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Introdu,cao

A puberdade é um período de tempo em que o teu corpo e mente se 
preparam para a idade adulta. É o início de uma fase da tua 
vida chamada adolescência,  

em que cresces mais depressa  
do que desde que nasceste. 

A puberdade não surge da noite para o dia,  
nem ao mesmo tempo para toda a gente, mas  
acontece a todos. Os teus desportistas,  
escritores e músicos preferidos passaram pelo  
mesmo. Até os teus pais e professores passaram  
por isso. O teu corpo provavelmente vai andar  
em mudanças até aos vinte e poucos anos. 

Pode haver dias em que é complicado.  
Podes sentir-se bastante crescido, mas,  
ao mesmo tempo, ainda muito ligado a coisas  
que adoravas quando eras mais novo. Não te  
preocupes _ é assim com todos. Não estás  
sozinho, por isso, se precisares, pede ajuda  
e encoraja os teus amigos a fazerem o mesmo.

Quando é que acontece?
A puberdade não acontece num momento exato, dado que somos todos diferentes.  
Para algumas pessoas, começa no fim do 1.º ciclo. Para outras, pode começar  
já no 2.º ciclo ou mesmo no 3.º. 

Nas raparigas, é frequente a puberdade começar cerca de um ano antes do que  
nos rapazes. Em média, as raparigas têm cerca de 11 anos quando o corpo começa 
a mudar, enquanto nos rapazes acontece por volta dos 12 anos. A puberdade pode 
parecer durar uma eternidade, mas isto é bom _ dá-te tempo para te habituares às 
mudanças no teu corpo, àquilo de que agora gostas ou deixaste de gostar, sentimentos, 
comportamentos e modos de pensar. Não te esqueças, não vais deixar de ser tu 
depois da puberdade, mas vais ter mais aptidões, experiência e força.

O que é a puberdade, quando é que acontece  
e porque é que está a acontecer comigo?

Os teus amigos vão 
passar pelo mesmo.

Por vezes, podem 
precisar do teu apoio.

~
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O que é que me vai acontecer, e porquê?
Vais passar por várias mudanças em todos os aspetos da tua vida:

Corpo: Químicos conhecidos por 
hormonas são produzidos 

pelo teu cérebro e corpo. O teu corpo reage 
às novas hormonas criadas durante a 
adolescência, tornando-se gradualmente  
um corpo adulto.

C ´erebro: O teu cérebro vai 
esforçar-se imenso  

para arranjar espaço para novos caminhos  
e possas aprender coisas novas e  
desafiantes. A tua memória também  
vai melhorar. Provavelmente,  
vais precisar de dormir mais  
enquanto o teu cérebro  
processa estas mudanças. 

Mente: Vais  
desenvolver  

novos gostos, e deixar de gostar de outras 
coisas e ter outras necessidades e interesses. 
Podes reparar que vais passar por mais 
variações de humor e os teus sentimentos 
podem tornar-se mais fortes e mais intensos. 

Comportamento: 
Amizades fortes  e sentires-te enquadrado 
pode vir a ser muito mais importante.  
É importante manteres-te ligado à tua  
família, que também está lá para te apoiar.

Corpo

Mente

C érebro

Comportamento

Elabora uma lista  
das coisas que te  

interessam ou 
preocupam em rela,c ~ao 

`a puberdade:

Partilha a tua lista com alguém em quem 
confies se houver algo que te preocupe. 

Não fiques preocupado em silêncio.

Mudan,cas
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Hormonas

O teu corpo é controlado por mensagens químicas 
que viajam pelo teu sangue. Esses químicos são  
conhecidos por hormonas que, entre 

outras coisas, dão o sinal ao teu corpo  
para começar a passar pela puberdade. 

Controlo 
químico
As hormonas não controlam 
apenas coisas relacionadas com 
a puberdade. O teu corpo produz 
cerca de 50 hormonas diferentes 
que te dizem como crescer, quando 
comer e como processar comida, 
quando dormir e montes de outras 
coisas. Controlam, também, a reação 
do teu corpo ao perigo. 

Se alguma vez deres por ti a tremer 
de medo ou de raiva, isso deve-se  
a uma hormona chamada adrenalina, 
que prepara o teu corpo para 
combater ou fugir às ameaças.

