
MENOPAUSA
ALIMENTAÇÃO NA



O que é?
A menopausa caracteriza-se por um período de transição no ciclo de vida da mulher, tratando-se
de um processo biológico natural que assinala o fim do período fértil.

Que alterações ocorrem a nível fisiológico?

Durante este processo de transição, as mulheres podem experienciar sintomas vasomotores,
como afrontamentos e suores noturnos, diferenças na composição corporal, tais como:

Estas alterações a nível corporal estão relacionadas com o envelhecimento e desequilíbrio
hormonal, mas também com fatores sociais, comportamentais e psicológicos, tais como
a redução da atividade física, menor adesão a uma dieta equilibrada, maior propensão para
depressão, ansiedade, irritabilidade, alterações de humor e maior suscetibilidade para
a ocorrência de momentos de fome emocional. 

Aumento de peso Aumento da massa
gorda corporal

40-58
ANOS

Variações cardiometabólicas
devido às alterações hormonais

Diminuição da massa
óssea e muscular

Redistribuição da gordura
a nível abdominal

A menopausa surge, tendencialmente, entre os 40 e os 58 anos,
no entanto, há casos em que esta surge de forma mais precoce
ou mais tardiamente. Este processo é confirmado após um período
de 12 meses consecutivos sem menstruação e representa cerca de
1/3 da vida da mulher.



De que forma a menopausa
pode influenciar os hábitos alimentares?

Nesta fase do ciclo de vida da mulher é frequente haver alterações na dinâmica familiar, o que 
pode levar a uma desestruturação dos hábitos alimentares, com maior consumo de refeições 
pré-confecionadas, realização de mais refeições fora de casa ou consumo das refeições em 
frente à televisão. Todos estes fatores podem desencadear o consumo de alimentos com maior 
densidade energética e menor valor nutricional.

 É também comum as preferências alimentares 
alterarem-se e surgir uma maior apetência por 
doces. Este apetite deve ser gerido de forma a que 
não haja um aumento do consumo de alimentos 
com maior densidade energética que são, tenden-
cialmente, mais ricos em açúcar, sal e gorduras 
saturadas.

Além disso, a menopausa está associada a uma diminuição significativa das concentrações plasmá-
ticas de estrogénio e progesterona. Esta diminuição pode desencadear alterações na homeostase e 
nos sinais de fome e saciedade regulados pelo sistema nervoso central, podendo levar a um 
aumento do aporte calórico que, quando acompanhado por uma diminuição de atividade física, 
pode resultar num aumento do peso corporal.

O aumento do peso corporal na menopausa contribui para o aumento da prevalência da síndrome 
metabólica e aumento do risco cardiovascular. Vários estudos indicam que estilos de vida mais 
saudáveis, que incluam a prática de atividade física e de uma dieta equilibrada, variada e completa, 
que siga os pressupostos da Dieta Mediterrânica, podem prevenir o aumento de peso, o aumento 
da acumulação de gordura a nível abdominal e o surgimento de diversas doenças crónicas não 
transmissíveis.

A menopausa é uma fase que possibilita uma oportunidade para repensar e avaliar o estilo de 
vida, a alimentação diária e a prática de atividade física e fazer os ajustes necessários de forma a 
proporcionar mais saúde e prevenir morbilidades que possam surgir com o avançar dos anos. 



O que constitui uma
alimentação equilibrada na menopausa?

A alimentação individual resulta numa interação complexa de diferentes nutrientes provenientes
de diferentes alimentos. Os benefícios que advêm da prática de uma alimentação saudável
devem-se ao efeito sinérgico e cumulativo da combinação de todos esses nutrientes. Desta forma,
para promover um bom estado nutricional em mulheres na menopausa é necessário considerar
toda a dieta e não apenas alguns nutrientes em particular. Assim, as mulheres são encorajadas a
praticar uma dieta equilibrada, variada e completa nesta fase do ciclo de vida.

Diversos estudos indicam que uma dieta com elevado consumo de carnes vermelhas, 
açúcares, gorduras saturadas e sódio está associada ao desenvolvimento de diversas 
doenças crónicas como Diabetes Mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e cancro.
Além disso, o sedentarismo, a baixa ingestão de proteína, vitamina D e cálcio podem 
contribuir para a perda de massa muscular e massa óssea.

A Dieta Mediterrânica diminui o risco de doença cardio-
vascular, diminui as morbilidades, a mortalidade e parece 
ter também um efeito benéfico a nível cognitivo. Uma 
elevada adesão à Dieta Mediterrânica em mulheres na 
menopausa está associada a uma menor prevalência de 
excesso de peso. Além disso, a prática deste tipo de 
alimentação está associada a uma menor prevalência de 
sintomas vasomotores associados à menopausa, como os 
afrontamentos e suores noturnos.



