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COMO VIVER BEM 
COM A MENOPAUSA

Tudo o que você precisa saber para lidar com esse problema e 
aproveitar sua vida ao máximo
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INTRODUÇÃO
 Este ebook foi desenvolvido com a finalidade de melhorar 
a qualidade de vida de mulheres que estão passando pela 
menopausa.
 O conteúdo deste ebook foi desenvolvido para responder 
todas as suas dúvidas sobre a menopausa e como aliviar os 
sintomas desse período. Além disso, você terá acesso a uma 
lista completa de alimentos que você pode comer e aqueles que 
devem ser evitados durante este período. Aqui você também vai 
encontrar muitas receitas e dicas de pratos que você pode incluir 
no seu cardápio.
 Ressaltamos que apesar deste ebook ser completo com 
dicas e informações importantes que todas as mulheres que 
estão entrando na menopausa precisam saber, é necessário 
ter acompanhamento médico para que o mesmo receba um 
tratamento adequado.
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 Ao longo dos anos as mulheres passam por diversas fases 
da vida reprodutiva, precisando se adaptar. Um dos estágios que 
traz mais estresse para as mulheres é a menopausa e isso ocorre 
devido a grande quantidade de sintomas que surgem com a 
chegada da menopausa.
 Os ginecologistas explicam que é muito comum que as 
mulheres se percam na hora de distinguir o que é menopausa de 
climatério. Fique atenta aos sinais e saiba diferenciar:

MENOPAUSA é o período que inicia após 
a última menstruação espontânea.

 É importante ressaltar que o período da menopausa só inicia 
de fato um ano depois da última menstruação. Essa delimitação 
acontece pois é comum que durante esse período (climatério) 
a mulher ainda acabe menstruando ocasionalmente em alguns 
meses. 
 Durante o climatério o corpo da mulher vai passar por 
muitas oscilações já que é neste período que o ciclo reprodutivo 

CLIMATÉRIO é o período de transição 
que mulher passa do fim do ciclo 

reprodutivo até a chegada da menopausa.

X

O QUE É A 
MENOPAUSA?01
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vai chegando ao fim. Em outras palavras, é durante o climatério 
que o corpo da mulher para de produzir os hormônios estrogênio 
e progesterona.
 A faixa etária mais comum para o início da menopausa 
geralmente se dá entre 45 até 55 anos. Também pode acontecer 
de que o climatério inicie naturalmente a partir dos 40 anos. 
Nesse caso, esse período fica conhecido por menopausa precoce. 
Além disso, algumas mulheres também precisam passar por um 
procedimento cirúrgico para a retirada dos ovários ou do útero, 
dependendo do motivo. 
Por outro lado, se esse período chegar depois dos 55 anos irá se 
enquadrar na categoria da menopausa tardia. Mas é importante 
informamos que esses são casos bem raros. 
 

 Independente da idade em que você entrou ou vai entrar 
na menopausa, este é um estágio da vida da mulher em que o 
corpo passa por um processo de extrema transformação e com 
isso, as chances de surgir ou agravar alguma doença são maiores. 
Além disso, a maior preocupação das mulheres com relação à 
menopausa é causada pelo surgimento dos sintomas dessa nova 
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fase. 
 Mesmo que cada corpo responda de uma forma diferente 
alguns sintomas que são bem característicos desse período, são: 
ansiedade, ressecamento vaginal, fogachos e insônia.
 Mas, afinal, o que de fato ocorre no corpo de uma mulher 
quando ela está entrando na menopausa? Provavelmente você já 
deve ter escutado esse explicação de algum médico ginecologista 
e saiu do consultório sem entender nada. Fique tranquila, pois 
para facilitar o entendimento vamos explicar de forma mais 
simples possível. Confira a seguir!
 Os folículos (célula germinativa) estão presentes nos ovários 
das mulheres desde o seu nascimento e é a partir desta célula 
que os óvulos são formados. Os ginecologistas explicam que 
as mulheres já nascem com cerca de 650.000 folículos e para a 
formação de um óvulo é necessário cerca de 1.000 folículos. 
 Nenhum corpo é capaz de produzir novos folículos, as 
mulheres nascem com aquela quantidade e quando essas células 
vão acabando ocorre a falência dos ovários e a diminuição da 
concentração dos hormônios estrogênio e progesterona.
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DIAGNOSTICANDO A 
MENOPAUSA02

 O primeiro sinal para o diagnóstico da menopausa são os 
sintomas que são impossíveis de não serem notados. Vamos falar 
sobre os sintomas com mais propriedade no próximo capítulo, 
mas entre os principais estão: ansiedade, ressecamento vaginal, 
fogachos e insônia.
 Ao perceber esses primeiros sinais de que a menopausa está 
chegando você deve procurar pelo seu médico ginecologista. A 
partir disso, o médico vai pedir uma série de exames para poder 
realizar um diagnóstico preciso. O exame indicado para saber se 
a mulher realmente está entrando na menopausa é o Hormônio 
Folículo Estimulante (FSH). Este é um exame de sangue que 
avalia os níveis de folículos das mulheres.
 Se o FSH der positivo, provavelmente o médico vai pedir 
uma bateria de exames para verificar como anda a saúde geral 
da mulher. Confira a seguir a lista de exames que podem ser 
solicitados pelo ginecologista nesse caso: 

• Ultrassonografia transvaginal

• Mamografia

• Densitometria óssea

• Papanicolau
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 Através dessa série de exames é que será possível analisar 
as variações da concentração dos hormônios estrogênio, 
progesterona e FSH. A partir do resultado desses exames é 
possível detectar precocemente doenças que podem surgir junto 
com a chegada da menopausa.
 Se confirmado que 
a mulher está entrando 
na menopausa durante 
todo o tratamento será 
necessário realizar essa 
mesma série de exames 
com frequência para 
acompanhamento da 
saúde dessa mulher.
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ESTOU NA 
MENOPAUSA?

