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Pergunta se os teus 
sintomas podem indicar 
Asma Grave Eosinofílica.

Fala com o teu médico - É importante identificar se a tua asma 
está ou não controlada:

Usas o teu inalador  
de SOS, 3 ou mais 

vezes por semana? 2

1.  São os eosinófilos a razão dos meus sintomas de asma?

2.   Será que devo fazer uma análise ao sangue para ver se há uma relação entre o número de eosinófilos  
no sangue e os meus sintomas de asma?

3.   Devo consultar um médico especialista de imunoalergologia ou pneumologia?

4.   Será que o meu tratamento necessita de uma mudança caso seja Asma Grave Eosinofílica?

GUARDA ESTE GUIA.  
Pode ser útil para discutires com o teu médico.

Estas questões podem ajudar-te a ti e ao teu médico  
a identificar o tipo de asma e ajudar no teu tratamento.

Dá voz aos teus 
pulmões

Quando os sintomas da 
asma continuam a aparecer,

Partilhar os sintomas com o teu  
médico é a melhor forma de identificar  
o tipo de asma e ajudar no teu tratamento.

Tens despertares 
noturnos devido aos 
sintomas da asma, 

pelo menos 1 vez por 
semana? 2

Tiveste que recorrer a 
corticoesteroides orais 

para controlo da tua  
asma 2 ou mais vezes  

no último ano? 2

Tiveste crises de 
asma que te levaram 

a precisar de cuidados 
médicos específicos no 

último ano? 2

Sabias que 
aproximadamente 82% 
das pessoas têm Asma 
Grave Eosinofílica? 1*

DÁ          AOS TEUS PULMÕES!VOZ

* Valor obtido numa coorte de doentes com asma grave, a maioria dos doentes 
(82%) tinha maior probabilidade de manifestar um fenótipo eosinofílico, 
enquanto que 18% tinha um fenótipo não eosinofílico ou menor probabilidade 
de o manifestar.
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