
Questionário 
Hormonal

Ginecologia Holística

Nutricionista Priscila Schramm Gonsalez

www.ginecologiaholistica.com



Parte A - Você experienciou nos últimos seis meses
 A sensação de que você está constantemente correndo de uma tarefa para a outra?
 Sentindo-se nervosa e cansada?
 Dificuldade para dormir?
 Dificuldade em pegar no sono ou sono interrompido?
 Uma sensação de ansiedade ou nervosismo - não consegue parar de se preocupar com coisas que

estão além do seu controle?
 Rapidez para sentir raiva ou fúria - grita com facilidade?
 Lapsos de memória ou distração?
 Desejo de comer açúcar (você precisa de “um pouquinho” após cada refeição, geralmente chocolate)?
 Aumento da circunferência abdominal?
 Problemas de pele como eczema ou pele fina?
 Perda óssea (talvez seu médico use termos como osteopenia ou osteoporose)?
 Pressão alta ou batimento cardíaco acelerado?
 Açúcar elevado no sangue (talvez seu médico tenha mencionado as palavras pré-diabetes ou mesmo

diabetes ou resistência a insulina)? 
 Indigestão, úlceras ou doença do refluxo gastroesofágico?
 Mais dificuldade em se recuperar de lesões físicas do que no passado?
 Estrias inexplicáveis   na barriga ou nas costas?
 Ciclos menstruais irregulares?
 Diminuição da fertilidade?

Resultados
Parte A: cortisol alto
Este é de longe o desequilíbrio hormonal mais comum que afeta as mulheres modernas.
Cinco ou mais destes sintomas:  Provavelmente, você com o cortisol elevado.
Três ou quatro: faça um teste hormonal para verificar o seu nível de cortisol. 

Parte B
Você tem ou experimentou nos últimos seis meses 

 Fadiga ou esgotamento (você usa cafeína para aumentar sua energia ou adormece enquanto lê ou
assiste a um filme)?

 Perda de resistência, principalmente à tarde, das duas às cinco?
 Crises de choro sem motivo específico?
 Diminuição da capacidade de resolução de problemas?
 Sentindo-se estressado na maior parte do tempo (tudo parece mais difícil do que antes e você tem

problemas para lidar com isso)?
 Insônia ou dificuldade para dormir, especialmente entre uma e quatro da manhã?
 Baixa pressão arterial (nem sempre é bom, pois sua pressão arterial determina a quantidade correta de

oxigênio para enviar através de seu corpo, especialmente em seu cérebro)?
 Hipotensão postural (você se levanta depois de deitar e sente tonturas)?
 Dificuldade em combater infecções (você pega todos os vírus, principalmente respiratórios)? Dificuldade

de recuperação de doença ou cirurgia ou cicatrização de feridas?
 Asma? Bronquite? Tosse crônica? Alergias?
 Baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia) ou instável?
 Desejo de comer sal?
 Excesso de suor?
 Náusea, vômito ou diarreia? Ou fezes amolecidas alternando com constipação?
 Fraqueza muscular, especialmente ao redor do joelho? Dores musculares ou articulares?
 Hemorróidas ou veias varicosas?
 Seu sangue parece se acumular com facilidade ou sua pele machuca com facilidade?
 A sua tireoide está regulada, você se sente melhor e, de repente, sente palpitações ou rápido ou

batimentos cardíacos irregulares?
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Resultados
Parte B: cortisol baixo
Lembre-se de que você pode ter cortisol alto e baixo no mesmo dia, em um período de 24 horas.
Cinco ou mais sintomas: provavelmente você está com baixo nível de cortisol.
Menos de cinco sintomas: considere verificar seu nível de cortisol, no sangue ou na saliva. 

Parte C

Você tem ou experienciou nos últimos seis meses
 Agitação ou TPM?
 Dores de cabeça cíclicas (particularmente enxaquecas menstruais ou hormonais)?
 Seios doloridos e /ou inchados?
 Ciclos menstruais irregulares ou ciclos que se tornam mais frequentes com a idade?
 Menstruação intensa ou dolorosa (troca inúmeras vezes de absorvente e ou copinho menstrual.Para as

dores remédios não fazem efeito)?
 Inchaço, principalmente nos tornozelos e na barriga, e / ou retenção de líquidos (você ganha alguns

quilinhos antes de menstruar)?
 Cistos ovarianos, cistos mamários ou cistos endometriais (pólipos)?
 Sono facilmente interrompido?
 Pernas com coceira ou inquietas, especialmente à noite?
 Coordenação deficiente?
 Infertilidade (você tem se esforçado muito para engravidar e mesmo assim não obteve sucesso
 Aborto espontâneo no primeiro trimestre?

Total Parte C
Resultados
Parte C: Progesterona baixa ou Resistência à Progesterona
A progesterona baixa é o segundo desequilíbrio hormonal mais comum experienciado por mulheres com
mais de trinta e cinco anos.
Cinco ou mais destes sintomas: Você provavelmente está com baixo teor de progesterona.
Três ou quatro: você pode precisar de um exame específico para checar os seus níveis de progesterona.

