Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é um Medidor de Fluxo Respiratório?
O que é um medidor de
fluxo respiratório?
Um medidor de fluxo respiratório é
um pequeno dispositivo portátil
utilizado para verificar como os
pulmões estão funcionando. Ele
mede a velocidade da saída do ar
dos pulmões quando se faz a
expiração forçada. Essa medida se
chama fluxo expiratório máximo, ou
FEM, e é expressa em litros por
minuto.

O que é considerado um
bom resultado?
Existem faixas de FEM previstas
com base na idade, sexo e altura da
pessoa. Entretanto, o importante é
você estabelecer o seu próprio valor
de linha-base para ser usado em
comparações futuras dos resultados
de medidas de fluxo expiratório
máximo.
Para determinar qual é o seu
resultado de linha-base para o
FEM:
•

•

•

Ele deve ser obtido durante um
período de tempo durante o qual
você estiver se sentindo o melhor
possível ou com o seu melhor
controle da asma.
Se você usar inaladores de baixa
duração ou de alívio rápido, faça
a leitura dos resultados antes de
usar o inalador.
Faça a leitura de resultados do
seu fluxo expiratório máximo
duas vezes por dia, durante 2 a 3
semanas, no mesmo horário da
manhã e da noite.

•

Registre todas as suas leituras
no diário do seu medidor de fluxo
respiratório.

•

Com base nessas leituras, você
e o seu médico determinarão,
então, qual deve ser o valor de
linha-base do seu FEM para fins
de comparação de resultados
futuros.

Por que é importante usar o
medidor de fluxo
respiratório regularmente?
Usar o medidor regularmente é
importante porque a leitura de seus
resultados:

9 Vai ajudá-lo(a) a reconhecer
quando os seus pulmões não
estão funcionando em plena
capacidade, o que pode significar
que você tem uma crise asmática
pela frente.

9 Vai ajudar o seu médico saber
como os seus remédios para
asma estão funcionando.

9 Pode ajudá-lo(a) a determinar o
que estaria deflagrando os seus
sintomas asmáticos, ao fazer as
leituras antes e depois de você

estar exposto(a) a deflagradores
suspeitos, tais como os seus
animais de estimação.
A posse dessas informações será
útil a você e ao seu médico com
vistas ao melhor tratamento da
sua asma.

Como se usa um medidor de
fluxo respiratório?
É fácil usar um medidor de fluxo
respiratório. Até algumas crianças
com apenas 4 anos de idade
conseguem usar os medidores com
bons resultados.
1. Coloque o medidor de fluxo
respiratório no zero na parte
inferior da escala.
2. Fique de pé e coloque o bocal
na boca.
3. Coloque os lábios bem
fechados sobre o bocal para
impedir qualquer vazamento
de ar ao redor dele.
4. Inspire profundamente até
encher completamente os
pulmões.
5. Sopre o ar, ou expire, dentro
do medidor com toda força e
rapidez que puder e de uma
só vez.
6. Repita esse processo três
vezes e registre o resultado
mais elevado no seu diário
como sendo a sua leitura.

Como devo registrar as
leituras?
É importante você tomar nota dos
resultados máximos nas leituras do
medidor de fluxo respiratório para
depois apresentá-los ao seu médico.
É possível fazer isso facilmente com
um diário ou registro. Está em anexo
um Diário de Leituras do Medidor de
Fluxo Respiratório para você anotar
os seus resultados.
A freqüência do seu uso do medidor
de fluxo respiratório vai depender
das suas necessidades pessoais e
do que o seu médico sugerir. Se
você tomar remédios para asma
todos os dias, é possível que lhe
seja sugerido usar o medidor de
fluxo respiratório diariamente.
Cada vez que você usar o medidor,
anote a data, o horário e a leitura do
seu FEM. Também seria útil registrar
quantas vezes você precisou usar o
inalador de alívio, além de quaisquer
sintomas de asma que você sentiu
nos dias das leituras.
Traga consigo esse diário na sua
consulta médica. Ele fornecerá ao
seu médico informações importantes
para o melhor tratamento da sua
asma.

Fonte:
Cleveland Clinic através do site www.clevelandclinic.org
Nemours Foundation através do site http://kidshealth.org
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Diário de Leituras do Medidor de Fluxo Respiratório
Nome:

Data

Leitura da Linha-Base do FEM:
(Assinale [9] qualquer sintoma abaixo que estiver presente)
Horário

Leitura

Nº de
Sopros no
Inalador de
Alívio Hoje

Tosse

Chiado
no Peito

Falta de
Ar

Opressão
no Peito

Outro
Sintoma
(Descrever)

Minha próxima consulta médica: ______________________________________________________________

