significa menos inchaço. Além
disso, a compressão também inibe o
sangramento de vasinhos, que contribui
para diminuir a formação de manchas
roxas. Outra importante característica é
ajudar na cicatrização. Isso ocorre porque,
à medida que se diminui o excesso de
líquido acumulado entre as células, elas
ficam mais próximas umas das outras,
contribuindo para a formação de uma
cicatriz mais fina e uniforme, evitando o
surgimento de queloides. Após o parto, a
musculatura abdominal, órgãos internos e
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No uso durante a gravidez
Auxilia na sustentação do abdômen e
alivia dores na região lombar, que são
muito comuns nesse período.

Tamanhos e medidas
As malhas de compressão Macom são
fabricadas em tamanho padrão: XPP, PP,
P, M, G, GG e XGG.

Medidas especiais
Também fabricamos peças em tamanhos
especiais. Para confecção dessas peças,
usamos croqui de medidas.
Nesse croqui são registradas as medidas
do corpo de acordo com o tipo da peça
que o paciente precisa.
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QUEIMADOS
Após uma queimadura, para
evitar a formação de grandes
cicatrizes, é necessária uma
compressão com efeito
exterior. A Macom possui
peças indicadas para o
tratamento de queimaduras e
suas cicatrizes.
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cód. 3002ESS

COLETE FEMININO COM
MANGAS LONGAS E
COLCHETES NAS COSTAS.
PODE SER CONFECCIONADO
COM MANGAS CURTAS.
Tratamento de cicatrizes
hipertróficas e sequelas de
queimaduras.
/BEGE

/PRETO

cód. 3004ESS

COLETE MASCULINO
COM MANGAS LONGAS E
COLCHETES NAS COSTAS.
PODE SER CONFECCIONADO
COM MANGAS CURTAS.
Tratamento de cicatrizes
hipertróficas e sequelas de
queimaduras.
/BEGE

/PRETO
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UNISSEX

cód. 4008ESS
FAIXA PARA
PERNAS.

Compressão de cicatrizes,
sequelas de queimaduras e
hemangiomas.
/BEGE
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/PRETO

UNISSEX

cód. 6003ESS

MEIA-CALÇA.
Compressão de cicatrizes,
hemangiomas e sequelas de
queimaduras.
/BEGE

/PRETO

queimados

UNISSEX

cód. 6004LDESS
UNISSEX

UNISSEX

cód. 6004LEESS

MEIA PARA UMA
PERNA, COM
SUSTENTAÇÃO NA
CINTURA.
Compressão de cicatrizes,
sequelas de queimaduras
e hemangiomas.
/BEGE

/PRETO

cód. 6005UESS

MEIA 3/4 (UNIDADE).
UNISSEX

cód. 6005ESS

MEIA 3/4 (PAR).

Compressão de cicatrizes,
sequelas de queimaduras
e hemangiomas.
/BEGE

/PRETO
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UNISSEX

UNISSEX

cód. 4003ESS

FAIXA PARA ANTEBRAÇO.

Compressão de cicatrizes, sequelas de
queimaduras e hemangiomas.
/BEGE
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/PRETO

cód. 4004ESS

FAIXA PARA BRAÇO.

Compressão de cicatrizes, sequelas de
queimaduras e hemangiomas.
/BEGE

/PRETO
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UNISSEX

cód. 4010LDESS
UNISSEX

cód. 4011LDESS
UNISSEX

cód. 4010LEESS

FAIXA PARA BRAÇO
COM LUVA SEM
DEDOS.

Problemas circulatórios,
sequelas de queimaduras e
hemangiomas.
/BEGE

UNISSEX

UNISSEX

/PRETO

cód. 4011LEESS

FAIXA PARA BRAÇO
COM LUVA COM
DEDOS.

Problemas circulatórios,
sequelas de queimaduras e
hemangiomas.
/BEGE

/PRETO

cód. 5001UESS

LUVA SEM DEDOS (UNIDADE).
UNISSEX

cód. 5001ESS

LUVA SEM DEDOS (PAR).
Cicatrizes, hemangiomas
e sequelas de queimaduras.
/BEGE

/PRETO
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UNISSEX

cód. 5003UESS

LUVA COM DEDOS (UNIDADE).
UNISSEX

cód. 5003ESS

LUVA COM DEDOS (PAR).
Cicatrizes, hemangiomas
e sequelas de queimaduras.
/BEGE
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/PRETO

UNISSEX

UNISSEX

cód. 7001ESS

cód. 7002ESS

MÁSCARA
COMPLETA.