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
03

 Os primeiros sintomas da menopausa podem surgir desde 
o climatério. Isso ocorre pois é durante este período de transição 
que ocorre a diminuição da concentração dos hormônios. É 
importante ressaltarmos que durante essa fase a intensidade 
desses sintomas podem aumentar e diminuir de uma hora para 
a outra, pois as mudanças no corpo feminino vão acontecendo 
gradativamente.

 Apesar disso, é 
a partir do início 
da menopausa 
que os sintomas 
realmente passam 
a ser intensificados, 
causando grandes 
desconfortos até 
mesmo na rotina 
dessas mulheres.
 Os sintomas da 
menopausa podem 

ser divididos em duas categorias. Essa divisão é realizada porque 
os sintomas e quantidade dos mesmos pode variar muito de uma 
mulher para a outra.  Por isso, existe a categoria dos sintomas 
que são mais comuns entre as mulheres e aqueles que ficam em 
segundo plano que podem ser desenvolvidos ou não. A seguir, 
veja os sintomas que se enquadram em cada uma dessas categorias 
e como cada um deles pode se manifestar.

By kues1 / Freepik
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PRINCIPAIS SINTOMAS DA MENOPAUSA

Fogachos: esse é um dos sintomas mais comuns entre as mulheres 
que estão entrando na menopausa. Os fogachos também são 
conhecidos como ondas de calor e trata-se de momentos súbitos 
de sensação de calor que começa na região do tronco superior, 
passando pelo pescoço e chegando até o rosto. É comum que com o 
crescimento do calor momentâneo a mulher esboce uma reação ao 
sintoma que é o rubor facial. É importante ficar atenta pois também 
pode acontecer palpitações cardíacas e vertigem.

Ressecamento vaginal: esse é um sintoma bem comum durante 
o período da menopausa e trata-se da falta de lubrificação da vagina 
antes e durante as relações sexuais. Esse é um sintoma que não afeta 
apenas o bem-estar da mulher como também a do seu parceiro. 
Esse sintoma pode ser um grande incômodo na vida da mulher pois 
além de diminuir a sensação de prazer durante a relação também 
pode causar dor na hora da penetração.

Ansiedade: os psicólogos explicam que existe mais de um motivo 
que leva as mulheres a terem que lidar com a ansiedade durante este 
período, pois cada mulher enxerga a chegada dessa nova fase de 
uma forma diferente.

Insônia: esse é um dos sintomas que facilmente surgem durante 
o período da menopausa pois está relacionado com as alterações 
hormonais.

 Não se engane! Os sintomas da menopausa não acabam 
por aqui. Até o momento citamos apenas os quatro principais 
sintomas que atingem 99% das mulheres, mas ainda existe uma 
série de sintomas que podem surgir nesta fase.
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  Lembrando que cada corpo reage de uma forma diferente e 
assim como algumas mulheres acabam desenvolvendo apenas os 
quatro principais sintomas, existem aquelas que podem ter todos. 
Confira a lista de outros sintomas que podem surgir durante a 
menopausa:

○	 Irregularidades nos ciclos menstruais;
○ Irregularidade no fluxo menstrual;
○ Ausência de menstruação;
○ Suores musculares;
○ Dores para urinar;
○ Infecção urinária e/ou ginecológica;
○ Diminuição da libido;
○ Aumento nos níveis de irritabilidade;
○ Oscilações de humor;
○ Crises de ansiedade;
○ Depressão;
○ Distúrbios de ansiedade;
○ Perda de memória;
○ Perda da vitalidade de unhas, pele e cabelo;
○ Alterações na distribuição de gordura pelo corpo;
○ Diminuição da massa óssea;
○ Aumento de doenças cardiovasculares.
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TRATAMENTO
TRADICIONAL PARA A

MENOPAUSA
04

 A menopausa realmente é um período extremamente 
complicado para as mulheres que estão passando por essa fase. 
Por se tratar de uma fase delicada não apenas por envolver o 
bem-estar mas como também a saúde da mulher o tratamento 
para a menopausa é considerado forte. 

 É importante levar em consideração que o tratamento 
indicado pode variar de acordo com o perfil e condição de saúde 
de cada mulher. Após o diagnóstico, o médico vai pedir uma 
série de exames para que seja possível avaliar qual o melhor 
tratamento.
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 O tratamento tradicional para a menopausa requer uma 
série de combinações e especialidades. Durante este período o 
recomendado é que a mulher tenha acompanhamento de um 
ginecologista, psicólogo e nutricionista.
 O tratamento para a menopausa, na realidade, trata-se 
de um conjunto de vários tratamentos diferentes. A terapia de 
reposição hormonal é conhecida como o tratamento mais comum 
e recomendado pelos ginecologistas. A principal vantagem é a 
diminuição de grande parte dos sintomas da menopausa, como 
por exemplo, fogachos, depressão, irritabilidade, entre outros. 
Além de contribuir para o alívio dos sintomas, a reposição 
hormonal também ajuda na prevenção da osteoporose.  

