OS MEUS ATIVADORES DA ASMA

Tomar diariamente a minha medicação para a asma ajudará
a reduzir a minha reação a estes ativadores. Evitá-los sempre que
possível também ajudará.

A MINHA CONSULTA DE ROTINA DA ASMA
Devo ir, pelo menos, a uma consulta de rotina da asma por ano.
Devo levar:
O meu plano de ação, para verificar se tem de ser atualizado
O meu inalador e câmara expansora para verificar se os estou a usar
corretamente
Todas as dúvidas que tenho sobre a minha asma e sobre as formas de
lidar com ela.

Data da próxima consulta de rotina da asma:

__/__/____

Contacto do médico/enfermeiro especialista em asma
Nome:
Número de telefone:

Número de contacto fora das horas de serviço (pergunte, no
consultório do seu médico, qual é contacto que deve usar fora
do horário de serviço)
Nome:
Número de telefone:

Receba mais aconselhamento e apoio da Asthma UK:
Fale com um enfermeiro
especialista em asma sobre
formas de gerir a sua asma
através do seguinte número:

0300 222 5800

Leia notícias e conselhos
e faça download de pacotes
informativos em:

www.asthma.org.uk
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Use-o e não
o perca!
O seu plano de ação é um guia pessoal que o ajudará a controlar
a sua asma. Depois de o criar com a ajuda do seu médico ou
enfermeiro especialista em asma, este plano poderá ajudá-lo
a sentir-se o melhor possível.
As pessoas que usam os seus planos de ação têm uma
probabilidade quatro vezes inferior de ir para o hospital
devido à sua asma.

O GUIA PASSO-A-PASSO QUE O AJUDA
A CONTROLAR A SUA ASMA

O seu plano
de ação contra
a asma
PREENCHA ESTE FORMULÁRIO COM
O SEU MÉDICO OU ENFERMEIRO
ESPECIALISTA EM ASMA

Apenas conseguirá alcançar os melhores resultados na sua
saúde através do plano de ação se:
Coloque-o numa localização onde seja fácil encontrá-lo
para si e para a sua família – pode tentar usar a porta do
frigorífico, a parte de trás da porta de entrada da sua casa
ou a sua mesa de cabeceira. Tente fotografá-lo e mantê-lo
no seu telemóvel ou tablet.
Consulte-o regularmente – coloque uma nota no seu
calendário ou um lembrete no seu telemóvel para se
lembrar de lê-lo integralmente uma vez por mês. Como
é que se está a dar com os seus medicamentos diários
para a asma? Tem tido sintomas de asma? Tem alguma
dúvida sobre o que deve fazer?
Tenha sempre consigo uma cópia – guarde uma fotografia
no seu telemóvel ou como proteção de ecrã. Ou então
mantenha um folheto na sua mala de mão, na sua
secretária ou no porta-luvas do seu carro.
Dê uma cópia do seu plano de ação ou partilhe uma
fotografia do mesmo com um familiar ou amigo no qual
confie – peça-lhe que o leia. Explique-lhe os seus sintomas
de asma mais habituais, para que o possa ajudar caso surjam.
Ajude-o a saber o que fazer em caso de emergência.
Leve-o a todas as consultas médicas, incluindo urgências/
médico consultor – Peça ao seu médico ou enfermeiro
especialista em asma para atualizá-lo caso mude alguma
das recomendações para o seu caso. Peça-lhes ajuda
caso se depare com dificuldades em tomar a medicação
conforme lhe foi receitada.

Se usar um plano escrito de ação contra
a asma, será quatro vezes menos provável
que tenha de ser internado no hospital
devido à sua asma.*

Nome e data:

Tem dúvidas sobre a asma?
Contacte os enfermeiros da
nossa linha de apoio

0300 222 5800
(9h00 – 17h00: Seg-Sex)

www.asthma.org.uk

Cuidados diários com a asma:
O meu pico de fluxo respiratório é:
O meu inalador de prevenção
(introduzir nome/cor):
Preciso de levar comigo o meu inalador de prevenção
todos os dias, mesmo quando me sinto bem
Faço
inalação/inalações de manhã
e
inalação/inalações à noite.

