O coelhinho da Páscoa da Casa do Médico não esqueceu de ninguém!

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC
Departamento Jurídico
Defesa Profissional
Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira
internacional de habilitação (011-3188-4270), através da APM SP
Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
Sala de internet equipada (à disposição para associados)
Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com multimídia completo (data show, computador) a preço diferenciado para associados
Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médico,
serviços como, divulgação de aluguel de salas, gratuito para associados APM)
Convênio com a gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no atendimento a empresas de saúde (Desconto de 5% para associados)

Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades,
somente associados)
Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos cursos,
medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre outros, somente associados)
Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% para
associados)
Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos
produtos e serviços com desconto. Informações:
rosangela.camargo@acisjc.com.br
Jornal do Médico (mensal);
Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/aberto/
clube.aspx;
Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: Com
Carinho, desconto especial para sócios da APM www.caocarinho.com.br ou
12-3922-8785

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mais uma vez, não faltou alegria nem ovos de chocolate para a criançada da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida. Para celebrar a Páscoa, a médica e conselheira do Cremesp
Silvana Morandini, vestida de coelhinho, entregou aos pequenos as doações dos colegas,
familiares, amigos e pacientes. A todos, o nosso muito obrigado! Foto: André Sammarco.

Agradecimento
A APM São José dos Campos agradece os doadores de mais uma Páscoa Solidária: Advocacia Anibal Monteiro de Castro, Avenir Isaac Neto, Bruna Malburg F. Meira, Carlos Alberto
Queiroz de Carvalho, Carmem Thereza Pricoli Quaglia, David Alves de Souza Lima, Elisa Kasumi Sawagushi, Erika Ferri D'Avila de Andrade, Fabiola Sawaguchi Faig Leite, Flávio Lopes
Brun, Francir Veneziani Silva, Janete Costa de Moraes, José Fernando de Macedo, Juana Montecinos Maciel, Luiz Alberto Siqueira Vantine, Maria Aparecida Fernandes Lobo, Maria
Margarida Fernandes Alves Isaac, Othon Mercadante Becker, Paulo Miragaia, Pedro Roberto Alves Ribeiro, Quintina Diniz F. Dominguez, Raul De Camargo Vianna Filho, Renato Sebbe,
Reproferty, Roseny Anute Costa, Sebastião Dominguez Neto, Sérgio dos Passos Ramos, Sheila Politi Crespim.

NOVOS ASSOCIADOS

AF_QUA 0025 17A ANÚNCIO MEDICAMENTOS RV. APM – SABIN--20,5x15cm.pdf

De médico para médico

• Liana Grassi – clínica médica
• Aryel Vieira Olmo de Albuquerque – cardiologia
• Ricardo Sammy Almanza Callao – neurocirurgião

VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia modelo MyLab50 Xvision com monitor LCD 19" e acessórios
da marca ESAOTE. Valor R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio Esaote MyLab 50 Xvision LCD Doppler. Contém: 1) Transdutor
Linear LA332E (11-3); 2) Transdutor Cardíaco Setorial PA240; 3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema MedWare. Contato Cel.
e Whatsapp: (11) 971288629, Yon Andrade.ALUGO sala comercial reformada, mobiliada, 30 m2, sala 77, 7º andar, edifício
Cinelândia. Condomínio valor baixo. Falar com Rosalina – (12) 99620-1919.

1

08/05/17

15:03

DELÍRIOS DE RUÍNAS
celebra a amizade em grande estilo
No dia 5 de maio, a banda Delírios de Ruínas,
integrada pelos colegas Adriano Matos e Carlos
Expedito, e ainda pelo Nilton Baumgratz e Ricardo
Mollenhauer, abriu o projeto "Prata da Casa", idealizado pela APM São José dos Campos. Foi uma
noite memorável, com muita animação e música
da melhor qualidade.
A apresentação, com repertório de autoria
da própria banda, proporcionou aos presentes
momentos de celebração da amizade verdadeira,
embalados por rock, blues e pop.
Convidamos aqueles que não estiveram presentes nesse evento inaugural para que para que
participem e prestigiem as próximas apresentações
do projeto "Prata da Casa". Vale a pena!

científica, visando à atualização profissional. Atualize seus
conhecimentos participando das reuniões científicas,
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um
conjunto de atividades para o exercício da medicina
dentro de padrões éticos, técnicos e científicos. Além
disso, oferece assistência jurídica para associados,
quando acusados de má prática da medicina.
CLUBE DE BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da APM são oportunidades
imperdíveis de Empresas de porte onde os valores
dos produtos e serviços são mais baixos que os de
mercado, porque o Clube se relaciona diretamente com
os fabricantes.

