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Questionário de avaliação dos sintomas da hipoglicemia - 
HypoSRQ 

 
 
Este questionário se destina a pessoas que estão fazendo tratamento para 
diabetes. Ele pergunta sobre sintomas que podem estar associados à 
hipoglicemia (baixo nível de açúcar no sangue). É possível que você tenha tido 
alguns desses sintomas durante as últimas semanas.   
 
Cada pergunta tem duas partes: 

Na parte (a), faça um “X” no quadrado  para indicar se você sentiu o sintoma 
durante as últimas semanas, independentemente da causa.  

Na parte (b), faça um “X” no quadrado  para indicar o quanto o sintoma 
incomodou você. SOMENTE responda a parte (b) se você 
respondeu “sim” na parte (a). 

 
 
1 (a) Você teve palpitações (batimentos mais rápidos ou mais fortes do coração) durante as 

últimas semanas?   
 Não   Se a resposta foi não, vá para o próximo sintoma. 
 Sim   Se a resposta foi sim, responda a parte (b). 
 (b) Se a resposta foi sim, o quanto isso incomodou você? 

  
 nada pouco moderadamente muito 

 
 

2 (a) Você sentiu tonteira, a cabeça rodando ou sensação de desmaio durante as últimas 
semanas?   

 Não   Se a resposta foi não, vá para o próximo sintoma. 
 Sim   Se a resposta foi sim, responda a parte (b). 
 (b) Se a resposta foi sim, o quanto isso incomodou você? 

  
 nada pouco moderadamente muito 

 
 

3 (a) Você desmaiou durante as últimas semanas?   

 Não   Se a resposta foi não, vá para o próximo sintoma. 

 Sim   Se a resposta foi sim, responda a parte (b). 
 (b) Se a resposta foi sim, o quanto isso incomodou você? 

  
 nada pouco moderadamente muito 

 

 
Obrigado por responder a este questionário. 
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