
 

SOBRE A Aspen Pharma

 

 

10 
milhões 

de casos de TEV ocorrem 
todos os anos no mundo1

 
pessoas morre de 

causas relacionadas
aos coágulos sanguíneos3

 

de todos os casos de TEV 
ocorrem no hospital ou durante o 
período de 90 dias pós internação2

 

 ±

Referências: 1. https://www.worldthrombosisday.org/issue/vte/ Acessado em 28/09/20. 2. https://www.worldthrombosisday.org/issue/hospital-associated-vte/ Acessado em 28/09/20. 
3. https://www.worldthrombosisday.org/issue/thrombosis/ Acessado em 28/09/20. 4. www.aspenpharmacare.com

DIA MUNDIAL DA TROMBOSE
13 de OUTUBRO

A ASPEN TEM ORGULHO DE PARTICIPAR DESTE MOVIMENTO GLOBAL QUE AJUDA A SALVAR VIDAS!
Apoie o Dia Mundial da Trombose em 13 de Outubro e faça a diferença.

•  Aproximadamente 10.000 colaboradores 
   em 55 países4

•  Empresa farmacêutica multinacional líder de 
    marca e especialidade com história de 21 anos4

•  Visa melhorar o acesso a medicamentos de 
   alta qualidade para pacientes em todo o mundo4

•  23 instalações de fabricação ao redor 
   do mundo e em 15 locais, com aprovações
   internacionais de agências reguladoras globais4

•  Mais de 150 países têm acesso aos 
    produtos da Aspen4



Se um coágulo de sangue se forma em sua 
perna, ele é chamado Trombose Venosa Profunda 
(TVP). Se o coágulo em sua perna se rompe e 
viaja até seus pulmões, ele é chamado Embolia 
Pulmonar (EP). Juntos, são conhecidos como 
Tromboembolismo Venoso (TEV).1 

TEV=TVP+EP

OUTROS FATORES
• Obesidade
• Gravidez ou puerpério
• Fumo
• Consumo de álcool

 

O que você pode fazer para diminuir seus riscos:1,2

O TEV PODE SER PREVENIDO

Solicite uma avaliação de risco de TEV
para entender seus fatores de risco.

Trata-se de um questionário 
com os seguintes dados:

 
 

- idade 
- histórico médico 
- medicação em uso 
- estilo de vida

Informe-se sobre as opções 
na prevenção do TEV

Alguns medicamentos podem ser 
utilizados como anticoagulantes ou 
outros para evitar que coágulos se 
formem.

Dispositivos mecânicos também 
podem ser usados, como meias 
de compressão ou dispositivo de 
compressão pneumática intermitente.

Siga todas as orientações médicas, 
tome os medicamentos prescritos e 
tire todas as suas dúvidas.

 

Faça exercícios para melhorar a
circulação. Você pode ser solicitado a 
se mover ou fazer exercícios com a 
perna ou pé o quanto antes.

Nos Estados Unidos e 
Europa, TEV e seus eventos 
relacionados matam mais 
pessoas que AIDS, câncer 
de mama, câncer de 
próstata e acidentes de 
trânsito juntos.1

 

TEV

AIDS

CÂNCER 
DE MAMA

ACIDENTES
DE TRÂNSITO

10 MILHÕES DE CASOS DE TEV 
OCORREM TODOS OS ANOS NO MUNDO1 

RISCO GRAVE RISCO MODERADO
Ser hospitalizado por 
longo período

Idade (60+)

Ser submetido à 
cirurgia (especialmente 
no quadril, joelho ou 
cirurgias oncológicas)

Histórico pessoal ou 
familiar de coágulos 
sanguíneos 

Câncer / Quimioterapia

Uso de medicamentos 
à base de estrogênio 
(contraceptivos e orais 
e terapia de reposição 
hormonal)

QUANDO VOCÊ CORRE RISCO 
DE DESENVOLVER TEV?1

 

pessoas morre de causas 
relacionadas aos coágulos

 sanguíneos – então 
não se cale!3

 

Estar imobilizado por 
muito tempo (ex.: 
paciente acamado)

60% de todos os casos de TEV ocorrem no hospital 
ou durante o período de 90 dias pós internação2


