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Ei Mulher ... Vamos falar da
Menopausa?
 
A menopausa é o nome dado à última
menstruação, que geralmente acontece entre
45 e 55 anos, marcando o fim da fase
reprodutiva da vida da mulher. 

Isso significa que ela esgotou seu estoque de
óvulos, que foram liberados desde a
puberdade, mês a mês, ao longo de 30, 35
anos. 

O período que se segue após a cessação da
menstruação é chamado de climatério, e se
caracteriza pela finalização permanente das
menstruações após um período de 12 meses
consecutivos. 

A palavra climatério significa “fase crítica” e
dá nome a um período realmente conturbado
da vida feminina, que começa por volta dos
40 anos e se estende até a pós-menopausa. 

Sua principal característica são as
transformações físicas e emocionais
decorrentes do desequilíbrio na produção
dos hormônios femininos pelos ovários. 

É um fenômeno normal e acontece com
todas as mulheres saudáveis.

E - B O O K

Sexo Na
Menopausa!



Antes de entrar na fase da menopausa, tem

a fase da peri-menopausa que consiste no

período de tempo em que se manifestam os

primeiros sintomas e termina 12 meses

após a última menstruação. 

Este período de transição tem duração

variável de mulher para mulher,

caracterizando-se por alterações no ciclo

menstrual e por sintomas típicos.

A fase da pré-menopausa consiste no

período de vida fértil da mulher anterior à

menopausa, sendo frequentemente utilizada

a expressão para se referir ao período de

tempo que ocorre entre a diminuição da

função ovárica e a menopausa. 

A pós-menopausa refere-se ao tempo que

se segue à menopausa.

A menopausa espontânea ou natural

caracteriza-se pela falência do

funcionamento do ovário, que ocorre de

forma progressiva. 

A menopausa iatrogénica ocorre quando há

uma intervenção que termina com o

funcionamento dos ovários como,

quimioterapia ou radioterapia, ou a remoção

cirúrgica de ambos os ovários.

O que acontece na
Menopausa?
Os ovários têm como função de

liberação do ovócito presente nos

folículos do ovário, estando esta

atividade associada à produção dos

hormônios sexuais femininos, que são o

estrógeno e a progesterona, tendo como

objetivo final, promover uma gravidez.

Os funcionamentos dos ovários estão

intimamente relacionados com as

menstruações. 

Os hormônios produzidos ciclicamente

pelos ovários vão atuar no endométrio

que é a parte interna do útero, levando à

sua estimulação e, não havendo uma

gravidez, à sua posterior descamação, a

menstruação. 

A mulher nasce com uma reserva de

folículos definida que vai diminuindo ao

longo de toda a sua vida. 

Quando a quantidade de folículos

presente no ovário se encontra abaixo

de um nível adequado e a reserva

ovárica se esgota, este deixa do

funcionar e de produzir os seus

hormônios, levando ao aparecimento de

alterações físicas e psíquicas.

Conhecendo as Fases..

https://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/ginecologia/gravidez/


Alterações genéticas, 

Doenças auto-imunes, 

Infecções, 

Processo cirúrgicos, 

Quimioterapia, radioterapia e 

alguns fatores ambientais.

As causas que podem levar a esta

situação clínica são: 

No entanto, numa grande porcentagem

dos casos pode não ser identificada a

causa. 

Clinicamente, as manifestações podem

começar por alterações menstruais, a

mulher permanece vários meses em

amenorréia, ou seja, sem menstruação. 

Os sintomas vasomotores podem estar

presentes em 85% das mulheres. 

As manifestações clínicas associadas à

menopausa, como, vasomotores,

alterações de humor e cognitivas,

alterações do aparelho urogenital,

alterações ósseas e cardiovasculares,

estão igualmente presentes nestes casos.

No entanto, a insuficiência ovárica

prematura está associada a um maior

risco cardiovascular, sendo importante a

adoção de medidas preventivas como

não fumar, praticar exercício físico regular

e manter peso adequado.

Geralmente a idade média em que ocorre

a menopausa tem-se mantido ao longo

dos anos. 