 A terapia de reposição hormonal consiste em repor os 
hormônios estrogênio e progesterona. Esse tratamento é realizado 
através da ingestão de comprimidos, aplicação de adesivos e até 
mesmo géis. Entre as opções de consumo/aplicação, o método 
mais recomendado pelos médicos são os comprimidos que devem 
consumidos diariamente que visam repor tanto o hormônio 
feminino, como o masculino.
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 Porém, como foi visto anteriormente, apesar deste ser um 
tratamento com muitas vantagens para as mulheres que estão 
passando pela menopausa é preciso ficar atento aos efeitos 
colaterais que este tipo de tratamento pode trazer para a sua vida. 
O tratamento com reposição hormonal é contraindicado para:

 Em alguns casos, com apenas algumas mudanças de hábito 
já vão contribuir para a redução dos sintomas da menopausa. 
Manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas 
regularmente, não fumar e diminuir o consumo do álcool, são 
algumas dicas simples mas que no final podem trazer uma 
mudança considerável para este período.

• Pessoas com risco de doenças cardiovasculares;

• Pessoas com histórico familiar de trombose;

• Pessoas com câncer de mama;

• Pessoas com distúrbios hepáticos e

• Pessoas que apresentam sangramento vaginal.
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ALIMENTAÇÃO NA
MENOPAUSA05

 A menopausa é um período muito 
complicado para as mulheres que precisam 
lidar com uma série de sintomas. Uma dica 
simples e que pode contribuir para o alívio 
dos sintomas da menopausa é manter uma 
alimentação saudável. 
 Sabendo o quanto a alimentação pode 
ajudar a melhorar a qualidade de vida das 
mulheres que estão entrando na menopausa, 
confira a seguir alguns alimentos que não 
podem ficar de fora da sua dieta: 

Leguminosas - Consumir este alimento 
contribui no processo de reposição hormonal 
como uma alternativa totalmente natural.

Produtos Lácteos - São grandes aliados na 
prevenção da osteoporose, já que são ricos em 
proteína e cálcio.

Oleaginosas - Esses grãos são ricos em 
vitamina E, que são aliados no combate de 
um dos sintomas mais comuns da menopausa: 
fogachos.

Alimentos Ricos em Ômega 3 - Além da 
ômega 3, esses alimentos são ricos em cálcio 
e vitamina D, que são fundamentais para o 
controle de colesterol.
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ALIMENTAÇÃO DURANTE A MENOPAUSA

 

O QUE COMER

- Soja
- Amora Branca
- Lentilha
- Grão de Bico
- Amendoim
- Linhaça
- Centeio
- Trigo Integral
- Cevada
- Sementes de Sésamo
- Sementes de Abóbora
- Laranja
- Cenoura
- Tangerina
- Brócolis
- Couve
- Espinafre
- Peixe
- Chia
- Arroz
- Batata
- Massa integral
- Azeite

 

O QUE NÃO COMER

- Mel
- Ostra
- Camarão
- Carne vermelha
- Peixe enlatado
- Café
- Bebida com cafeína
- Chocolate quente
- Bebida alcoólica
- Doces
- Alimentos 
industrializados
- Leite integral
- Queijo amarelo
- Presunto
- Apresuntado
- Salsicha
- Bacon
- Fritura
- Massa folhada
- Manteiga
- Hambúrguer
- Nuggets

 Seguir uma alimentação saudável pode contribuir 
consideravelmente para uma melhora na qualidade de vida das 
mulheres que estão passando pela menopausa, garantindo bem-
estar físico e mental. 
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RECEITAS PARA 
MULHERES NA 

MENOPAUSA
06

  Agora que você já sabe a importância de seguir uma 
alimentação mais saudável, confira uma série de receitas para 
você preparar da sua casa.



25. Como viver bem com a menopausa

PRATOS QUENTES 
PARA COMBATER 
OS SINTOMAS DA 
MENOPAUSA
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• 1 xícara de proteína de soja
• 1 batata média em cubos pequenos
• 1 cenoura média em cubos pequenos
• 1 tempero da sua escolha
• Cebola picada a gosto
• 1 tomate pequeno em cubos
• ½ pimentão verde em tiras
• Alho
• Sal
• 1 colher de óleo
• 6 xícaras de água

Receita de Sopa de Proteína de Soja com Legumes

Ingredientes:

Refogue a cabelo no óleo na panela de pressão até 
que a mesma fique transparente. Coloque o alho e 
deixe dourar. Acrescente o tomate e deixe derreter e 
depois junte o pimentão verde. Coloque a cenoura e a 
batata, deixando refogar por alguns minutos. Deposite 
a proteína de soja junto ao restante e misture. Cubra 
tudo com água, tampe a panela e deixe cozinhar por 
cerca de 10 minutos. 

