
 
Programação Simpósio de Trombose – HEMO2018 

Quarta-feira, 31 de outubro  
 

     
Horário  Palestrante Objetivos Sugestões de nomes alternativos 
8:30 – 10:00 Tromboembolismo venoso: 

diagnóstico, fatores de risco, 
profilaxia 

Moderadores: 
 

Apresentações breves de 20’ com 
discussão conjunta no final 

 

8:30 – 8:40 Abertura Rossi Murilo e Erich de 
Paula 

  

8:40 – 9:00 Associação entre TEV e 
doença arterial oclusiva: o que 
há na literatura 

Fernanda Orsi  Discussão geral (dados 
epidemiológicos, 
anatomopatológicos e mecanismos 
destas duas condições) 

 

9:00 - 9:20 Estratificação do risco de 
recorrência do TEV 

Daniel Dias Ribeiro  Discutir escores de estratificação de 
risco de TEV recorrente – DASH e 
afins 

  

9:20 - 9:40 A resposta inflamatória na 
trombose venosa profunda 

Adilson Pascoa  Discutir o papel da resposta 
inflamatória na fisiopatologia do 
TEV, com algumas implicações 
clínicas potenciais 

 

09:40 - 10:00 Discussão Todos   
10:00 - 10:30 Intervalo    
10:30 - 12:00 Tromboembolismo venoso: 

manejo 
Roberto Sacilotto e 
Dayse Lourenço 

  

10:30 - 10:50 Uso de DOACs em pediatria Soraia Rouxinol  Discutir o estado da arte do uso de 
DOACs em pediatria 

 

10:50 - 11:10 Anticoagulação na gestação Andre Luiz Malavasi Discutir tópicos selecionados pela 
relevância clínica relativos a 
anticoagulação na gestação, no 
contexto atual.  

 

11:10 - 11:30 Anticoagulação nas tromboses 
em sítios pouco usuais 

Marcos Areias (UERJ) Discutir como muda (ou não) a 
terapêutica antitrombótica para 
tromboses venosas em sítios pouco 
usuais 

 

11:30 - 12:00 Discussão    
12:00 – 13:30 Almoço    

13:30 - 15:00 Terapia antitrombótica: 
anticoagulação oral  

João Guerra e Carlos 
Gun 

  

13:30 - 13:50 Anticoagulação oral na FA: 
conduta em pacientes 
especiais 

Carlos Gun Foco na conduta prática em: idosos, 
extremos de peso, insuf renal, risco 
hemorrágico elevado 

Dr. Carlos Gun - cgun@cardiol.br/ 
cgun@uol.com.br  
 



13:50 - 14:10 Anticoagulação oral nas 
valvopatias: conduta em 
situações especiais 

Dalmo Antonio Ribeiro 
Moreira 
 

Abordar manejo durante gestação e 
periprocedimento em pacientes com 
valvopatias 

Ricardo Pavanello 
rpavanello@cardiol.br; rpavanello@
uol.com.br 

14:10 - 14:30 O papel da anticoagulação oral 
nas doenças aterotrombóticas 
na era dos DOACs 

Antonio Eduardo 
Pereira Pesaro 

Discutir novos dados de uso de 
DOACs em profilaxia secundária para 
doença arterial oclusiva 

 

14:30 – 15:00 Discussão Todos   
15:00 – 15:30 Intervalo    
15:30 - 17:00 Situações especiais Daniel Dias Ribeiro e 

Otávio Rizzi Coelho 
  

15:30 - 15:50 Variações de doses nos 
estudos clínicos com DOACs: 
como traduzir para a prática 
clínica? 

Dayse Lourenço Análise crítica de estudos com mais 
de um braço de dose de DOAC para 
profilaxia do TEV. Ideia seria 
discutir/ponderar a percepção de 
uso de doses mais baixas sem 
evidência robusta 

 

15:50 - 16:10 Novos antiagregantes 
plaquetários: impacto na 
prática clínica 

Otávio Rizzi Coelho Discutir indicações, riscos, e o lugar 
efetivo onde estes agentes já 
entraram e podem ainda entrar 

Rui Fernando Ramos ou Otávio 
Berwanger da Silva 

16:10 - 16:30 AVC criptogênico: investigação 
e manejo  

Gisele Sampaio Investigação e manejo do AVCi 
criptogênico, tentando passar ao 
cardio/hemato/vascular/clínico os 
aspectos mais relevantes da 
abordagem  

 

16:30 - 17:00 Discussão Todos   
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Convidados 
 
Andre Luiz Malavasi drandreluiz@yahoo.com.br 
Carlos Gun  cgun@cardiol.br; cgun@uol.com.br 
Dalmo Antonio Ribeiro Moreira dalmoarm@cardiol.br/ dalmoantonio@gmail.com  
Antonio Eduardo Pereira Pesaro (USP/Einstein)  antonio.pesaro@einstein.br 
Gisele Sampaio (UNIFESP – HIAE) giselesampaio@hotmail.com 
Rossi Murilo rossimurilo@gmail.com 
Erich Vinicius de Paula (UNICAMP) erich@unicamp.br 
Fernanda Andrade Orsi (UNICAMP) fernanda.orsi@uol.com.br 
Daniel Dias Ribeiro (UFMG) ddribeiro@terra.com.br 
Adilson Paschoa adilslonpaschoa@uol.com.br 
Roberto Sacilotto administrativo@sbacv.org.br; robsacilotto@uol.com.br 
Dayse Lourenço (UNIFESP) dayse.lourenco@unifesp.br 
Soraia Rouxinol (Rio de Janeiro)  
Marcos Areias (UERJ) mareiasmarques@gmail.com 
Otávio Rizzi Coelho otavio@fcm.unicamp.br 
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