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079 • apm@apmsjc.com.br

CLASSIFICADOS

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!

Cavalcanti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, apresentações
musicais, lançamentos de livros.
- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros.
COMUNICAÇÃO
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical Journal:
revistas científicas indexadas na LILACS, Medline e
Scielo.
- Revista da APM: publicação mensal com assuntos de
interesse para o médico, tais como política médica,
cultura, lazer, etc.
- Portal da APM: informações diárias sobre saúde e
medicina.
EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Realizamos eventos em diversas áreas de atuação

vmp8.com

Páscoa
Solidária

SERVIÇOS
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos de previdência
privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, DETRAN,
Cartório, Prefeitura, Aquisição da Tabela CBHPM,
Vigilância Sanitária e DEMED*.
- Vantagens: classificados gratuitos no Portal e na
Revista da APM.
- Compras: descontos especiais em produtos de
empresas de eletrodomésticos, entre outras.
- Anúncios na Revista e no Portal.
CULTURA E LAZER
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita natureza e total
infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como Volpi, Di

Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
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A banda Delírios de Ruínas brindou os presentes com música da melhor qualidade, em noite de rock, blues e pop

ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 50 m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua
Paulo Setúbal, 147, sala 22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 3941-5415 ou 3949-1027 / email elainegorg@yahoo.com.br

Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de Junho!

ALUGO horários em consultório médico com secretária, wi-fi, duas salas de atendimento, recepção e sala de espera. Decoração em
alto padrão, endereço nobre no Jardim Aquarius. Edifício Le Classique. Tratar pelo telefone 12 99790-6470. Dra. Adriana Jardim.
ALUGA-SE sala de alto padrão, Clínica Unique, Avenida Barão do Rio Branco, 692, 3921-6270 – 3913-3108. Falar com Dr.
Paulo de Tarso.
VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 transdutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário.
Contato: Carlos Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426.
ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de Almeida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 39439448 / 3921-0306.

Flavia Fernandes Polati (02), Silvia Aparecida Capizzani

VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado para pequenas cirurgias. Contato com Francisco 123652-4204/98848-4886.

(03), Leandro Dalla Villa (04), Livia Biscegli Pitombo (06), Luiz

ALUGO – sala comercial de 51m2, pronta, com piso, teto, luminárias e instalação para ar condicionado, no Edifício Alpha
Office Place, Rua Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius (ao lado da FAAP e da locadora de veículos, no Anel Viário).
01 vaga de garagem. As divisórias ficarão a critério do inquilino, negociáveis (desconto no aluguel). Contato: 12 – 39213226
/ 39411294 / 12-981085555.

Carlos de Souza Menezes (09), Tânia Maria Barbosa dos Santos
(10), Vanio Pontes Araujo (11), Clovis Antonio Zogbi (12), Marco
Antonio Pinheiro Lagos (13), Aryel Vieira Olmo de Albuquerque
(15), Olavo de Moraes Hungria Junior (16), Fernando Vasques
Aires (18), Ariadny Sanches Garcia (21), Renato Sebbe (23), Victor
Eugênio Arfinengo (24), David Alves de Souza Lima (26), Larissa

Criada em 1993, a banda Delírios de Ruínas lançou no início de 2014 o DVD 20 Anos de Energia
Pura, para comemorar seu aniversário de 20 anos de existência. Com trabalho autoral, a banda tem
como raízes o rock nacional flertando com blues e o pop.

ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de Barros. Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688
ou 3942-4804.

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove de Julho.
Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, Estacionamento para Clientes, Ar condicionado, Internet, Banheiros
acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe médica e odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 Dra Katia
Ferrer - Cirurgiã Plástica.

Honda de Souza (26), Claudia Maria Nogueira (27), Natalia Dias

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de armários, pronto para morar. Localizado próximo ao
Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

Ribeiro de Melo (27), Paulo Roberto Lemos Lemes (29).

ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.
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85,09
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Já se apresentou nas principais casas de shows do Vale do Paraíba e em eventos no interior de

Med Service
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São Paulo e Minas Gerais, além de manter parcerias com espetáculos junto ao SESC e fundações

Policlin

70,00

Unimed SJC

62,14

Unimed Intercâmbio

57,36

Unimed Vale do Paraiba

52,58

Grupo S. José Saúde

50,00

Vale Saúde

37,00

de Energia Pura, gravado em 2013, e o mais recente EP – Mal do Ofício.