Modo de preparo:
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• 1 xícara (chá) de leite
• ½ xícara (chá) de óleo
• 2 ovos
• 2 xícaras (chá) de arroz cozido
• 2 colheres (sopa) de parmesão ralado
• Sal
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Ingredientes para a cobertura:
• Molho de tomate
• 1 copo de requeijão cremoso
• 10 azeitonas pretas picadas
• 100g de tomate seco picado
• 12 fatias de muçarela
• Orégano e azeite a gosto

Receita de Pizza de Arroz

Ingredientes:

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 1 
minuto ou até estarem bem triturados. Após, despeje 
em uma forma de pizza já untada e enfarinhada. Leve 
ao forno por cerca de 20 minutos em fogo médio. 
Retire a forma, coloque o recheio e decore como 
quiser. Deixe por mais 10 minutos no forno e está 
pronto!

Modo de preparo:
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• 1 kg de batatas descascadas, cortadas em rodelas

• 1 creme de leite de caixinha
• ½ copo de requeijão cremoso
• ½ xícara de leite
• 50g de bacon picado
• 1 colher de café de sal
• 1 colher de chá de orégano
• 3 colheres de sopa de margarina
• ½ xícara de chá de salsinha picada

• 100g de mussarela
• queijo ralado para polvilhar

Receita de Batata Gratinada

Ingredientes:

Cozinhe as batatas até estejam moles. Misture todos 
os ingredientes do creme e bote no microondas por 30 
segundos. Unte um refratário com margarina ou azeite 
e vá montando camadas de batata e intercalando 
com o creme. Ao final, cubra com mussarela e queijo 
parmesão ralado. Leve ao forno por 30 minutos. 

Modo de preparo:

Ingredientes do creme:

Ingredientes da cobertura:
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• 3 ovos pequenos
• ½ xícara de leite desnatado
• 1/3 xícara de óleo de girassol
• 1 maçã pequena cortada em pedaços grandes
• 1 xícara de açúcar mascavo
• 1 colher de sobremesa de canela em pó
• 1 xícara de farinha de aveia
• 1 xícara de aveia em flocos finos
• 1 colher de sobremesa de fermento em pó
• 1 maçã pequena descascada cortada em cubinhos

Receita de Bolo Integral de Liquidificador de Maçã

Ingredientes:

Bata no liquidificador os ovos, leite, óleo e a maçã. 
Depois que esses ingredientes estiverem bem 
misturados adicione a aveia. Despeje a mistura em 
uma tigela e acrescente os pedaços de maçã e o 
fermento, misture e coloque em uma forma de bolo. 
Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos em 180ºC. 
Espere esfriar e enfeite com algumas fatias de maçã 
(opcional).

Modo de preparo:
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• 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido sem casca
• 1 dente de alho
• Suco de 1 limão
• Sal
• Pimenta

Receita de Pasta de grão-de-bico

Ingredientes:

Coloque o grão de bico de molho por 12 horas. Retire 
a casca e leve para cozinhar por 30 minutos na panela 
de pressão. Espere esfriar, tire a água e coloque no 
liquidificador junto com o alho e limão. Tempero com 
sal e pimenta e bata até formar uma pasta homogênea.

Modo de preparo:
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• Escolha postas ou filés de peixe de sua preferência 
de 1 a 2 kg

• 1 cebola grande em rodelas finas
• Alho picado
• 2 tomates cortados em rodelas
• ½ pimentão cortado em rodelas
• ½ garrafinha de leite de coco
• Tempero verde
• Sal
• Óleo

Receita de Peixe Temperado de Panela

Ingredientes:

Coloque o óleo, alho e cebola em uma panela grande. 
Em seguida, coloque as fatias do peixe. Por cima 
coloque as rodelas de tomate, pimentão e tempero 
verde. Coloque o leite de coco por cima, acrescente 
sal a gosto e tampe a panela até que o peixe cozinhe.

Modo de preparo:
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• 1 cebola média (picada);
• 300 gramas de brócolis (picado);
• 4 xícaras (de chá) de caldo de legumes light;
• 1 talo de aipo (picado);
• 2 dentes de alho (socados);
• 1 colher (de chá) de tomilho ou salsinha (picada);
• 2 xícaras (de chá) de água;
• ½ colher (de chá de sal);
• Pimenta ou tempero a gosto.

Receita de Sopa de Brócolis

Ingredientes:

Em uma panela acrescente água, a cebola e o aipo 
e deixe cozinhar. Acrescente o alho e salsa e deixe 
cozinhar por mais alguns minutos. Adicione o brócolis, 
caldo de legumes e mais água para completar. Deixe 
a mistura ferver por cerca de 10 minutos. Se você 
preferir, depois de cozinhar você pode triturar no 
liquidificador. Sirva quente.

Modo de preparo:
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• ½ maço de espinafre lavado
• 1 colher de sopa de margarina
• 1 cebola pequena picada
• Alho
• 2 colheres de sopa de maisena
• ½ litro de leite
• 1 lata de creme de leite
• 100g de parmesão ralado

Receita de Creme de Espinafre

Ingredientes:

Em uma panela cozinhe o espinafre com água e sal por 
cerca de 5 minutos. Retire a água que sobrou e reserve. 
Em outra panela aqueça a margarina com a cebola e 
alho. Acrescente o espinafre, a maisena diluída no 
leite e o queijo ralado. Misture e está pronto!