Praticar uma alimentação completa, variada e equilibrada,
seguindo os princípios da Dieta Mediterrânica significa: 

Preferir os cereais integrais, incluindo
o trigo integral, arroz integral, aveia,

milho, centeio, entre outros.

Reduzir o consumo de alimentos
com açúcares adicionados, como

os chocolates, gelados, bolos e
bolachas, sobremesas e refrigerantes.

Aumentar o consumo de fibra, incluindo
na alimentação diária uma variedade de
hortícolas, frutas, leguminosas e cereais

integrais.

Incluir proteína de origem vegetal,
obtida através do consumo de alimentos

como, por exemplo, leguminosas e
derivados da soja e de origem animal,
através do consumo preferencial de

pescado, carnes magras (frango, peru,
coelho), ovos e lacticínios com redução

do teor de gordura.

Privilegiar o consumo de gorduras
monoinsaturadas, como o azeite extra
virgem, e polinsaturadas (ex. ómega-3),

presente em alimentos como a sardinha,
a cavala, o salmão, frutos oleaginosos,

algas e sementes de chia.

O consumo de álcool deve ser moderado
e , caso aconteça, deverá ser privilegiado

o consumo de, no máximo, 1 copo de
vinho tinto por dia.

Reduzir o consumo de sal - este consumo
não deve exceder as 5g de sal por dia.

Manter uma hidratação adequada, através
da ingestão de, no mínimo, 1,5L de água

por dia. 



Como potenciar a saúde
óssea nas mulheres na menopausa? 

Assim, deve ser privilegiado o consumo de alimentos ricos em cálcio de elevada absorção como 
leite, iogurte, queijo e outros produtos lácteos, sardinha enlatada, sementes, vegetais de folha
verde escura como espinafre, agrião, brócolos, nabiça ou couve. Paralelamente, é importante 
garantir um adequado aporte de vitamina D. A vitamina D pode ser obtida através da exposição da 
pele à radiação solar ou através de alimentos com maior teor de gordura como leite gordo e meio-
-gordo, margarina, ovos e óleos de peixe. A necessidade de suplementar esta vitamina deve ser 
avaliada individualmente por um profissional de saúde.

As alterações hormonais caraterísticas da menopausa podem ter influência a vários níveis, nomea-
damente ao nível da saúde óssea. Sabe-se que a diminuição do estrogénio aumenta a degradação 
óssea. Como tal, estima-se que as necessidades nutricionais de cálcio aumentem após a menopau-
sa, de 1000 mg para cerca de 1200 mg por dia, nas mulheres acima dos 50 anos. As necessidades 
ao nível deste micronutriente devem ser atingidas, preferencialmente, através da alimentação, que 
deve integrar alimentos fontes de cálcio ao longo do dia.



Que estratégias existem para
um adequada gestão do peso corporal?

Na menopausa é bastante comum haver algum ganho ponderal. Com o intuito de fazer uma 
melhor gestão do apetite, da saciedade e da fome emocional, poderá ser uma boa estratégia 
realizar 3 refeições principais (pequeno-almoço, almoço e jantar) e , pelo menos, 2 refeições 
intermédias, a meio da manhã e a meio da tarde. Concomitantemente, a gestão adequada das 
porções dos alimentos que são consumidos é crucial para garantir uma adequada gestão do peso. 
É também muito importante planear as compras e as refeições com antecedência.
Desta forma, torna-se mais fácil garantir que existe disponibilidade dos alimentos adequados, 
agilizando o momento do consumo e/ou a preparação das refeições. Do mesmo modo, preparar 
as refeições com antecedência previne a opção por refeições alternativas de preparação/consumo 
rápido, tendencialmente com maior densidade energética e maior teor de sódio, açúcar
e gorduras saturadas. 



Será que a alimentação pode ter algum
papel no alívio dos sintomas da menopausa?

Alguns alimentos apresentam na sua constituição compostos, denominados por isoflavonas,
mimetizam a ação dos estrogénios. Estes compostos estão presentes em alimentos como a
soja e produtos derivados como o tofu, pasta de soja, granulado, bebida vegetal e sobremesa
de soja, e também em leguminosas como as lentilhas, o grão e as ervilhas.  As isoflavonas estão
também disponíveis, em maior concentração, em diversos suplementos alimentares que apenas
deverão ser tomados sob aconselhamento e supervisão médica. Apesar das isoflavonas não
serem tão efetivas como a terapêutica de substituição hormonal na redução dos sintomas
relacionados com a menopausa, alguns estudos indicam uma redução da frequência dos
afrontamentos e suores noturnos.

É importante sublinhar que qualquer questão particular relacionada com a alimentação e nutrição
ou cuidado específico do ponto de vista nutricional deverá ser avaliado em consulta, por um
nutricionista habilitado. Todas as recomendações são gerais e cada caso deve ser avaliado para que
a adequação alimentar seja feita da forma mais individualizada e adaptada possível.

Fale connosco! Temos uma equipa de nutrição ao seu dispor.
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