
Media Kit de TEV da ASH para Sociedades Parceiras na América Latina  

Ajude-nos a promover as Diretrizes de Prática Clínica da 
ASH sobre TEV para a América Latina! 

  

A seguir apresentamos algumas recomendações de texto para utilizar na disseminação dos 
conteúdos por e-mail, mídias sociais e WhatsApp. 
 

EMAIL 

Assunto:  Novas Diretrizes da ASH sobre TEV para a América Latina! 

Texto de pré-visualização (se aplicável):  Acesse as diretrizes online. 

Cabeçalho (se aplicável):  Recém-publicado: Novas Diretrizes da ASH sobre Práticas Clínicas 

relativas a TEV para a América Latina 

Corpo do E-mail:  A American Society of Hematology (ASH), em parceria com 12 sociedades latino-
americanas focadas em hematologia, adaptou para a América Latina as Diretrizes de Prática Clínica da 
ASH sobre o tromboembolismo venoso (TEV).  O objetivo das diretrizes adaptadas é proporcionar 
recomendações baseadas na evidência sobre a prevenção e o tratamento do TEV no cenário latino-
americano. As recomendações relativas a diretriz estão disponíveis em inglês, espanhol e português.  

As Diretrizes da ASH sobre Práticas Clínicas relativas a TEV para a América Latina de 2021 serão 
publicadas no Blood Advances em 10/08/2021. A publicação será acompanhada de ferramentas clínicas 
e recursos educativos complementares para ajudar os pacientes, hematologistas, médicos de demais 
especialidades e outros profissionais da saúde a entender e implementar estas recomendações. Uma 
segunda diretriz adaptada sobre a prevenção de TEV é esperada para o final de 2021.  

*Sociedades parceiras: Asociación Colombiana de Hematología y Oncología; Associaçáo Brasileira de 
Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular; Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis; 
Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis; Sociedad Argentina de Hematología; 
Sociedad Boliviana de Hematología y Hemoterapia; Sociedad Chilena de Hematología; Sociedad de 
Hematología del Uruguay; Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia; Sociedad Panameña de 
Hematología; Sociedad Peruana de Hematología; Sociedad Venezolana de Hematología 

Veja aqui as diretrizes.  

Perguntas sobre a ASH ou as Diretrizes sobre Práticas Clínicas? Entre em contato com o 

Atendimento ao Cliente da ASH em  customerservice@hematology.org, enviando suas dúvidas 

em inglês. 

 

MIDIA SOCIAL 

https://loom.ly/lQlbV6s
mailto:customerservice@hematology.org


Publique uma das seguintes postagens pelo Facebook, Twitter, ou LinkedIn para compartilhar 

as diretrizes com seus seguidores. 

Twitter 

1. Estamos ansiosos para ler as novas Diretrizes de Prática Clínica da @ASH_hematology 

sobre #TEV para  #América Latina, criada em parceria com 12 sociedades! Confira a 

publicação na @BloodAdvances: https://loom.ly/lQlbV6s 

 

2. Confira! A @ASH_hematology, em parceria com 12 sociedades, publicou novas 

Diretrizes de Prática Clínica sobre #TEV para a # América Latina. Saiba mais em 

@BloodAdvances: https://loom.ly/lQlbV6s 

 

Facebook/LinkedIn 

1. Estamos ansiosos para conferir as novas Diretrizes de Prática Clínica sobre #TEV para a 

América Latina da @AmericanSocietyofHematology criadas em parceria com 12 

sociedades da região! Confira a publicação em #BloodAdvances: https://loom.ly/lQlbV6s 

2. A @AmericanSocietyofHematology, em parceria com 12 sociedades, publicou as novas 

Diretrizes de Prática Clínica sobre #TEV para a América Latina. Saiba mais em 

#BloodAdvances: https://loom.ly/lQlbV6s 

 

IMAGE TEXT (for Social & WhatsApp images) 

Adaptação de Diretrizes de Prática Clínica sobre Tromboembolismo Venoso (TEV) para a 

América Latina 

Desenvolvida pela American Society of Hematology (ASH) em parceria com 12 sociedades 
latino-americanas voltadas a hematologia. 
 
Agora disponível no Blood Advances! 
 
As diretrizes incluem recomendações para o tratamento e a gestão de TEV para a região latino-
americana. 
 
Visite www.hematology.org/VTEguidelines para maiores informações. 
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