Modo de preparo:
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• 2 ovos inteiros
• 3 colheres de sopa de óleo
• 1 xícara de chá de cenoura ralada
• 2 ½ xícaras de leite
• 2 xícaras de chá de farinha de trigo
• 1 colher de chá de sal

Receita de Massa de Panqueca de Cenoura

Ingredientes:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar 
uma massa homogênea. Pincele um pouco de óleo em 
uma frigideira quente. Para formar os discos, coloque 
1 ou 2 conchas na frigideira. Depois de prontas as 
massas, escolha o recheio da sua preferência e enrole 
as panquecas.

Modo de preparo:
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• 1 maço de couve manteiga
• 2 colheres de sopa de manteiga
• 2 dentes de alho picados
• Sal
• Pimenta

Receita de Couve Refogada na Manteiga

Ingredientes:

Lave a couve, remova os talos, enrole as folhas e corte 
em fatias finas. Derreta a manteiga e refogue o alho 
por alguns instantes. Em seguida, acrescente a couve, 
vá refogando até a couve começar a murchar. Depois 
de pronta, tempere com sal e pimenta a seu gosto.

Modo de preparo:



36. Como viver bem com a menopausa

SALADAS PARA 
COMBATER OS 
SINTOMAS DA 
MENOPAUSA
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• Couve
• Laranja
• Sal
• Pimenta
• Mostarda
• Vinagre
• Azeite

Receita de Salada de Couve Crua

Ingredientes:

Lave a couve, remova o caule e pique. Coloque a couve 
picada em um pote com água e deixe por 10 minutos 
para tirar o amargo. Depois desse período, tire a água e 
tempere com suco de laranja, sal, pimenta, mostarda, 
vinagre e azeite.

Modo de preparo:
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• 1 molho de brócolis
• Sal
• Limão
• Azeite de oliva

Receita de Salada de Brócolis

Ingredientes:

Lave o brócolis com água corrente e deixe o excesso 
de água escorrer. Pique o brócolis com as folhas e talo. 
Coloque o brócolis em um prato, tempere com o sal, 
limão e azeite. Está pronto para servir!

Modo de preparo:



39. Como viver bem com a menopausa

• 1 maço de espinafre
• 1 cenoura ralada
• 1 tomate
• ½ pepino
• ½ suco de limão
• Sal
• Azeite

Receita de Salada de Espinafre

Ingredientes:

Corte o pepino e tomate em cubos e reserve. Passe a 
cenoura no ralador e junto com o espinafre misture 
com o tomate e pepino. Por fim, coloque o limão, sal 
e azeite.

Modo de preparo:
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• 4 batatas grandes e bem lavadas com a casca
• 1 cebola pequena bem picada
• 1 dente de alho grande ralado ou triturado
• 4 colheres de sopa de azeite extravirgem
• Suco de 1 limão
• ½ xícara de hortelã fresca picada
• Pimenta moída na hora
• Sal

Receita de Salada de Batata com Hortelã

Ingredientes:

Cozinhe as batatas até que estejam macias até o 
centro. Deixe as batatas esfriar e descasque e amasse-
as. Acrescente a cebola, limão, azeite, sal e pimenta. 
Misture todos os ingredientes e depois coloque a 
hortelã picada. Coloque por cerca de 20 minutos na 
geladeira e está pronta para servir.

Modo de preparo:
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• 1 xícara de chá de milho
• 1 e ½ xícara de chá de couve ou de espinafre 

finamente picados
• 2 xícaras de chá de tofu grelhado e picado em cubos
• 1 cebola roxa picada
• ½ xícara de chá de tomate seco picado
• 1/3 de xícara de chá de sementes de abóbora 

torradas
• Azeite de oliva extravirgem
• Vinagre de maçã
• Sal

Receita de Salada de Semente de Abóbora

Ingredientes:

Misture todos os ingredientes em uma tigela. Tempere 
a salada com azeite, vinagre e sal. 

Modo de preparo:
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• 1 pé de alface americana
• 1 xícara de soja
• 1 pepino médio sem casca e sem sementes picado
• 2 tomates sem sementes picado
• 1 cebola picada
• ½ xícara de hortelã picada
• 1 xícara de cheiro verde picado salsa e cebolinha
• Azeite
• Sal
• Limão
• Pimenta do reino

Receita de Salada de Soja

Ingredientes:

Lave a soja e deixe de molho por 12 horas. Tire a água e 
cozinhe a soja por 20 minutos. Depois de cozinhar, tire 
a água e deixe esfriar. Misture todos os ingredientes 
em uma tigela e aplique os temperos a gosto.

Modo de preparo:
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• 1 xícara de lentilha
• 1 xícara de cenoura picada
• 1 xícara de cebola roxa picada
• 2 dentes de alho picados
• 1 folha de louro
• ½ colher de chá de tomilho seco
• 2 colheres de sopa de suco de limão
• ½ xícara de aipo picado
• 4 colheres de sopa de salsinha fresca picada
• 1 colher de chá de sal
• 1/4 colher de chá de pimenta do reino
• 4 colheres de sopa de azeite de oliva

Receita de Salada de Lentilha

Ingredientes:

Cozinhe a lentilha junto com a cenoura, cebola, alho, 
louro e tomilho. Após os ingredientes estarem cozidos, 
escorra a água, retire a folha de louro, acrescente o 
restante dos ingredientes, mexa e sirva.

