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Hormônios bioidênticos são ainda pouco conhecidos no Brasil. O conceito de hormônios
sintéticos que causam vários males é ainda tão forte que, mesmo quando explico para algumas
pessoas que existem hormônios seguros, feitos de plantas e em forma de creme, elas dizem:
“vou falar com meu médico”. Muitas vezes o médico nunca ouviu falar de hormônios
bioidênticos e as desencoraja de usá-los, ou mesmo de procurar saber mais sobre eles. O fato
é que alguns médicos que estudaram muitos anos atrás não se atualizam e só sabem
prescrever o que lhes foi ensinado, pois este é o interesse dos grandes laboratórios que
ganham milhões com suas drogas que na maioria das vezes não curam, além de causarem
outras doenças pelos seus efeitos colaterais.E assim muitas mulheres se submetem a cirurgias
de útero e ovários sem uma real necessidade. Outras aceitam os efeitos da menopausa como
um fato inevitável ou tomam drogas para depressão, aumento de peso, calores, osteoporose e
tantos outros males provenientes da baixa hormonal. Os homens também são afetados quando
sua testosterona já não é mais produzida na quantidade necessária, causando, entre outros,
falta de foco, memória ruim, doenças cardíacos e tantos outros problemas.O intuito deste livro é
dar algumas informações básicas, claras e simples sobre o que são os hormônios bioidênticos,
e sobre os benefícios que eles podem trazer, já que são idênticos aos produzidos no corpo.
Hormônios são chamados de mensageiros químicos, pois são responsáveis por dezenas de
funções celulares. São eles que propiciam nosso crescimento e amadurecimento, regulam
nossas batidas cardíacas, sexualidade, e até nosso estado de humor. Sua importância é crucial
para nosso bem estar.Veja neste livro como restaurar seus níveis hormonais, os perigos da
histerectomia, e como uma vida saudável irá melhorar sua saúde. Aproveite também alguns
trechos escritos pelo famoso médico Americano, Dr. John Salerno, sobre boa alimentação, os
perigos dos aditivos químicos, e várias dicas para você ter uma vida plena em qualquer idade.

Complete coverage of interventional orthopedics in a single, easy-to-follow reference --This text
refers to the hardcover edition.About the AuthorFounder and medical director of Interventional
Orthopedics of Atlanta, Georgia’s primary premier regenerative orthopedics practice. He is an
Ebook Tops best-selling author of Exercise 2.0 and has published several peer reviewed articles
on Orthopaedics and regenerative medicine.Head Team Physician at the University of
Massachusetts Dartmouth and Clinical Assistant Professor, Tufts University, Department of
Physical Medicine & Rehabilitation. He specializes in non-operative management of sports
medicine and musculoskeletal conditions; and regenerative medicine & orthobiologics. --This
text refers to the hardcover edition.
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MELHORE SUA SAÚDE COM HORMÔNIOS BIOIDÊNTICOS, HOMEOPATIA E
NUTRIÇÃOAutoresMaria de Lourdes Couto Alves - Homeopata, formada pela Canadian
College of Homeopathic Medicine em Toronto, Canadá.Dr. John Salerno – formado em
Medicina e Osteopatia nos EUA, premiado por seu trabalho em Anti-aging Medicine, professor
e especialista em hormônios bioidênticos.Todos os direitos deste livro são reservados.
Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida sem o consentimento formal dos
autores.Toronto, Fevereiro de 2017AgradecimentosAgradeço a todos que participaram do blog
Essência Feminina, lendo seus artigos, enviando dúvidas, críticas, elogios e
depoimentos.Agradeço também ao meu marido Vinicius, não só por seu apoio, colaboração e
precisas opiniões, mas sobretudo por sua presença. Assim, posso seguir o caminho do meu
coração.Maria CoutoINTRODUÇÃOCapítulo I O QUE SÃO HORMÔNIOSCapítulo II O QUE
SÃO HORMÔNIOS BIOIDÊNTICOSCapítulo III COMO AVALIAR SEUS NÍVEIS
HORMONAISCapítulo IV DESEQUILÍBRIOS HORMONAISCapítulo V COMO ACHAR
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM HORMÔNIOS BIOIDÊNTICOS NO BRASILCapítulo VI
HISTERECTOMIACapítulo VII O QUE DEPENDE DE VOCÊ, E COMO A HOMEOPATIA PODE
TE AJUDARCapítulo VIII NUTRIÇÃO – A CHAVE MÁGICA PARA MELHORAR A SUA
SAÚDECapítulo IX ALGUNS TRECHOS DOS LIVROS DO DR. JOHN SALERNOSOBRE OS
AUTORESAPÊNDICE I A HOMEOPATIA COMO UM CAMINHOAPÊNDICE II BREVE
HISTÓRIA DA HOMEOPATIAAPÊNDICE III BREVES NOTAS SOBRE OS HORMÔNIOS
BIOIDÊNTICOS POR Dr. JOHN SALERNOINTRODUÇÃOCaro Leitor e Cara Leitora,A proposta
deste livro é dar informações sobre os hormônios bioidênticos, para que você tenha um ponto
de partida sobre reposição hormonal segura. Além de vários textos tirados do meu blog
Essência Feminina, muitas informações novas foram acrescentadas para que você tenha uma
imagem clara, simples e objetiva deste assunto. Contamos também com a participação de um
grande especialista em hormônios bioidênticos e anti-aging medicine, Dr. John Salerno, de
Nova York.Também adicionei algumas noções básicas sobre homeopatia, pois o uso paralelo
destas duas modalidades tem se mostrado muito eficaz. Indicações de alimentos a serem
evitados bem como noções sobre nutrientes e estilo de vida saudável são sugeridos para que
você possa ter uma visão abrangente de como alcançar e manter saúde e vitalidade.O objetivo
do uso de hormônios é repor o que o organismo não está conseguindo produzir, seja qual for a
causa. Os hormônios bioidênticos, ao contrário dos hormônios sintéticos convencionais, são
seguros e trazem resultados rápidos. Por serem usados em forma de creme, não
sobrecarregam o fígado. Desta forma, eles simplesmente passam para a corrente sanguínea e
cumprem suas centenas de funções ao se acoplarem às células alvo.Por ter um desequilíbrio
hormonal há muitos anos, que causava queda de cabelo e celulite além de imenso cansaço,
comecei a pesquisar sobre uma possível reposição hormonal por volta de 2006.Após muitos
meses de pesquisa e indecisão, decidi experimentar uma reposição convencional com o
medicamento Angelic. Desisti no sexto dia, pois comecei a ter dificuldade para dormir, dores de
cabeça e alguma dificuldade para respirar; além de me sentir mais cansada que antes. Aí fui ler



a bula, e vi que se tivesse lido antes nem teria tomado o primeiro comprimido.Nas minhas
pesquisas eu havia lido sobre hormônios bioidênticos, assunto que muitos médicos, mesmo
sendo ginecologistas, nunca tinham ouvido falar (!!!). Por sorte a médica que me havia
receitado o Angelic pôde me dar o telefone de um médico que os prescrevia.Tenho usado
estriol/estradiol, Progesterona e Testosterona desde setembro de 2008, por volta de dez anos
até agora. Minha melhora foi imensa, já na primeira semana de uso dos bioidênticos.Espero
que este livro possa esclarecer suas dúvidas. Apreciamos seus comentários, dúvidas e
sugestões, que podem ser enviados para: maria.couto@medicine4life.caCapítulo IO QUE SÃO
HORMÔNIOSHormônios são substâncias químicas produzidas por diversas glândulas e
secretadas na corrente sanguínea ou em algum órgão. Alguns hormônios agem estimulando e
afetando diretamente a atividade de certos órgãos, enquanto outros interagem entre si em
complexas combinações. Assim sendo, todas as funções corporais, simples ou complexas,
desde crescimento, queima de calorias, sexualidade, e batidas cardíacas são afetados por eles.
Hormônios têm importante papel também nas nossas emoções e comportamento.Alguns
hormônios são em forma de proteínas e outros são gorduras derivadas do colesterol. Por isto
uma dieta muito pobre em boas gorduras é prejudicial para o organismo.Veja no final deste
capítulo uma tabela com alguns dos mais relevantes hormônios e quais glândulas os produzem.