Quando me sinto pior:

Num ataque de asma:

Os meus sintomas estão a voltar (pieira, aperto
no peito, sensação de falta de ar, tosse)
Acordo com frequência durante a noite
Os meus sintomas estão a interferir com as minhas
atividades habituais do dia-a-dia (por exemplo, no
trabalho ou no exercício físico)
Estou a usar o meu inalador de auxílio
vezes por semana ou mais
O meu pico de fluxo respiratório cai para menos de

O meu inalador de auxílio não me está a ajudar ou
preciso de usá-lo mais do que uma vez por cada
horas
Tenho dificuldade em andar ou falar
Tenho dificuldade em respirar
Fico sem fôlego com frequência ou fico com o
peito muito apertado ou tusso com frequência
O meu pico de fluxo respiratório fica abaixo de

O meu inalador de auxílio
(introduzir nome/cor):
Apenas levo comigo o meu inalador de auxílio
quando preciso
Faço
inalação/inalações do meu inalador de
auxílio se acontecer alguma das seguintes situações:
Fico sem fôlego
Sinto o peito apertado
Tenho dificuldades em respirar
Estou com tosse
Outros medicamentos que tomo diariamente para
a minha asma:

Com esta rotina diária, devo esperar/ter como
objetivo não sentir qualquer sintoma. Se não
senti qualquer sintoma nem necessitei de usar
o meu inalador de auxílio, no mínimo, nas últimas
12 semanas, pedir ao meu médico ou enfermeiro
especialista em asma que reveja a minha medicação
caso lhe seja possível reduzir a dosagem.
As pessoas que têm alergias têm de ter
maior cuidado, uma vez que os ataques
podem ser mais graves.

Segue-se o que posso fazer
imediatamente para controlar
a minha asma:
não tenho usado o meu inalador de prevenção,
1 Serecomeçar
a usá-lo regularmente ou:
Aumentar a dose do meu inalador de prevenção para
inalações
vezes por dia até os
meus sintomas desaparecerem e o meu pico de fluxo
respiratório voltar ao normal
Levar o meu inalador de auxílio conforme necessário
(até
inalações por cada quatro horas)
URGENTE! Se eu não ficar melhor num prazo de
24 horas, marcar uma consulta urgente com o meu
médico ou enfermeiro especialista em asma.
me tiverem sido dados comprimidos de
2 Seprednisolona
(comprimidos esteroides) para
ter em casa:
Tomar
mg de comprimidos de prednisolona
(que corresponde a
x 5mg) imediatamente e
novamente todas as manhãs durante
dias
ou até me sentir completamente recuperado.
URGENTE! Contactar o meu médico ou enfermeiro
especialista em asma para informá-lo de que comecei
a tomar esteroides e marcar uma consulta para as
próximas 24 horas.

TRATA-SE DE UMA
EMERGÊNCIA, TOME
MEDIDAS IMEDIATAMENTE

ò Sentar-me direito – não me deitar. Tentar manter a calma
Fazer uma inalação do meu inalador de auxílio a cada

ù 30 a 60 segundos, até um máximo de 10 inalações
ä

A) Se me sentir
pior em qualquer
momento durante
a utilização do meu
inalador

CONTACTE
O 999
A ambulância está a
demorar mais de 15
minutos a chegar?
Repetir o passo

B) Se não me
sentir melhor
após 10 inalações

C) Se me sentir
melhor: marcar uma
consulta urgente
para o próprio dia
com o meu médico
ou enfermeiro
especialista em
asma para obter
aconselhamento

Se me sentir melhor e tiver marcado
uma consulta urgente para o
próprio dia:
• Verificar se me foram dados
comprimidos de prednisolona de
emergência
• Se os tiver, devo tomá-los da
forma receitada pelo meu médico
ou enfermeiro especialista em asma

IMPORTANTE! Estas informações relativas a ataques de asma não
foram concebidas para pessoas que sigam o plano de medicação
SMART OU MART. Se estiver a seguir um destes planos, fale com
o seu médico ou enfermeiro especialista em asma para receber as
informações sobre ataques de asma adequadas ao seu caso.