Modo de preparo:
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• 1 cebola
• 1 colher de sopa de mostarda
• 2 colheres de sopa de cheiro-verde
• 4 colheres de sopa de azeite
• 4 dentes de alho
• 200 g de grão-de-bico
• Suco de 1 limão
• Sal a gosto

Receita de Salada de Grão de Bico

Ingredientes:

Cozinhe o grão de bico, deixe esfriar e retire a casca. 
Misture a cebola, alho, azeite, mostarda e suco de 
limão. Misture todos os ingredientes e leve à geladeira 
por 30 minutos.

Modo de preparo:
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• 500g de cenoura
• 2 colheres de sopa de azeite
• 1 colher de sopa de suco de limão
• ½ colher de chá de sal
• 1 colher de chá de mostarda
• ¼ de colher de chá de mel
• 2 colheres de sopa de salsicha picada

Receita de Salada de Cenoura

Ingredientes:

Rale as cenouras e deposite em uma tigela. Misture 
o azeite, limão, sal, mostarda e mel. Acrescente a 
salsicha picada e misture tudo.

Modo de preparo:
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• Linhaça
• 3 colheres de linhaça
• 2 copos de trigo em grão
• 6 copos de água
• 1 pimentão caseiro
• 10 folhas de alface
• 1/2 cenoura ralada
• 1 maço de (pequeno) de cheiro verde
• 1 colher de (sobremesa) de sal marinho

Receita de Salada de Linhaça

Ingredientes:

Deixe o trigo e a linhaça de molho na água por 12 
horas. Coloque o conteúdo em uma panela de pressão 
e quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe por 
mais 30 minutos. Em um tigela deposite a linhaça e o 
trigo e acrescente o restante dos ingredientes.

Modo de preparo:
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• 4 tomates maduros
• ½ xícara chá de água
• Folhas de manjericão
• Suco de 1 limão
• 1 pitada de sal

Receita de Suco de Tomate

Ingredientes:

Bater todos os ingredientes no liquidificador, colocar 
na geladeira por cerca de 1 hora e beber o suco gelado.

Modo de preparo:
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• 2 xícaras de couve
• 2 xícaras de espinafre
• Meia banana
• ½ xícara de amoras
• ½ xícara de morangos
• ½ de pêssego
• ½ xícara de cenouras
• ½ xícara de beterraba
• 2 colheres de sopa de linhaça
• 2 colheres de sopa de sementes de chia

Receita de Smoothie Verde

Ingredientes:

Bata tudo no liquidificador com bastante gelo.

Modo de preparo:
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• 2 castanhas-do-Pará picadas
• ½ cenoura
• ½ banana
• ½ maçã
• 1 copo de água de coco ou água mineral

Receita de Suco de Cenoura

Ingredientes:

Bater todos os ingredientes no liquidificador. 
Preferencialmente beber o suco gelado.

Modo de preparo:
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• 2 folhas de couve
• 2 colheres de mel
• 3 copos de água filtrada
• Polpa de 1 maracujá

Receita de Suco de Couve e Maracujá

Ingredientes:

Bater no liquidificador e beba um copo de 200ml três 
vezes ao dia.

Modo de preparo:
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• Bater no liquidificador
• 2g de geleia real
• ½ abacate
• 10g de lecitina de soja
• 2 copos de leite desnatado

Receita de Suco de Geléia Real

Ingredientes:

Bata tudo no liquidificador e beba duas vezes ao dia.

Modo de preparo:
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• 1 copo de 240mL de extrato de soja
• 1 colher de chá de cacau em pó
• 1 banana
• Mel
• 1 colher de sopa de amaranto
• 1 colher de sopa de linhaça dourada

Receita de Shake de Cacau

Ingredientes:

Bata todos os ingredientes muito bem no 
liquidificador e tome uma vez ao dia.

Modo de preparo:
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• 2 laranjas
• 3 folhas de couve
• 1 pedacinho de gengibre
• 1 litro de água

Receita de Suco Verde Tradicional

Ingredientes:

Coloque no liquidificador as laranjas descascadas, 
cortadas e pedaços. Tenha o cuidado de retirar as 
sementes para não amargar. Junte as folhas de couve 
— não precisa retirar o talo. Adicione o gengibre, a 
água e bata. Coe somente se achar necessário.

Modo de preparo:
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• 2 maçãs
• 2 folhas de couve
• ½ limão
• 200 ml de água

Receita de Suco de Couve com Maçã

Ingredientes:

Corte as maçãs retirando as sementes, acrescente 
os demais ingredientes e bata tudo no liquidificador. 
Opcionalmente você pode coar o suco depois.

Modo de preparo:
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 Como foi visto 
anteriormente, a alimentação 
é um fator muito importante 
durante o período da menopausa. 
É comprovado cientificamente 
que a alimentação pode auxiliar 
no alívio dos sintomas da 
menopausa, principalmente: 
fogacho, irritabilidade, 
ressecamento vaginal e 
ansiedade. 
 Provavelmente você já deve 
ter ouvido falar sobre a amora 
branca, mas e sobre os benefícios 
que essa fruta pode trazer para 
as mulheres que estão passando 
pela menopausa, você já ouviu? 
 Nos últimos anos, o chá 
de amora branca virou o novo 
queridinho das famosas que 
estão passando pela menopausa. 
Isso tudo porque a amora branca 
é completa com nutrientes 
e vitaminas que reduzem 
consideravelmente os sintomas 
da menopausa. Confira a seguir 
como preparar o chá de amora 
branca.