Como as glândulas endócrinas produzem dezenas de hormônios, vamos nos ater àqueles que
desempenham papéis mais marcantes no nosso organismo. Entre eles temos: Progesterona,
Estrógenos (nome dado a um grupo de hormônios, onde os mais conhecidos são estrona,
estriol e estradiol), Testosterona, DHEA, Cortisol, GH (growth hormone, ou hormônio do
crescimento), e T3 e T4 (estes últimos secretados pela tireoide). Assim sendo, quando se fala
em reposição hormonal, isto significa dar ao organismo os hormônios que ele não está mais
produzindo. Hoje usa-se mais o termo modulação hormonal, ao invés de reposição hormonal.
Independente da nomenclatura, o importante é que haja uma busca pelo equilíbrio, levando-se
em conta vários fatores, como idade, alimentação, e estilo de vida. Assim, a modulação
hormonal deve ser feita com hormônios bioidênticos, após avaliação de sintomas e dos níveis
hormonais através de exames. O uso dos hormônios bioidênticos em forma transdérmica e não
oral (em forma de creme ao invés de comprimido), em doses fisiológicas (doses pequenas
como as que deveriam ser produzidas pelo próprio organismo) e individuais, irá restaurar o
equilíbrio sem efeitos colaterais.Quando o médico diz para uma mulher acima dos cinquenta
anos com várias queixas que seus exames "estão normais", ele em geral quer dizer que está
normal para a idade dela, ou seja, é “normal” estar baixo e causando vários problemas de
saúde. O que se procura fazer na reposição hormonal chamada bioidêntica, é tentar manter os
hormônios num nível que seria normal por volta dos 35 a 40 anos. Isto significa que as doses
são pequenas e dadas de acordo com a necessidade individual de cada pessoa, justamente
para repor o que está faltando. Nesta proposta o balanceamento hormonal tem como finalidade
restaurar a saúde e o bem estar daqueles que não os produzem mais na quantidade
necessária. A baixa hormonal pode ser causada pela idade, alguns tipos de doença, ou cirurgia



nos órgãos produtores de hormônios.Ouve-se dizer também que menopausa não é doença, e
sim algo natural na vida. Menopausa pode não ser doença, mas tem como consequência várias
doenças e é uma das causas de um processo degenerativo generalizado.Muitos médicos
apregoam que Progesterona só é necessária para o processo de gravidez, mas no começo dos
anos 70, Dr. John Lee, pioneiro no uso da Progesterona bioidêntica, percebeu que ela era, entre
outras coisas, fundamental para equilibrar os estrogênios. Ele explica que ao chegar na
menopausa a produção de Progesterona baixa a quase zero, e que os estrogênios, mesmo
baixando um pouco, continuam altos e causando vários males, já que não têm a progesterona
para contrabalançar. Isto é chamado de predominância estrogênica. Alguns sintomas desse
quadro são: calores, suores, depressão, stress, ganho de peso, alergias, ansiedade, baixa
libido, confusão mental, dores de cabeça, dores generalizadas, perda de memória, insônia,
cistos, perda óssea e irritabilidade, além de pele, olhos e cabelos secos.Além da
predominância estrogênica produzida pela baixa excessiva da Progesterona mencionada pelo
Dr. Lee, existem outros fatores que causam este desequilíbrio. Com a industrialização cada vez
mais intensa, alimentos e outros produtos podem conter estrogênios que são absorvidos pelo
organismo. O consumo de carnes, ovos e leite cujos animais são tratados com hormônios para
crescerem rápido, leva para o corpo humano estes hormônios estranhos (xeno estrogênios),
dos quais falaremos mais tarde.Por outro lado, quando os estrogênios baixam muito, sua falta
leva a secura vaginal, infecções urinárias frequentes, incontinência urinária, calores, suor
excessivo, degeneração macular, fadiga e problemas de memória, entre outros.Importância da
Testosterona para as mulheresConhecido mais como um hormônio masculino e sem dúvida
fundamental para os homens, a testosterona é também importantíssima para as mulheres.
