sinais de alarme
» é importante monitorizar os seus sintomas regularmente!
» deve recorrer ao serviço de urgência se:
• dor no peito persistente ou sem alívio com nitrato sublingual;
• falta de ar persistente ou mais grave que o habitual;
• desmaio.
» contacte a unidade de insuficiência cardíaca se:
• falta de ar a agravar progressivamente – surge com esforços cada vez menores;
• necessidade de acrescentar mais almofadas ou acorda com falta de ar;
• aumento de peso superior a 2 kg em menos de 3 dias;
• aumento do “inchaço” das pernas ou barriga;
• tonturas, palpitações ou “coração acelerado”;
• recurso ao serviço de urgência/internamento ou alteração de medicação.
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monitorização ambulatória

lista de medicação

medicação » informações adicionais

» use esta tabela abaixo para registar o seu peso, pressão arterial (pa) e frequência
cardíaca (fc).

» deve acompanhar-se deste registo de medicação sempre que recorrer a qualquer tipo
de cuidados de saúde (consultas ou urgências).

» diagnóstico principal:

» sempre que alterem a sua medicação habitual, peça ao médico assistente a atualização
desta lista.
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» deve levar este registo para a sua consulta de insuficiência cardíaca.

» outras informações:
- recomenda-se vacina da gripe anual e vacinação anti-pneumocócica (consulte o seu
médico de família);
- deve evitar o uso de anti-inflamatórios (exemplos: brufen®, voltaren®).