Na grande maioria das mulheres a

menopausa ocorre entre os 45 e os 55

anos, sendo a idade média de 51 anos.

Para “menopausa precoce” define-se

quando esta ocorre antes dos 45 anos e

depois dos 40 anos de idade. 

Na insuficiência ovárica prematura a

menopausa ocorre antes dos 40 anos. 

Para a menopausa tardia ocorre

geralmente depois dos 55 anos.

Com qual idade a mulher
chega na menopausa?

Você sabe o que é
Menopausa Precose?

Existem mulheres que a menopausa se

instala antes dos 45 anos, fato este

conhecido como menopausa precoce. 

A insuficiência ovárica prematura que

acontece antes dos 40 anos ocorre em

cerca de 1 a 3% das mulheres. 

Por vezes, podemos estar perante uma

situação de falência dos ovários que não

é permanente, possibilitando uma futura

gravidez.



fogachos (ondas de calor), 

insônia, 

palpitações, 

diminuição da libido e da 

capacidade de concentração, 

secura vaginal, causando dor ou

desconforto nas relações sexuais e

mal-estar geral.

Os sintomas que marcam a entrada no

climatério são semelhantes aos de uma

TPM (Tensão Pré Menstrual), só que

acentuada e prolongada. 

Na TPM, a sensação de inchaço no

corpo e mamas, as dores fortes de

cabeça ou enxaquecas, as alterações

de humor (nervosismo, irritação,

tristeza profunda e mesmo depressão)

podem manifestar-se ao longo de até

quinze dias antes da menstruação. 

Do meio para o fim do climatério são

comuns, a irregularidade nos ciclos e a

variação do fluxo menstrual.

A mulher pode apresentar diversos

sintomas, podendo ser de forma isolada

ou em conjunto. 

Os mais comuns são:

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho

Quais são os sintomas da
Menopausa?

https://www.especialista.site/espaconovodia
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Algumas mulheres durante o período da

peri-menopausa, começam a ter alguns

sintomas que podem ser intensos,

enquanto outras podem não ter qualquer

tipo de queixa.

Os sintomas da pré menopausa podem

começar na mesma altura em que

começam a ocorrer as menstruações de

forma irregular. 

As irregularidades menstruais

correspondem a um dos primeiros sinais

da falta de produção hormonal pelos

ovários. 

A menstruação começa a ter um padrão

diferente do que é habitual, tanto na

duração quanto na quantidade do fluxo,

passando a ter um aumento do período

de tempo sem menstruação.

Os sintomas vasomotores, ou seja,

“calores” e afrontamentos, estão

presentes em 70-80% das mulheres,

sendo que a intensidade é variável de

mulher para mulher. 

Os afrontamentos, descritos como uma

sensação de calor e vermelhidão súbita

na região superior do corpo, ou seja,

tronco, pescoço e face, e a sudorese

(suor), que pode durar entre alguns

segundos a vários minutos, e que

ocorrem esporadicamente ou várias vezes

ao longo do dia. 

Frequentemente, estes afrontamentos

ocorrem durante a noite, estando

associados a suores noturnos e a uma

perturbação no sono.

É comum também apresentarem

alterações do humor, associados a um

estado de maior ansiedade e irritabilidade,

dificultando a forma de lidar com situações

de stress do dia a dia. 

Estas alterações psicológicas associadas à

diminuição da qualidade do sono podem

causar uma instabilidade emocional e até

mesmo um quadro depressivo.

Ocorre também uma alteração da pele do

aparelho urogenital, como, a uretra, vulva e

vagina. 

Esta região passa a ter uma menor

espessura, menor vascularização e menor

elasticidade, havendo uma atrofia vulvo-

vaginal. 

Estas alterações são as responsáveis pela

diminuição da lubrificação e

consequentemente, dor durante as

relações sexuais, sensação de prurido e

ardor vulvo-vaginal. 

https://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/ginecologia/menstruacao/


disúria, que é a dor ao urinar, 

polaquiúria, urinar com mais frequência 

urgência miccional, necessidade de

urinar rapidamente, podendo

manifestar-se a incontinência urinária.