O jogo da culpa
As hormonas têm má fama.  
Com frequência são culpadas de tudo  
o que acontece durante a puberdade, 
incluindo irritações, emoções intensas 
e comportamento impulsivo. Mas os  
cientistas sabem agora como é que  
a maiorias dessas emoções são 
causadas por mudanças no teu 
cérebro que acontecem por volta da 
adolescência. As hormonas não são 
o inimigo. Estão apenas a exercer  
o seu papel no que o teu corpo  
tem de fazer.

AS HORMONAS 
SÃO COMO 
MENSAGENS 

QUÍMICAS
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Como funciona 
As hormonas são produzidas  

por pequenos órgãos chamados  
glândulas que se encontram  
por todo o teu corpo e cérebro.  
Quando o teu corpo está pronto  
a iniciar a puberdade, uma  
glândula chamada pituitária liberta  
as hormonas que iniciam o processo.  
Este pequeno órgão do tamanho de  
uma ervilha fica no fundo do teu cérebro,  
numa zona chamada hipotálamo.

O início da puberdade é um pouco  
como uma fileira de peças de dominó  
em queda. Primeiro, o hipotálamo começa 
a produzir uma hormona conhecida por 
hormona libertadora de gonadotrofinas 
(GnRH). Estas hormonas vão crescendo 
lentamente na tua corrente sanguínea.  

Quando o nível de GnRH é 
suficientemente alto, indica à glândula 
pituitária para libertar duas outras 
hormonas chamadas hormona  
folículo-estimulante (FSH) e hormona 
luteinizante (LH). A FSH e a LH viajam  
pelo sangue até aos teus testículos  
(ver pág. 36), para os avisar que comecem 
a produzir a hormona testosterona. 

A testosterona é a hormona que provoca 
a maioria das mudanças que acontecem 
dentro e fora do teu corpo na puberdade. 

Sensações físicas
As hormonas são químicos fortes.  
Apesar de não serem responsáveis por  
tudo o que sentes na adolescência, podem  
ter uma influência no teu estado de espírito  
de maneiras inesperadas. Se te sentires 
irritadiço, aborrecido ou ansioso sem 
saberes porquê, faz uma pausa e faz algo  
relaxante para teres uma oportunidade  
de descontrair. Vê na página 68 mais 
dicas sobre relaxamento.

N ~ao te esque ,cas: 

as hormonas n ~ao 

s ~ao o inimigo.  

S ~ao apenas mais 

uma pe ,ca do teu 

corpo a fazer o 

que tem de fazer.

Glândula 
pituitária
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O teu cérebro é responsável por todos os pensamentos e sentimentos que 
tens. Os maus sentimentos por vezes ocorrem quer os queiras ou não.  
A boa notícia é que podes aprender a geri-los.

Quando te sentes mal, parte do teu cérebro está a complicar-te ainda mais o teu 
estado de espírito, mas apenas por querer manter-te em segurança. Compreende isso 
e ajuda-o a não exagerar. O teu cérebro e o teu corpo trabalham juntos. Sempre 
que possas, festeja esse facto. 

Porque é que me sinto assim?
Tal como toda a gente, nasceste programado para sentir emoções, tal como um 

computador novo com software já instalado. Durante a puberdade, 
podes ter emoções e sentimentos mais fortes e mais intensos  
do que aquilo a que estás acostumado. 

As emoções acontecem no teu cérebro em reação a um 
pensamento, evento ou algo que podes nem reparar de imediato. 
Causam uma explosão de químicos que em segundos são  
lançados por todo o teu corpo.  Os sentimentos são sensações  
que sentes no teu corpo por causa dessas emoções.  

Felicidade, coragem, satisfação, tristeza, raiva e preocupação  
são alguns deles.

O que tem o Chico  
que ver com isto?
Uma parte antiga do teu cérebro conhecida por amígdala 
vive no teu sistema límbico. Vamos chamar-lhe «Chico». 
A função do Chico é manter-te seguro, e ele leva  
o seu trabalho muito a sério!

O Chico lida com a aprendizagem emocional. 
Comporta-se como um cão de guarda, sempre às 
voltas, em busca da presença de problemas e a reagir 
exageradamente aos acontecimentos que determina 
que são uma ameaça para ti  _ mesmo quando não são.  
Os cientistas dizem que durante a puberdade o Chico  
está mais ocupado e é mais sensível do que o habitual. 

SENTIMENTOS
O que s ~ao as emo ,c ~oes?

Amígdala 

(Chico)