MÁSCARA
MENTONIANA.

Compressão de cicatrizes,
sequelas de queimaduras e
hemangiomas.

Pós-lipoaspiração de mento,
sequelas de queimaduras e
hemangiomas.

/BEGE

/BEGE

/PRETO

/PRETO

MODO DE VESTIR
Toda malha de compressão, independente do modelo, deve ser vestida
delicadamente, não sendo necessário o uso de força. É importante
desfazer dobras ao vesti-las, principalmente no caso de luvas e meias, e
não utilizar as unhas para não causar nenhum tipo de dano.

• Cintas-bermudas com pernas
• Cintas completas com pernas
Vestir a cinta, passando pelos pés, e subir um lado por vez girando bem a
costura para o lado interno da coxa, até chegar à virilha. Repetir a mesma
operação do outro lado (outra perna).
Posicionar a costura para o lado interno
da coxa até a virilha.
Vestir com cuidado, não utilizar as unhas para não
causar nenhum tipo de dano.

CUIDADOS NA
LAVAGEM
Não usar alvejantes
Não lavar a seco
Água fria
Não usar secadora
Não torcer
Não passar
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TA B E L A S D E M E D I DA S
LINHA FEMININA
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LINHA MASCULINA

XPP /XXS
Cintura /Waist
Quadril /Hips

45 kg
54 - 60 cm
76 - 84 cm

PP /XS
Cintura /Waist
Quadril /Hips

50 kg
61 - 67 cm
85 - 95 cm

P /S
Cintura /Waist
Quadril /Hips

51 - 58 kg
66 - 72 cm
96 - 106 cm

M /M
Cintura /Waist
Quadril /Hips

59 - 68 kg
70 - 78 cm
103 - 110 cm

G /L
Cintura /Waist
Quadril /Hips

69 - 78 kg
78 - 87 cm
108 - 118 cm

GG /XL
Cintura /Waist
Quadril /Hips

79 - 86 kg
87 - 96 cm
116 - 124 cm

XGG /XXL
Cintura /Waist
Quadril /Hips

87 - 95 kg
96 - 104 cm
122 - 130 cm

P /S
Cintura /Waist
Quadril /Hips

53 - 60 kg
70 - 79 cm
90 - 99 cm

M /M
Cintura /Waist
Quadril /Hips

61 - 70 kg
80 - 89 cm
100 - 109 cm

G /L
Cintura /Waist
Quadril /Hips

71 - 80 kg
90 - 99 cm
110 - 119 cm

GG /XL
Cintura /Waist
Quadril /Hips

80 - 90 kg
100 - 109 cm
120 - 130 cm

XGG /XXL
Cintura /Waist
Quadril /Hips

91 - 100 kg
109 - 115 cm
130 - 135 cm

MEMBROS SUPERIORES

MEMBROS INFERIORES

Medindo a circunferência da parte mais grossa do bíceps.

Medindo a circunferência da parte mais grossa da panturrilha.

PP /XS

18 - 22 cm

PP /XS

<30 cm

P /S

22 - 28 cm

P /S

30 - 36 cm

M /M

28 - 33 cm

M /M

36 - 41 cm

G /L

33 - 38 cm

G /L

41 - 46 cm

GG /XL

>38 cm

GG /XL

>46 cm
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TA B E L A S D E M E D I DA S
SUTIÃ

FAIXAS ELÁSTICAS

Medida abaixo dos seios.

Nº DE ELÁSTICOS

XPP /XXS

55 - 62 cm

PP /XS

63 - 70 cm

P /S

71 - 81 cm

M /M

82 - 92 cm

G /L

93 - 102 cm

GG /XL

103 - 112 cm

XGG /XXL

113 - 118 cm

FACIAL

ALTURA DA FAIXA

02

14 cm

03

21 cm

04

28 cm

05

35 cm

TAMANHOS

COMPRIMENTO TOTAL DA FAIXA

PP /XS

90 cm

P /S

95 cm

M /M

105 cm

G /L

115 cm

GG /XL

125 cm

XGG /XXL

130 cm

TAMANHOS ESPECIAIS

> 140 cm

Começando embaixo do queixo, medindo a circunferência passando pelo topo da cabeça.

P /S

M /M

53 - 57 cm

58 - 62 cm

G /L

63 - 67 cm

GG /XL

68 - 72 cm

19
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