As infecções vaginas e urinárias são mais

freqüentes na mulher nesta fase, devido a

estas alterações na vagina. 

Também é possível aparecer sintomas

urinários como:  

A diminuição da produção hormonal na

menopausa pode levar um aumento da

perda de massa óssea, aumentando com

isto, risco de osteoporose e de fraturas

ósseas e de alguns tipos de câncer, tais

como câncer de mamas, ovários e

endométrio.

Na fase da menopausa os riscos de

doenças cardiovasculares aumentam,

assim como altera o níveis do colesterol e

consequentemente, aumento dos riscos

trombótico. 

Hipertensão e diabetes também podem

estar presentes nesta fase. 

As alterações hormonais da menopausa

podem promover também um aumento da

massa gorda e do volume abdominal. 

Sintomas......



Para saber se você está na menopausa

sintomas, os característicos desta fase

auxiliam na identificação, além dos exames

laboratoriais. 

Importante ressaltar que, para estar na fase

da menopausa é preciso estar pelo menos

12 meses sem menstruação. 

Como sei se estou entrando
na Menopausa?

Pode ocorrer complicações
nesta fase?

curto prazo: sintomas vasomotores,

como “calores” e afrontamentos, as

alterações do sono e emocionais; 

médio prazo: sintomas uro-genitais,

como, disúria, incontinência urinária,

dispareunia, secura e ardor

vulvovaginal; 

longo prazo: complicações

cardiovasculares, osteoporose e 

 alterações cognitivas.

As complicações que podem ocorrer nesta

fase estão ligadas às alterações que

ocorrem neste período. 

A intensidade dos sintomas pode variar

entre as mulheres, depende de fatores

genéticos, ambientais, raciais, estilo de

vida, como por exemplo, tabagismo,

exercício físico e peso corporal. 

Os sintomas que pode interferir na

qualidade de vida diária da mulher nesta

fase são: 



O ambiente hormonal associado à

menopausa, como a diminuição dos

níveis de estrogénios, leva a uma

alteração do perfil lipídico e dos

triglicerídeos. 

O que provoca um maior risco de doença

trombótica a nível cardíaco e

cerebrovascular. 

Na menopausa podem ter como

consequências, complicações como o

acidente vascular cerebral (AVC), o

infarto agudo do miocárdio (IAM),

tromboses nos membros inferiores e

embolias pulmonares ou cerebrais. 

Pode estar também associado ao

aparecimento de hipertensão arterial e de

diabetes tipo II.

A diminuição da produção hormonal na

menopausa pode levar um aumento da

perda de massa óssea. 

Aumentando com isto, risco de

osteoporose e de fraturas ósseas e de

alguns tipos de câncer, tais como câncer

de mamas, ovários e endométrio.

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho

https://www.especialista.site/espaconovodia
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diminuição da atividade sexual, 

diminuição do desejo sexual, 

perturbação do orgasmo e da

excitação. 

A menopausa pode ter um efeito negativo

na função sexual. 

Um grande número de mulheres refere ter:

Isto se deve à diminuição dos níveis de

estrogênio e ao aumento da idade, que

condiciona a existência de outras doenças,

uso de medicação, presença de fatores

psicológicos e a diminuição da auto-estima

associada à mudança da imagem corporal.

É também frequente a dispareunia, trata-se

de dor durante as relações sexuais. 

Isto devido à atrofia vulvovaginal e à

diminuição da lubrificação. 

A secura vaginal causa dor ou desconforto

nas relações sexuais e mal-estar geral. 

As infecções vaginas e urinárias são mais

freqüentes na mulher nesta fase devido a

estas alterações na vagina.



O tratamento nutricional para a

menopausa consiste em reduzir a

sintomatologia e prevenir futuras doenças

crônicas, como doenças cardiovasculares

e câncer. 

A alimentação é um dos aspectos que

merece atenção nesse período, pois

prepara o organismo para melhor lidar

com os sintomas e os desconfortos nessa

fase da vida da mulher.