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

culturais, como a Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos.
ISO
9001:
2008

QUANTO VALE O SEU TRABALHO, DOUTOR?
Petrobras

A discografia conta com 2 CDs (Calmaria Outra Vez e Em Uma Outra Estação), o DVD 20 Anos

ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo:
3941-1197.

TABELA DE HONORÁRIOS

Sua formação atual conta com: Nilton Baumgratz - bateria e vocais; Ricardo Mollenhauer: baixo e
vocais; Adriano Matos: vocal, violão e guitarras; Carlos Expedito - gaita, sax, flauta, teclados e vocais.
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Amizade verdadeira
Alguns valores, atitudes e comportamentos
relacionados com a amizade podem variar de
acordo com a sociedade ou com o momento específico da história em que vivemos. No mundo
atual, amplamente dominado pelas relações
utilitárias, é comum encontrarmos na amizade
um meio de obter privilégios e vantagens.
Assim, foi com muito orgulho e satisfação
que inauguramos nosso projeto “Prata da
Casa”, com a apresentação da banda “Delírios
de Ruínas”, dos colegas Adriano e Expedito. O
show, realizado na APM São José dos Campos,
ofereceu aos presentes uma noite de Rock,
Blues e Pop.
O encontro com os amigos interrompeu a
trama da vida cotidiana e permitiu compreendermos que, mesmo havendo pouco espaço para
relações pessoais sinceras, a amizade continua
a ser um componente essencial de nossa conturbada época.
Na recordação de tudo o que foi vivido,

Estudos revelam melhores tratamentos
para Tromboembolismo Venoso

Nais-Unimed e Segunda Opinião Médica

Francir Veneziani Silva, presidente da APM SJCampos

encontramos nas músicas tocadas, de autoria da
própria banda, momentos de paz e serenidade,
acima de intrigas e complôs da vida moderna, relembrando que uma amizade verdadeira resiste
às maiores mudanças impostas pela sociedade.
Não há obstáculo que consiga impedir uma
amizade verdadeira, e mesmo que os amigos não
se falem frequentemente, o sentimento está lá
no coração de cada um, pois assim é a amizade
verdadeira, eterna e poderosa. Um sentimento
saudável que torna nossas vidas mais fáceis,
alegres, e o mundo, um lugar melhor.
Delírios de Ruínas, a banda parou de tocar,
o chope acabou e os amigos não foram embora.
Agradecemos a todos e convidamos os colegas
para que, num próximo evento de nossa APM,
venham compartilhar de nossa amizade.
Francir Veneziani Silva
Presidente
APM SJCampos

IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material
publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabilidade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação
de conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.

O centro cirúrgico do
Hospital do GACC

GACC oferece estrutura
para procedimentos não
oncológicos
O Hospital do GACC está abrindo sua estrutura aos médicos pediatras, para a realização de
procedimentos não oncológicos em pacientes infanto-juvenis. Além do centro cirúrgico com leitos
para internação, está disponível a UTI Pediátrica.
Instituição filantrópica criada há 12 anos,
visando aumentar a expectativa de vida de seus
pacientes, o GACC possui uma série histórica de
atendimentos oncológicos pediátricos na região.
Oferecendo um tratamento de qualidade, busca
alcançar os mais altos índices de cura do câncer
infanto-juvenil. Hoje a média brasileira de cura
está em 49%. O GACC atinge 71% e tem como
meta chegar a 85%, em paridade com os índices
de grandes países.
O Hospital do GACC atende o SUS e diversos
convênios.

A Diretoria da APM discutiu em março a
Segunda Opinião Médica. Uma experiência não
no campo da segunda opinião, mas na área de
acompanhamento de pacientes, tem sido feita pela
Unimed de São José dos Campos.
Para falar sobre esse assunto foi convidada a
médica Rosângela Araújo Santos, coordenadora do
Nais e da APS da Unimed São José dos Campos.
Além dos programas do Nais, foi apresentado aos
diretores o Programa de Reabilitação da Coluna. A
base deste programa é a fisioterapia, especialmente
para patologias de doenças da coluna.
O programa foi criado em 2009 e vem trazendo
muitos benefícios para aqueles que têm doenças como

hérnia de disco, escolioses, que necessitam ou não de
cirurgia. Para os que necessitam de cirurgia, faz-se um
preparo visando à uma recuperação melhor e mais
rápida. Os resultados do programa têm sido muito
bons para doentes com esse tipo de patologia.
Para o Cremesp, a “Segunda Opinião Médica” é um direito do paciente e faz parte de
sua autonomia no contexto da relação médico-paciente, conforme preconiza o Código de
Ética Médica. Não pode ser pedida pela operadora.
Estas, ainda de acordo com o Cremesp, devem
trabalhar com sistemas de auditorias competentes
e eficientes, quando em suspeita de exageros e indicações inadequadas de procedimentos, tomando as