Embora produzida em pequenas quantidades, ela é responsável por várias funções no corpo
feminino. Sua falta leva a acelerada perda óssea e muscular, cansaço extremo, e pode ser uma
das causas de baixa libido.Importância da Testosterona para os homensA baixa de
testosterona, geralmente ligada à idade, tem sinais muito claros: cansaço, irritação, dificuldade
em manter o tônus muscular, problemas de ereção, problemas cardíacos, e perda da
capacidade mental. Com o tempo a tendência é a testosterona baixar mais e assim não
contrabalançar os hormônios femininos que os homens têm em menor quantidade. Com este
desequilíbrio há o risco de eles se tornarem mais femininos, num sentido negativo. Um exemplo
disto é um paciente meu que começou a se incomodar com tudo e dar opinião até na posição
em que a panela deveria ficar no fogão, quando sua mulher estava cozinhando.Assim sendo
uma consulta com um especialista para equilibrar a testosterona pode ser importante a partir
dos quarenta e cinco a cinquenta anos. Mas é preciso atenção, pois o excesso da testosterona
também pode afetar o coração, independente da idade. Testosterona só deve ser usada em
doses pequenas, em caso de necessidade, e com acompanhamento médico.Muitos homens
não se importam com sua saúde, pensam que trabalho é tudo na vida, têm vida sedentária e
não dão atenção à alimentação. Eles podem vir a perceber que há algo errado tarde demais.
Para a produção de testosterona, é necessário colesterol. Isso significa que ingerir boas



gorduras é importante. Evitar alimentos industrializados, margarinas e gorduras hidrogenadas é
fundamental, assim como manter algumas atividades físicas no seu dia a dia: caminhar, subir e
descer escadas e se movimentar sempre que possível, para não depender de ter que ir a uma
academia e nunca achar tempo.Tenha em mente que independente dos cuidados, salvo em
raras exceções, chega uma hora em que a produção hormonal cai mesmo. Quando isso
acontece, o caminho é a reposição com os hormônios bioidênticos.CortisolO Cortisol é
produzido pelas adrenais e liberado em maiores quantidades em situações de stress. Pessoas
que vivem em contínuo stress têm seus níveis altos constantemente, criando vários tipos de
doenças como pressão alta, glicose elevada, baixa imunidade, osteoporose, e tendência a
infecções. Este estado pode estar ligado a Alzheimer e depressão.Nos níveis ideais, o cortisol é
essencial para a vida e a saúde. Ele regula as funções cardiovasculares e metabólicas; assim
como o sistema imunológico. Ele também atua na distribuição da gordura corporal e, entre
outros, no metabolismo de carboidratos, proteínas e glicose.O nível de cortisol é alto de manhã,
o que te dá energia para enfrentar o dia. Pessoas que são obrigadas a continuar trabalhando à
noite tendem a manter o cortisol elevado por mais tempo do que deveria, o que pode causar
problemas de saúde.DHEAProduzido principalmente pelas adrenais, em nível ideal ajuda a
manter os níveis de cortisol. DHEA (dehidroepiandrosterona) é precursor de testosterona e
estrogênios, e sua baixa costuma ser diagnosticada como “fadiga adrenal”. Assim, muitas
vezes se a pessoa sente sintomas que parecem ser baixa de testosterona, ela deve fazer vários
exames para definir onde está a causa. Se for baixa de DHEA, o ideal é suplementar só com
este hormônio. DHEA também estimula a produção de IGF-1 (precursor do hormônio do
crescimento), fazendo aumentar a produção deste hormônio, que é fundamental não só para o
crescimento na fase infantil, como também na regeneração celular na fase adulta.GH (Growth
Hormone) – Hormônio do crescimentoGH é uma proteína secretada pela pituitária na corrente
sanguínea. Seu nível no organismo é observada através do insulin-like growth factor-1, ou
IGF-1. Esses níveis não são fáceis de serem medidos, e seu resultado é em geral enganoso
porque variam muito no decorrer do dia, razão pela qual é bom repetir o exame para confirmar
os valores obtidos.Esse hormônio ajuda no crescimento na infância e adolescência, e em
adultos estimula a produção de proteínas, regula os depósitos de gordura no corpo assim como
o nível de açúcar no sangue, entre outros. À medida em que envelhecemos vamos produzindo
cada vez menos GH, o que faz com que seu uso para a finalidade de rejuvenescimento tenha
se difundido pelo mundo.Porém esse uso é questionável. Eu pessoalmente nunca o
experimentei. Após muitas dúvidas, e com a receita médica em mãos eu liguei para a empresa
que os vendia em São Paulo, e fiz a encomenda das pequenas injeções que devem ser
guardadas na geladeira. A enfermeira viria no dia seguinte entregar e me instruir sobre o uso.