O hábitos alimentares saudáveis devem

na verdade começar antes da

menopausa, pois influenciam diretamente

na digestão e metabolização. 

Garantindo acesso de todos os nutrientes

necessários para o organismo no

momento das transformações

metabolicas que ocorrem nesse período,

desde a pré até a pós-menopausa.

Mudanças importantes como:

• Aumentar o consumo e a variedade de

frutas, verduras e leguminosas;

• Diminuir bastante (ideal é não consumir)

o consumo de alimentos e preparações

industrializadas;

• Beber água adequadamente, pelo

menos 1,5ml por dia;

Alimentação & Menopausa  • Atenção na escolha dos alimentos e

na forma do preparo da comida;

• Mastigar bem os alimentos, criar um

habito, ou seja, prestar atenção no que

está comendo.



cereais integrais (arroz, quinoa em

grãos, aveia, amaranto), 

frutas e verduras amarelas e

vermelhas, as hortaliças e folhosos

verdes, 

ovo cozido, 

oleaginosas (nozes, avelãs,

amêndoas) gérmen de trigo, semente

de girassol, gergelim e leguminosas

(ervilha, lentilha, feijões, grão de

bico).

• Derivados da soja orgânica, que são

ricos em fitoestrógenos entre eles a

isoflavona: tofu (queijo de soja), leite de

soja, broto e shoyu (natural / orgânico).

Vale ressaltar que não há recomendação

científica para o consumo de cápsulas de

isoflavonas, pois a concentração isolada

dessa substância não demonstra efeitos

benéficos para os sintomas;

• Alimentos ricos em vitaminas A, E, B e

C, e minerais como o cálcio, ferro,

magnésio e fósforo. 

Alimentos desse grupo promovem

reações bioquímicas no organismo para

evitar o aparecimento dos sintomas, além

de ter nutrientes antioxidantes. 

Os alimentos mais indicados são: 

Grupos alimentares
importantes nesse período:

sardinha natural, 

linhaça, 

chia, 

salmão e 

beldroega (planta alimentícia não

convencional, muito consumida em

várias partes do mundo).

 • Alimentos fontes de ômega 3 e

outros ácidos graxos essenciais poli-

insaturados, que são gorduras

essenciais para regulação circulatória,

proteção cardíaca e anti-inflamatória.

Os alimentos desse grupo são:



Alimentos industrializados de todos os

grupos devem ser evitados. 

Desde condimentos até preparações

prontas para o consumo. 

Pois contêm açúcares simples, farinha

de trigo refinada, conservantes,

realçadores de sabor, como o glutamato

monossódico, além de outras

substâncias que não fazem bem à

saúde. 

De forma geral, os alimentos

industrializados contêm substâncias que

atrapalham a circulação, provocam

inflamação e desestabilizam as reações

bioquímicas do organismo, o que

impossibilita as funções plenas dos

órgãos.

Alimentos que devemos evitar! Vale ressaltar, alimentos

industrializados parece ser menos

nocivos à saúde, no entanto, um

refrigerante sem açúcar tem menos

carboidrato e caloria do que um suco de

laranja.

As bebidas industrializadas não

oferecem nenhum nutriente para nosso

organismo. 

Ao contrário, está carregado de aditivos

e conservantes.

Por isso, não basta pensar nas calorias

quando o assunto é saúde.

Uma alimentação rica em produtos

industrializados é geralmente mais

calórica, pouco nutritiva e também

contém aditivos químicos. 

Aumentando os riscos de problemas

cardiovasculares e de outras doenças.

O que são Alimentos
Industrializados!

Sucos em pó;

Salgadinhos;

Biscoitos e bolachas;

Pizzas congeladas;

Chocolates e balas.

Os industrializados são aqueles

encontrados em prateleiras de

mercados e padarias. 

Os mais representativos dessa

categoria alimentar são aqueles que

vêm dentro de embalagens, como:



defumação, 

concentração, 

fermentação, 

congelamento, 

filtragem, 

resfriamento, 

desidratação, 

fritura, 

fatiamento, 

pasteurização, 

mistura, 

padronização e 

emulsificação.