A médica Rosângela Araújo Santos, coordenadora do
Nais-Unimed SJC

medidas administrativas pertinentes, conforme
legislação vigente, tais como o estabelecido na
Resolução CONSU n. 8 e dispositivos do Código
de Ética Médica.
A indicação e a solicitação de “Segunda Opinião” não devem ser determinadas por interesses
de terceiros, bem como não devem servir para
desrespeitar o direito do médico-assistente de
indicar o tratamento ou para captação indevida
e antiética de pacientes. (Alerta do Cremesp).

O tromboembolismo venoso (TEV) é uma doença relativamente comum, complexa, multifatorial e
está associada à redução da sobrevida, custos assistenciais elevados e recorrência frequente.
O desenvolvimento do TEV envolve interações entre fatores adquiridos e hereditários para
o surgimento do quadro, tais como: aumento da
idade, obesidade, hospitalização, doença aguda,
pacientes em home care em repouso prolongado,
câncer ativo, trauma, fraturas, imobilidade de um
membro, gestação, puerpério, contraceptivos orais
e hormonioterapia.
Segundo o 10th Guideline of American College
of Chest Physician, publicado em 2016, a duração da
anticoagulação para pacientes com TEV, provocado
por um fator de risco conhecido e reversível, deve
ser de 3 meses. Porém, aos pacientes com trombose
venosa profunda proximal ou embolia pulmonar
espontâneos, isto é, sem fatores de risco associados
e com risco baixo ou moderado de sangramento,
sugere-se terapia anticoagulante por tempo indeterminado ao invés de 3 meses de tratamento. Além
disso, naqueles com alto risco de sangramento,
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Quem nasceu primeiro?
Desde que eu me entendo por gente, ouço vez
por outra a intrigante pergunta: “Quem nasceu
primeiro, o ovo ou a galinha?” Essa interrogação eu
remeto a Charles Darwin. Agora, com a Lava Jato,
surge a outra dúvida: “Quem nasceu primeiro, o
corrupto ou o corruptor?”.
Como nosso interesse está focado no Brasil,
vou lembrar de dois fatos apenas, acontecidos
recentemente, mas esquecidos pela esmagadora
maioria dos eleitores. No primeiro, o ator chamava-se Gregório Fortunato, era o Chefe da Guarda
pessoal do Presidente Getúlio Vargas. Conseguiu
fazer uma pequena fortuna vendendo favores.
Na época foi noticiado que havia comprado uma
fazenda por 3 milhões em moeda de então.
O outro fato mais recente e muito mais importante foi a Emenda Constitucional que aprovou a
reeleição para os cargos executivos. Foi amplamente
divulgado que houve compra de votos. Sem Lava
Jato, não foi possível provar nada, e ficou o dito
pelo não dito.
Além da corrupção, a Emenda da Reeleição

mexeu com a cabeça e o comportamento dos executivos (presidente, governadores e prefeitos), que
assumiam o mandato preocupados com a reeleição,
verdadeiro fermento da corrupção.
Ninguém medianamente interessado em
política ignora que no início a corrupção era envergonhada, meio escondida. Quando o PT chegou ao
governo, com um projeto megalômano de governar
por 20 anos, o assalto ao dinheiro público foi institucionalizado como Programa de Governo.
O custo das eleições disparou. O caixa 2, o
pagamento no exterior, a cobrança de porcentagem
nos contratos das obras públicas e o pagamento de
mensalinho e mensalão foram banalizados. Eleitos
para defenderem o interesse do país, os petistas e
seus aliados se apequenaram nas negociatas com
as empreiteiras e outros fornecedores de produtos
e serviços.
Como médico eu não tenho resposta para uma
pergunta que me fazem frequentemente: Corrupção é
doença? Uma coisa está clara: o corruptor tem prazer
em comprar uma autoridade. Dá a impressão, ao ouvir