Parte D

Você tem ou experienciou nos últimos seis meses
 Inchaço ou retenção de líquidos?
 Teste de Papanicolaou anormal?
 Sangramento intenso ou sangramento pós-menopausa?
 Aumento de peso rápido, especialmente nos quadris e nádegas?
 Aumento do tamanho do sutiã ou sensibilidade nos seios?
 Miomas?
 Endometriose ou menstruação dolorosa? (Endometriose é quando pedaços do revestimento uterino

crescem fora do cavidade uterina, como nos ovários ou intestino, e causa sangramento doloroso.)
 Alterações de humor, TPM, depressão ou apenas irritabilidade?
 Choro, às vezes por causa das coisas pequenas?
 Ansiedade?
 Enxaqueca ou dore de cabeça?
 Insônia?
 Esquecimento ou pensamentos confusos?
 Um rubor no rosto (ou diagnóstico de rosácea)?
 Problemas na vesícula biliar (ou remoção)?
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Total Parte D
Resultados
Parte D: Excesso de estrogênio
Cinco ou mais destes sintomas: Provavelmente alto teor de estrógeno. Dominância do estrogênio afeta 80
por cento das mulheres com mais de trinta e cinco.
Três ou mais sintomas: estrogênio alto é uma possibilidade significativa deste hormônio estar elevado.

Parte E

Você tem ou experienciou nos últimos seis meses
 Memória fraca (você entra em uma sala para fazer algo e depois se pergunta o que foi fazer)?
 Fragilidade emocional, especialmente em comparação com como você se sentia há dez anos atrás?
 Depressão, talvez com ansiedade ou letargia (depressão de baixo grau que dura mais de duas

semanas)?
 Rugas?
 Suores noturnos ou calorões?
 Problemas para dormir, acordar no meio da noite?
 Uma bexiga hiperativa?
 Infecções da bexiga?
 Seios caídos ou diminuindo de volume?
 Danos do sol no peito, rosto e ombros?
 Articulações doloridas?
 Lesões recentes, especialmente nos pulsos, ombros, parte inferior das costas ou joelhos?
 Perda de interesse em exercício?
 Perda óssea?
 Secura, irritação ou perda de sensibilidade vaginal?
 Falta de lubrificação nos olhos, pele seca, clitóris seco)?
 Baixa libido diminuido há um tempo, e agora você percebe que está pela metade ou menos do que

costumava ser?
 Sexo doloroso?

Total Parte E
Resultados
Parte E: Baixo Estrógeno
A maioria das mulheres não nota uma queda significativa no estrogênio até os quarenta e cinquenta anos.
Cinco ou mais destes sintomas: Você provavelmente está com baixo teor de estrógeno.
Três ou mais: há uma boa chance de você estar com baixo teor de estrógeno.

Parte F

Você tem ou experienciou nos últimos seis meses
 Excesso de pelos no rosto, peito ou braços?
 Acne?
 Pele e / ou cabelo oleoso?
 Cabelo fino?
 Descoloração das axilas (mais escuras e espessas que a pele normal)?
 Manchas na pele, especialmente no pescoço e na parte superior do tronco?
 Hiperglicemia ou hipoglicemia e / ou açúcar no sangue instável?
 Reatividade e / ou irritabilidade, ou episódios excessivamente agressivos ou autoritários?
 Depressão? Ansiedade?
 Ciclos menstruais ocorrendo mais do que a cada trinta e cinco dias?
 Cistos ovarianos?
 Dor no meio do ciclo?
 Infertilidade? Ou subfertilidade?
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 Síndrome dos ovários policísticos?

Total Parte F
Resultados
Parte F: excesso de andrógenos
Esta é a razão endócrina mais comum para infertilidade em mulheres.
Cinco ou mais destes sintomas: Provavelmente você está alto em andrógenos (testosterona).
Três ou quatro: você pode ter excesso de andrógenos, e recomendo que resolva esse desequilíbrio
hormonal, já que ele coloca você em risco significativo de infertilidade e possivelmente diabetes.

Parte G

Você tem ou experienciou nos últimos seis meses
 Queda de cabelo, sobrancelhas e / ou cílios?
 Pele seca?
 Cabelo seco e parecido com palha que se embaraça facilmente?
 Unhas finas e quebradiças?
 Retenção de fluidos ou tornozelos inchados?
 Alguns quilos a mais que você simplesmente não consegue perder?
 Colesterol alto?
 Evacuações intestinais com menos frequência do que uma vez por dia, ou você sente que não evacua

completamente?
 Dores de cabeça recorrentes?
 Diminuição da sudorese?
 Dores musculares ou articulares ou tônus   muscular fraco
 Formigamento nas mãos ou pés?
 Mãos e pés frios? Intolerância ao frio? Intolerância ao calor?
 Sensibilidade ao frio (você treme mais facilmente do que os outros e está sempre usando muita roupa)?
 Fala lenta, talvez com voz rouca ou hesitante?
 Uma frequência cardíaca lenta ou bradicardia?
 Letargia?
 Fadiga, principalmente pela manhã?
 Cérebro lento, pensamentos lentos? Dificuldade de concentração?
 Reflexos lentos, tempo de reação reduzido, até um pouco de apatia?
 Baixo desejo sexual e você não tem certeza do porquê?
 Depressão ou mau humor?
 Comecou a tomar antidepressivo recentemente, mas você ainda não se sente bem?
 Menstruação intensa ou outros problemas menstruais?
 Infertilidade ou aborto espontâneo? Nascimento prematuro?
 Tiróide / bócio aumentado? Dificuldade em engolir? Língua alargada?
 História familiar de problemas de tireoide?

Total Parte G
Resultados
Parte G: Hipotireoidismo
Cinco ou mais sintomas: você provavelmente tem um problema de tireoide.
Teste sua tireoide, principalmente com os testes mais sensíveis que medem o hormônio estimulador da
tireoide (TSH),T3 livre (T3) e T3 reverso.
Entre três e cinco sintomas: você pode ter um problem na tireóide.
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