Alimentos industrializados são aqueles

que, em geral, passam por uma série

de etapas, técnicas e também a adição

de outros ingredientes e químicos.

A maioria desses produtos necessita de

uma grande quantidade de

procedimentos, e como o próprio nome

diz, eles são produzidos diretamente

nas indústrias e de lá passam para a

nossa mesa.

Em geral, são produtos que vêm

prontos ou semiprontos para o

consumo.

Durante o processo de fabricação, os

alimentos podem passar por várias

etapas, como:

Estas etapas servem para dar mais

sabor e textura, realçar a cor, aumentar

o prazo de validade, aumentar a

conservação devido a questão do trajeto

do transporte e do armazenamento.



Os alimentos industrializados podem

dividir-se em três grupos, os

minimamente processados,

processados e os ultraprocessados. 

Os alimentos minimamente

processados passam por pequenas

mudanças, e podem ser produzidos em

casa até à padaria. 

O alimentos processados e os

ultraprocessados passam por

alterações mais intensas na sua

composição dos alimentos. 

Pães;

Queijos;

Frutas em calda;

Frutas cristalizadas;

Peixes enlatados, como sardinha,

atum.

são aqueles que durante a fabricação,

podem ser adicionados sal, açúcar e

também adicionais químicos capazes de

prorrogar o prazo de validade e também

manter o sabor, a cor e a característica

dos alimentos. 

Geralmente, são os embutidos ou

enlatados os mais lembrados.

A maioria dos alimentos consumidos

passa por algum tipo de processamento

nos lares, nos serviços de alimentação

ou na indústria. 

Por isso, produtos caseiros também

podem ser chamados de processados.

Essas modificações durante o preparo

podem ser muito grandes (como a

adição de químicos) ou menores (como

assar um pão caseiro).

1.

2.

3.

4.

5.

Tipos de Alimentos
Industrializados

Carnes em porções, carne moída,

congeladas ou resfriadas;

Leite pasteurizado;                    

Hortaliças lavadas e embaladas;

Grãos embalados (arroz, feijão).

São aqueles que antes de serem

vendidos, passam por procedimentos

mais simples, como cortar, lavar,

descascar, moer ou receber adição de

açúcar e sal. 

Geralmente, esses processos são feitos

para tornar os alimentos mais práticos,

seguros e também mais palatáveis.

1.

2.

3.

4.

Minimamente Processado

Processado



Refrigerantes;

Biscoitos recheados;

Embutidos;

Sorvetes;

Salgadinhos.

São aqueles que não têm origem em

outro lugar a não ser na indústria, ou

seja, alimentos que não se encontram

na natureza. 

Alguns até são feitos em laboratórios e

necessitam de bastantes técnicas e

etapas para que fiquem prontos para

serem consumidos.

Para a fabricação, é necessário

adicionar ou proporcionar ações que,

sozinhas, não iriam ocorrer. 

Por exemplo, adicionar sabores de

carne ou churrasco aos salgadinhos de

milho.

Veja a lista de alguns alimentos
ultraprocessados:

1.

2.

3.

4.

5.

Verduras;

Frutas;

Legumes;

Carnes bovinas e suínas;

Ovos;

Leite;

Peixes;

Aves.

Nunca devemos abrir mão dos alimentos

naturais, ou chamados de in natura, são

aqueles que após saírem da natureza não

passam por nenhum tipo de

processamento industrial ou químico para

o consumo. 

E, por isso, conservam melhor suas

propriedades nutricionais, por exemplo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Eles contêm menos aditivos, menos

corantes ou químicos, que fazem mal à

saúde. Além disso, contêm nutrientes

importantes, como vitaminas e minerais.

Ultraprocessado

Alimentos Naturais



estresse, 

cansaço, 

fatores ligados ao relacionamento, 

entre outros. 

A menopausa para grande maioria das

mulheres pode afetar consideravelmente a

libido e o apetite sexual. 

Além do componentes hormonais, outros

fatores influenciam também na libido,

como:

A lubrificação vaginal diminui

acentuadamente, o que causa dor nas

relações. 