os delatores, que eles estão muito felizes ao mostrar
ao grande público pelas gravações, a força que tem a
sua empresa junto aos Anões da Pátria.
Um filosofo popular, amigo meu, costumava alertar-me que em política estamos sempre
aprendendo, e arrematava irônico com a frase:
“Cuidado, de onde não se espera, daí mesmo é que
não sai nada”. Eu sempre achei que deste Congresso, especialmente da Câmara, pouco se poderia
esperar. Foi dominada pelo ex-deputado cassado
Eduardo Cunha, fragmentada em bancada do
Boi, da Bola, da Bala, da Bíblia, do Bingo, onde o
denominador comum era a defesa de interesses,
em sua maioria inconfessáveis.
A elite política do Brasil poderá estar reduzida
a pó ao final das investigações, o que será uma
hecatombe.
Ainda acredito que os eleitores do Brasil saberão
fazer de tantos limões uma saborosa limonada.
José de Castro Coimbra
é médico em São José dos Campos

www.apmsjc.wordpress.com ou http://wp.me/3nOSj
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Ela te examina. Ela mede
sua febre. Ela te dá remédio
quando necessário. Ela fica
acordada a noite toda
quando você esta doente.

M

@Apm_Sjc

Uma homenagem à
pessoa que se
importa tanto com
você, quanto nós.

São JoSé doS CampoS, Sp
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à
Rua das Monções)
JaCareí, Sp
Rua Rui Barbosa, 379,
3º andar, sala 304
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• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comunicação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel F. Simões
C. Maio • Diretora de Defesa Profissional - Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes - Othon Mercadante
Becker • Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 1ª Tesoureira - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio Alves de Souza
Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun / Paulo César Ribeiro
Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto • Jornalista Responsável:
Ana Paula Soares - Mtb. 18.368 • Projeto Gráfico/editoração: Layout Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exemplares. Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor
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A mais completa clínica de Urologia do Vale
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INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE
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serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

K

CORPO CLÍNICO:
Jorge Cezar Pereira de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. Nogueira

Rua Marcondes Salgado, 28 - Vl. Adyana - São José Campos-SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390

Equipe médica especializada em
Hematologia Geral e Onco-hematologia

CY

em amplas e modernas instalações, com

excelência no diagnóstico e
tratamento de doenças do sangue
há mais de 35 anos
Infraestrutura completa

MY
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Serviço de
Hematologia

Serviço de Hematologia
(12) 3519-3766
contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence

Órgão Informativo da
Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Leila Pessoa de Melo é hematologista e diretora
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com base no método de intention-to-treat e
a mediana de duração do tratamento foi 351
dias. A recorrência de TEV ocorreu em 17 dos
1.107 pacientes (1,5%) que receberam 20mg
de rivaroxabana e em 13 dos 1.127 pacientes
(1,2%) que receberam 10mg de rivaroxabana,
em comparação a 50 dos 1.131 pacientes (4,4%)
que receberam aspirina. A taxa de sangramento
maior foi de 0,5% no grupo que recebeu 20mg de
rivaroxabana, 0,4% no grupo que recebeu 10mg
de rivaroxabana e 0,3% no grupo da aspirina e
a taxa de sangramento menor foi de 2,7%, 2% e
1,8%, respectivamente. A incidência de efeitos
adversos foi semelhante nos três grupos.
O que se pôde concluir neste estudo foi que
naqueles pacientes com indicação de anticoagulação prolongada, o risco de recorrência de TEV
foi significativamente menor com rivaroxabana
na dose de 10 ou 20mg do que com aspirina, sem
aumento significativo nas taxas de sangramento.
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recomenda-se 3 meses de terapia anticoagulante
ao invés de terapia estendida.
Para pacientes com TEV, com neoplasia
(trombose associada a neoplasia), a terapia anticoagulante sugerida nos primeiros 3 meses é HBPM
(Heparina de baixo peso molecular) ao invés de
AVK (antagonistas da vitamina K), dabigatrana,
rivaroxabana, apixabana ou edoxabana. Já nos
pacientes com TEV, sem neoplasia, a terapia
anticoagulante sugerida nos primeiros 3 meses é
dabigatrana, rivaroxabana, apixabana ou edoxabana em vez de AVK.
Em relação à melhor terapêutica para terapia
anticoagulante de longo prazo, foi publicado recentemente na New Engl J Med o estudo clínico
Einstein Choice, Fase III, randomizado, duplo
cego, envolvendo 3.396 pacientes com diagnóstico
de TEV para receber rivaroxabana (10mg ou 20mg)
ou 100mg de aspirina.
O desfecho primário do estudo foi a recorrência de TEV fatal e não fatal e em relação à
segurança terapêutica o principal desfecho foi
sangramento. Os pacientes foram analisados
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