O CHÁ DE AMORA BRANCA FUNCIONA 
MESMO?
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• 1 litro de água
• 5 folhas de amoreira
• Mel (opcional)

Receita de Chá de Amora Branca

Ingredientes:

 O primeiro passo para preparar o chá de amora 
branca é lavar as folhas de amoreira com água corrente 
e gelada. Depois disso, pique as folhas e reserve. 
Coloque a água para ferver, depois disso acrescente 
as folhas já picadas e deixe ferver por mais 15 
minutos. Depois desse tempo, desligue o fogo, tape 
o recipiente em que preparou o chá e deixe descansar 
por 10 minutos. 
 É importante que o chá seja ingerido em até 24 
horas depois do seu preparo. Isso porque depois desse 
período o chá acaba perdendo as suas propriedades 
e os efeitos contra os sintomas da menopausa vão 
sendo reduzidos. Além disso, o indicado é que você 
beba o chá quente para que todos os nutrientes 
estejam ativos durante o consumo. Por isso, antes de 
tomar o chá é preciso esquentar o mesmo.

Modo de preparo:
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Vantagens
Desvantagens do Chá 

de Amora BrancaX
 O chá de amora branca pode trazer muitas vantagens para 
as mulheres que decidirem fazer uso do mesmo, mas assim como 
qualquer tipo de tratamento, tomar do chá de amora também 
possui algumas desvantagens. 
 O principal benefício de tomar o chá de amora branca é 
que ele pode reduzir em até 70% os sintomas da menopausa e, 
consequentemente, contribui para a melhora na qualidade de 
vida da mulher. Além disso, o chá também pode melhorar a 
saúde da sua pele e contribuir para a melhora da sua memória. 
Mas escolher o chá de amora branca como forma alternativa de 
tratamento para o combate dos sintomas da menopausa pode 
trazer algumas desvantagens para a sua vida. Cerca de 90% das 
mulheres que usaram o chá de amora branca afirmaram que usar 
o chá causava azia. 
 Isso ocorre devido a grande quantidade de chá que as 
mulheres precisam beber diariamente para que surjam efeitos. 
Algumas mulheres, inclusive afirmam que desistiram de tomar o 
chá pois dependendo do dia a azia incomodava mais do que os 
próprios sintomas da menopausa.
 Além disso, como vimos anteriormente, depois de pronto o 
chá precisa ser consumido em até 24 horas. Depois desse período 
o chá começa a perder os seus efeitos. Ou seja, todos os dias a 
mulher precisa dedicar um período do seu dia para preparar o 
chá. Lembrando que para o chá fazer efeito, a mulher precisa 
consumir cerca de meio litro todos os dias.

CHÁ DE AMORA BRANCA:
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Ficou na dúvida sobre o chá de amora branca ?
 Fique tranquila pois nós temos uma alternativa para você. 
Já pensou ter acesso aos benefícios proporcionados pelo chá de 
amora branca mas sem precisar lidar com as desvantagens? Então 
confira a seguir!
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TRATAMENTO
ALTERNATIVO PARA A

MENOPAUSA
07

 Considerando a importância do chá de amora para a vida 
das mulheres que estão entrando na menopausa e cientes dos 
malefícios que podem surgir, especialistas passaram a estudar 
a amora. O grande objetivo era descobrir como ter acesso aos 
nutrientes e vitaminas da amora, sem que as mulheres tenham 
que lidar com a azia. Foi através desse estudo que surgiu o Max 
Amora!
 O Max Amora é um suplemento a base de amora totalmente 
natural que foi desenvolvido com o objetivo de aliviar os sintomas 
da menopausa. Esse suplemento virou o queridinho das famosas. 
Confira a seguir o depoimento da mãe da Carol Dias sobre o 
Max Amora:

Clique no video para reproduzir

https://app.monetizze.com.br/r/BYX243828?src=ebook
https://app.monetizze.com.br/r/BYX243828?src=ebook
https://app.monetizze.com.br/r/BYX243828?src=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=7v2bU7PYN-4
https://www.youtube.com/watch?v=7v2bU7PYN-4
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 O Max Amora foi desenvolvido com processadores de 
laboratórios especializados para que fosse possível chegar na 
dose ideal. A maioria das mulheres já consegue perceber efeitos 
positivos do produto logo nas duas primeiras semana de uso do 
produto. 
 As vantagens de inserir o Max Amora na sua rotina já começa 
na forma de usar o suplemento. Esse produto é um composto em 
cápsulas a base de amora e isso facilita muito a vida das mulheres 
na hora de tomar o suplemento. Segundo o fabricante, o indicado 
é tomar 2 cápsulas diárias. Lembrando que cada cápsula deve ser 
tomada cerca de 30 minutos antes de alguma refeição.

• Alívio do fogacho (ondas de calor);
• Combate a insônia;
• Diminuição do estresse e irritabilidade;
• Regulação da libido;
• Melhora disposição sexual;
• Redução das dores de cabeça;
• Contribui para a melhora da memória e
• Combate a depressão.