Esses sintomas tendem a se agravar com

o tempo.

A sexualidade na menopausa não pode

ser considerada um tema isolado. 

Apesar de a sociedade criar um estigma

em virtude de tabus e preconceitos que

condicionam o desempenho sexual da

mulher à sua idade. 

Não podemos esquecer que o prazer de

desfrutar as coisas fundamentais e

elementares pode desenvolver-se depois

da vida madura, exatamente porque as

pessoas de mais idade percebem melhor

a brevidade da vida. 

Sexo na
Menopausa!

A baixa nos níveis de estrogênio pode levar

ao ressecamento vaginal e, se não forem

tratadas, as relações sexuais se tornam

cada vez mais dolorosas. 

Também é comum a dificuldade de sentirem

desejo na hora do sexo.

Para evitar problemas como este, é

importante que as mulheres façam uso de

lubrificantes em suas relações sexuais, caso

haja ressecamento vaginal.

Importante ressaltar que estes lubrificantes

devem preferencialmente ser sem glicerina,

parabenos e sem fragrância, pois esses

ingredientes podem causar irritação para

algumas mulheres.

À medida que as mulheres envelhecem e

entra na menopausa, o desejo sexual

diminui devido à redução dos níveis de

testosterona. 



Além das alterações físicas no corpo das

mulheres, a passagem da menopausa, é

também um momento emocionante e

desafiador. 

A forma que uma mulher percebe as

mudanças na aparência de seu corpo com

o envelhecimento, a perda de fertilidade e

capacidade de conceber, e outros fatores

que estão ocorrendo em suas vidas

durante este período, também influenciam

na falta de desejo sexual. 

A boa notícia é que, com o tempo,

paciência, conhecimento e informação, a

maioria das mulheres na menopausa pode

desfrutar do sexo, aprender a apreciar

esse estágio de suas vidas e desenvolver

um novo nível de intimidade com seus

parceiros. 

A comunicação é fundamental para manter

um relacionamento sexual saudável

durante todas as fases da vida.

É importante que a mulher na menopausa

mantenha um estilo de vida saudável. 

A maneira mais rápida e fácil de aumentar

a autoconfiança e melhorar o desejo

sexual é praticar exercícios físicos

regularmente, manter um sono regular e

uma alimentação saudável e equilibrada. 

Precisa de um
conselho?
Pedir Conselho

Enquanto a menopausa marca o fim do

ciclo reprodutivo de uma mulher, ela não

significa o fim de sua sexualidade. 

Existe uma frase popular  que diz o

seguinte, "terminou aos cinquenta" não é

apenas um clichê, é história. 

Foi um ditado popularizado quando as

mulheres simplesmente não viviam tanto

quanto hoje. 

Agora, a menopausa é realmente um

momento para as mulheres se sintam

livres. 

As mulheres precisam se aproximar desta

fase de suas vidas com conhecimento,

conforto e entusiasmo, ao contrário das

ansiedade e dos medo.
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ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 

ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM ESTAR DO CASAL 

https://www.especialista.site/espaconovodia


Sheyla França, Nutricionista e Biomédica - Especialista da
Saúde e Bem-estar do Casal - Especialista em Medicina
Ortomolecular - Mestre em Fisiologia. Especialização em
Separação e Luto Emocional. Autora dos Livros: Como a
Alimentação pode interferir no Relacionamento e 
 Obesidade e Sexualidade. Âncora do Podcast Dica do
Especialista presente em 27 países, Criadora do Método
Emagrecimento Feminino, atendendo mais de 1000
mulheres. Credenciada CRS - Conselho Auto Regulatório
da Saúde e Bem-estar do Casal Associada ABRAMESI -
Associação Brasileira dos Profissionais da Saúde e Bem-
estar do Casal, Embaixadora do Espaço Novo Dia e Autora
Oficial Editora Oceano Azul.

OUÇA AGORA!

BAIXE OUTROS LIVROS DA ESPECIALISTA

DICA DO 
ESPECIALISTA

SHEYLA
FRANÇA

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL

ACESSE A PÁGINA
OFICIAL E

CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS
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