Alguns minutos depois de fazer o pedido eu mudei de ideia e liguei cancelando a ordem. Isto foi
o mais próximo que estive de usar o GH.Apesar de todas as promessas de resultados positivos
dadas por aqueles que querem nos vender um produto, precisamos ter o cuidado de ver o outro
lado, procurando conhecer os possíveis efeitos colaterais do mesmo. O uso de GH em doses



altas ou se desnecessário pode causar doenças coronárias, diabetes, câncer, e acromegalia.
Segundo estudos em um grupo de idosos saudáveis, 30% dos usuários desenvolveram dores
musculares, dores nas juntas, e inchaço. Veja mais sobre esse estudo no link ncbi nas
referencias. Muitos experimentos têm sido feitos com o GH, inclusive para restaurar a glândula
Timo e melhorar a imunidade, especialmente para o tratamento de HIV.Se você for usar GH
nunca o faça sem acompanhamento medico. O tratamento tem que ser monitorado
constantemente, pois esta é ainda uma área onde há mais dúvidas do que certezas.A boa
noticia é que você pode melhorar sua produção de GH através de exercício e uma boa noite de
sono. Muito importante: não comer nada pelo menos três horas antes de ir deitar. Os hormônios
necessários para a digestão irão atrapalhar imensamente a produção do GH. Isso vale para
quem não suplementa com GH, e para aqueles que o usam. Eu me lembro da minha médica
me dizendo que se eu não ficasse sem comer à noite, nem adiantaria jogar dinheiro fora
comprando o GH.Capítulo IIO QUE SÃO HORMÔNIOS BIOIDÊNTICOSNo início dos anos 70,
o médico ginecologista Dr. John Lee começou a tratar suas pacientes com problemas pós-
menopausa com progesterona. Após assistir à palestra do Ph.D. Raymond Peat sobre o
assunto, Dr. Lee começou suas pesquisas e confirmou o que já havia suspeitado, de que a
maioria dos desequilíbrios eram causados pela baixa excessiva da progesterona na pré e pós
menopausa. Em 1996 ele publicou o livro What Your Doctor May Not Tell You About Menopause
que pode ser traduzido como: "O que o seu médico pode não ter te contado sobre a
menopausa". Ele vendeu milhões de cópias, e mudou a maneira como reposição hormonal era
vista. O ponto principal era o uso de hormônios feitos de plantas (ao invés de feitos de urina de
égua como um dos que eram até então prescritos para as mulheres) e manipulados em
laboratório para poderem se acoplar com perfeição nos receptores humanos e assim manter o
organismo em equilíbrio.Muitos médicos, em várias partes do mundo, começaram a estudar e
prescrever estes hormônios naturais, em formulações feitas sob medida para cada paciente, ao
invés dos sintéticos que são produzidos em massa por laboratórios. Um destes médicos foi o
Dr. Jonathan V. Wright, MD - ND, a quem é atribuído o termo “bioidêntico”. O termo foi divulgado
em 1982, quando ele fez muitos testes laboratoriais para testar estrogênios, progesterona,
testosterona e DHEA feitos de plantas.Em 2008, quando eu comecei a pesquisar sobre
hormônios bioidênticos, 38 anos após o início do uso da progesterona natural por Dr. Lee e 26
anos após a divulgação do trabalho do Dr. Wright, este era um assunto praticamente
desconhecido no Brasil. Nesta época, o médico Brasileiro, Dr. Ítalo Rachid já trabalhava com
hormônios bioidênticos em São Paulo, tendo inclusive já formado algumas dezenas de médicos
nesta especialidade. Meu blog Essência Feminina foi o primeiro grande divulgador deste tipo de
reposição no Brasil, contando com milhares de visitas mensais, e uma grande participação de
leitores. Anos depois o Brasil conta com grande número de médicos aptos a prescrever estes
hormônios. Muitos leitores perguntam se o médico precisa ser ginecologista para ter
especialização nesta área, e a resposta é não. Médicos de qualquer especialidade podem fazer