Confira a seguir os benefícios do Max Amora:

 O Max Amora foi o primeiro suplemento desenvolvido 
a base de amora no Brasil. Além disso, esse produto também 
é o mais recomendado pelos médicos como um tratamento 
alternativo e sem efeitos colaterais para aliviar os sintomas da 
menopausa. Esse suplemento é rico nas vitaminas A, B, C, E, e K. 
Além disso, na sua composição é possível identificar uma ótima 
fonte de Ferro.

https://app.monetizze.com.br/r/BYX243828?src=ebook
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 A musa fitness, Solange Frazão, é uma das famosas que 
já inseriram o Max Amora na sua rotina. Confira a seguir o 
depoimento dela sobre o quanto esse produto mudou a sua vida:

 Além de contar com uma tecnologia avançada para a 
fabricação das cápsulas, o sistema de venda do Max Amora segue 
o modelo americano. Entenda como comprar o produto!
 O Max Amora deve ser adquirido diretamente através do 
site oficial do fabricante. Se você está interessado, basta clicar 
neste link para começar agora mesmo o seu tratamento e dizer 
adeus à menopausa! Comprando diretamente no site oficial, você 
ganha frete grátis e ainda recebe o seu produto em casa. Quer 
mais vantagem do que isso?

ATENÇÃO! O site oficial é o único canal de 
venda do Max Amora. Não corra o risco de 
comprar falsificações do original através de 
outros sites como o Mercado Livre.

Clique no video para reproduzir

https://app.monetizze.com.br/r/BYX243828?src=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=RLHN_X8S00Y
https://www.youtube.com/watch?v=RLHN_X8S00Y
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COMO VIVER SEM 
OS SINTOMAS DA 

MENOPAUSA
08

 Existem muitas dicas que podem te ajudar a aliviar os 
sintomas da menopausa. As pessoas dificilmente percebem 
que com apenas algumas mudanças nos seus hábitos diários 
pode trazer ótimos mudanças para a sua vida. De certa forma, a 
menopausa funciona da mesma forma e ao acrescentar algumas 
atividades no seu dia a dia isso já pode contribuir para a redução 
dos sintomas.
 Por isso, separamos uma série de dicas que vão te ajudar a 
viver sem os sintomas da menopausa. São muitas opções e você 
pode escolher quais atividades vão se encaixar na sua rotina. 
Lembrando que nenhuma dessas dicas deve ser um peso para a 
sua vida. Escolha atividades que tenham a ver com o seu gosto e 
saiba respeitar a sua rotina.
 É comprovado cientificamente que a prática de exercícios 
físicos contribui de forma geral para uma melhora na saúde de 
qualquer pessoa. Obviamente, esse hábito também pode ser um 
grande aliado das mulheres que estão entrando na menopausa.
 Por isso, separamos CINCO exercícios físicos para agradar 
a todos os gostos. Confira a seguir a lista de exercícios para você 
viver sem os sintomas da menopausa.
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CAMINHADA: Esse é o exercício mais recomendado 
pelos especialistas. Apesar de ser uma prática mais 
“tranquila” tome muito cuidado para não abusar. A 
menopausa é um período de adaptação do corpo 
da mulher. Não exija muito do seu corpo. O indicado 
é fazer caminhadas 3x por semana de apenas 30 
minutos.

MUSCULAÇÃO: Essa é uma ótima opção para 
aquelas mulheres que querem se prevenir de 
doenças que possam surgir durante a menopausa. 
Fazer musculação durante a menopausa pode trazer 
inúmeros benefícios para a vida dessas mulheres, mas 
procure auxílio em um personal trainer que irá avaliar 
a sua saúde física e indicar os melhores exercícios para 
você.

CORRIDA: Assim como a caminhada, corrida é uma 
boa opção para ajudar no alívio dos sintomas da 
menopausa, mas cuidado para não abusar. Se você não 
tem o costume de praticar exercícios o recomendado é 
que comece fazendo de 15 a 20 minutos de corrida, 3x 
por semana. Esse exercício contribui principalmente 
para a diminuição da irritabilidade e estresse.

PILATES: Esse exercício é um ótimo aliado na 
prevenção da incontinência urinária e ressecamento 
vaginal. Além disso, contribui para aumentar a 
flexibilidade e fortalecimento dos músculos. Com 
apenas duas aulas por semana já é possível conseguir 
bons resultados.

HIDROGINÁSTICA: Esse é um dos melhores 
exercícios para adicionar a sua rotina com a chegada 
da menopausa. A hidroginástica ajuda a reduzir as 
famosas ondas de calor. Além disso, esse exercício 
também contribui para acabar com as variações de 
humor e fortalecimento dos músculos.
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 Praticar exercícios físicos durante a menopausa é ótimo 
não apenas para a sua saúde física como também para a 
mental. Existem muitas outras opções, listamos o TOP 5 mais 
recomendados pelos médicos. Mas você pode ir em busca de 
outras opções que contemplem o que você está procurando, além 
de mexer o menos possível com a sua rotina atual.
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ENCERRAMENTO
 O ebook foi cuidadosamente elaborado por especialistas, 
construindo um material rico em informações que vão contribuir 
para a melhora da qualidade de vida de mulheres que estão 
entrando na menopausa.
 O conteúdo deste ebook foi elaborado em cima de artigos 
científicos e com o acompanhamento de médicos ginecologistas. 
As receitas aqui utilizadas foram indicadas por nutricionistas 
parceiros.
 Ressaltamos que apesar deste ebook ser completo com 
dicas e informações importantes que todas as mulheres que 
estão entrando na menopausa precisam saber, é necessário 
ter acompanhamento médico para que o mesmo receba um 
tratamento adequado.
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