o curso de pós-graduação em reposição hormonal bioidêntica.Desde seu aparecimento este



tipo de reposição foi objeto de perseguições. Os grandes laboratórios que não têm como
patentear uma substância natural e que ganham milhões vendendo suas drogas cheias de
efeitos colaterais, não querem perder seus ganhos. Por isso eu sugiro que ao ler artigos sobre
hormônios, você fique atento a que tipo de hormônios eles se referem, e qual é a fonte da
informação. Há muita propaganda mal intencionada, assim como médicos que não se atualizam
e continuam pregando o que aprenderam como verdade única, muitos anos atrás. Procure
sempre ver os vários lados de uma situação e use seu discernimento para te guiar.Pontos
importantes a serem compreendidos1 – Hormônios bioidênticos são feitos de plantas. Eles são
manipulados em laboratórios para que possam se acoplar aos receptores humanos, sem que
nada sintético seja acrescentado, e basicamente não têm efeitos colaterais. 2 – Reposição com
hormônios bioidênticos não deve ser confundida com a reposição hormonal “tradicional” que é
feita com hormônios sintéticos, e que têm dezenas de efeitos colaterais graves. Estes
hormônios são chamados de sintéticos porque para serem patenteados pela indústria
farmacêutica e gerar ganhos, eles precisam ser modificados. Ao serem modificados, eles se
acoplam de forma imperfeita nas células alvo, ou se acoplam nas células erradas e causam
problemas.3 – A reposição hormonal bioidêntica, baseada na real necessidade do paciente
(constatada através de sintomas e exames) é uma solução segura. É indicada para problemas
que afetam a vida de todas as pessoas a partir de uma certa idade, para mulheres
histerectomizadas, e para jovens que têm alguma deficiência hormonal. Eles não são
modificados e nem podem ser patenteados. As empresas que os produzem vendem a matéria
prima para farmácias que os manipulam de acordo com a receita médica. Em outras palavras,
eles são manipulados sob medida para cada pessoa.4 – Reposição hormonal é um assunto
complexo, e o ideal é ter um especialista para te guiar. Mesmo neste caso procure sempre se
informar e estudar o assunto, para poder entender o que te está sendo dado e questionar o que
for necessário.Assim sendo, se você tem um ou vários dos seguintes sintomas: ganho de peso
sem razão aparente, mais propensão a ficar irritada, cansaço, infecções urinárias recorrentes,
suores, calores, depressão, baixa libido, ou ansiedade, o primeiro passo é fazer uma medição
hormonal. Caso os resultados estejam mais baixos que o ideal para uma faixa etária de
aproximadamente 35 a 40 anos, um balanceamento hormonal pode ser levado em
consideração.Ao sentir os sintomas citados acima, muitas pessoas procuram ajuda médica, e
começam a tomar drogas, o que só piora a situação. Alternativas naturais como usar hormônios
bioidênticos, rever sua alimentação, não se deixar levar pelas pequenas coisas do dia a dia, se
cuidar, fazer caminhadas, praticar esportes, meditar, e tratar outros problemas de saúde com
homeopatia, vão fazer toda a diferença para melhorar sua vida.Um importante fator de
desequilíbrio hormonal é o uso pílula, pois ela aumenta o nível de estrogênio no organismo. O
estrogênio presente no anticoncepcional é sintético, diferente do naturalmente produzido pelo
corpo, e pode causar cistos nos ovários, endometriose, dores de cabeça, e baixa ou total falta
de libido. Cuidado se seu anticoncepcional te dá dores latejantes na cabeça, pois isto pode
indicar risco de derrame.A pílula, tão aclamada como responsável pela “liberdade sexual



feminina” é uma das maiores armadilhas já feitas para as mulheres. Esta “liberdade sexual” na
verdade funciona mais para os homens, que já não têm que se preocupar com métodos de
evitar gravidez, e podem ter tanto sexo quanto quiserem. Para eles está tudo bem, mesmo se
para sua parceira há inconvenientes e riscos de saúde. Em que a pílula libertou a mulher? Ela
agora está mais sujeita a doenças que antes, sem falar que sua libido é afetada pelo
anticoncepcional, podendo diminuir de forma drástica.Outra causa de desequilíbrio hormonal é
ligada aos chamados xeno estrogênios mencionados anteriormente, e que são estrogênios
vindos de fontes externas como alimentos (carnes cujos animais foram tratados com hormônios
para crescerem rápido), produtos de beleza, produtos de limpeza, água de garrafa plástica e
vários outros. Ficar atenta e tentar evitá-los é importante.O uso de hormônios sem
necessidadeMuitas pessoas usam hormônios para “melhorar” a forma física e conseguir mais
resultados com exercícios. Isto é um erro, e é preciso que todos saibam que estão
comprometendo sua saúde ao tomar hormônios para fins estéticos. Muitos usam sem
acompanhamento médico, o que é ainda pior. Mas talvez o pior mesmo seja um médico
prescrever hormônios para alguém que não precisa deles. Esta prática afeta negativamente o
exercício da medicina preventiva, pois a prática inadequada gera confusão, e os médicos que
se especializam para tratar pessoas que realmente precisam de reposição passam a ser
perseguidos pela mídia ignorante e sensacionalista.Capítulo IIICOMO AVALIAR SEUS NÍVEIS
HORMONAISEm geral os especialistas em hormônios bioidênticos pedem uma extensa lista de
exames. Porém, se você quiser ter uma ideia de como andam os seus níveis sem ter que pagar
uma consulta cara, peça ao seu clínico geral ou médico de convênio um pedido para os
principais hormônios. Homens podem fazer os exames a qualquer momento, mas mulheres que
ainda menstruam devem observar os dias ideais. Veja abaixo alguns deles:●
ProgesteronaDeve ser feito entre o 21º e o 23º dia (contados a partir do 1º dia da última
menstruação)● Estriol / Estradiol / Estrona / FSH / LHDeve ser feito entre o 13º e o 15º dia,
(contados a partir do 1º dia da última menstruação)● Testosterona, cortisol, T3, T4, DHEA,
IGF-1Qualquer dia fora os dias da menstruaçãoNota: O exame de cortisol deve ser feito cedo,
até no máximo 8 da manhã.Testes hormonais nem sempre são precisos, pois dependendo da
hora e circunstância existem variações. Converse com seu médico sobre os melhores métodos
(sangue ou saliva) para cada caso. Existe controvérsia sobre que tipo de exame é melhor.
Algumas pessoas afirmam que só os exames de saliva são confiáveis, mas eu pessoalmente só
faço exames de sangue, e conheço grandes médicos que geralmente só usam este
método.Alguns pontos importantes:● A suplementação hormonal deve ter
acompanhamento médico, e deve ser feita sempre com doses pequenas para uma melhora
segura e gradual.● Mulheres devem usar o creme de testosterona na região das nádegas,
e nunca na parte superior do corpo.● Há opiniões de que homens não devem usar
testosterona em região que tenha pelos, para que ela não interaja com os folículos pilosos.
Converse sobre isso com seu médico.● Use o creme de hormônio alguns minutos após o
banho, com a pele seca. Evite banho ou natação duas horas após passar o creme.Auto



Avaliação HormonalSINAIS DE BAIXA TESTOSTERONA EM HOMENS● Cansaço sem
razão aparente● Cansaço constante● Baixa energia sexual● Problemas de
ereção● Flacidez● Osteoporose● Ganho de peso e gordura localizada no
abdômen●        Hesitação e falta de assertividade
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Eduardo, “Super recomendo.... Por ser uma coisa mais natural e também orientar eu a ajudar
minha esposa ela tem microcisto policístico no ovário.”

Mariana, “Muito interessante. Muito interessante”
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