


Este livro aborda o modo de lidar com a puberdade, 

a altura da tua vida em que passas de criança a adul-

ta. Algumas partes da puberdade podem ser um 

pouco assustadoras, mas é muito mais fácil lidar 

com elas se souberes com o que podes contar.

Crescer não se limita a mudanças no teu corpo. O teu 

cérebro também passa por muitas alterações, por isso 

tens de aprender a gerir novas emoções e sentimentos. 

É também a altura em que começas a ser responsável 

por coisas como a tua saúde, os teus trabalhos da esco-

la, o que comes, o que vestes, como planeias o teu tem-

po, a tua segurança e as relações com os teus amigos e 

família.

Há muita coisa a aprender, mas estes anos podem 

ser divertidos e excitantes e, por vezes, também um 

pouco difíceis. Se já reparaste em algumas destas 

mudanças, ou se estás à espera que elas comecem, 

mantém este livro à mão para te ajudar.

Introdução
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As pessoas falam muitas vezes em «chegar à pu-

berdade», como se isso acontecesse de repente, 

quando não estás à espera. Mas a verdade é que co-

meças a mudar gradualmente e as alterações acon-

tecem durante os anos da tua adolescência. É mais 

uma espécie de viagem do que ires de repente con-

tra uma parede. Pelo caminho, há muitas etapas, 

paragens e inícios.

Para as raparigas, a idade mais comum para co-

meçar é entre os 9 e os 13 anos, mas as mudanças 

no teu corpo surgem na altura certa e indicada para 

ti. Assim que começar, não há nada que possas fazer 

para acelerar ou travar o processo (mesmo que às ve-

zes o queiras fazer), por isso há momentos em que 

parece um pouco como andar na monta nha-russa.

 A
viagem pela
puberdade

1.
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O que acontece?

À medida que cresces, há toda uma série de coisas 

que se estão a passar no interior e no exterior do teu 

corpo. Eis uma lista que mostra a ordem mais fre-

quente pela qual estas coisas acontecem, apesar de 

toda a gente ser diferente e estas etapas muitas ve-

zes se sobreporem. Não te preocupes se não perce-

beres o que algumas destas coisas significam, pois 

há mais matéria sobre cada etapa no resto do livro.

• Começas a ficar maior e mais alta.
• O teu peito começa a crescer.
• Começas a ter alterações de humor.
• Começas a ficar com mais pelos e crescem-te pelos 

em sítios novos.

• Começas a suar mais.
• O teu cabelo e a tua pele podem ficar mais oleosos.
• Os teus órgãos sexuais começam a desenvolver-se.
• Começas a ter o período.
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Podem passar mais de três anos desde que co-

meças a mudar até teres o teu primeiro período. 

E depois disso ainda passarão muitos mais anos 

até o teu corpo acabar de crescer. (O teu cérebro 

só atinge a maturidade aos 25 anos.)

 

À medida que passas de criança a adolescente, 

podes achar que também começas a pensar e a 

sentir de forma diferente. Experimenta respon-

der ao questionário da página seguinte para des-

cobrir em que ponto estás da tua própria viagem 

pela puberdade.
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Quiz

• Algumas das atividades, passeios e jogos de que costuma-

vas gostar quando eras mais nova parecem-te agora ser 

coisas de rapazes ou aborrecidas?

• Achas que agora perdes subitamente a cabeça por coisas 

de nada e entras em discussões parvas com a tua família 

e amigos?

• Às vezes sentes-te zangada, stressada ou um pouco tris-

te sem razão aparente?

• Os teus pais põe-te maluca (mesmo quando se esforçam 

ao máximo para te ajudarem e para te compreenderem...)?

• Sentes-te pouco à vontade com o teu corpo?
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Respondeste «SIM» à maior parte das questões?

Estás mesmo no meio da tua viagem e tudo o que 

sentes agora é completamente normal. Experimenta 

ler as «Dicas para pensar» deste livro para aprenderes 

a lidar com os teus sentimentos.

Respondeste «NÃO» à maior parte das questões?

Podes ainda não ter iniciado a tua viagem, mas 

não deve demorar. Continua a ler para saberes mais 

sobre as grandes mudanças que se aproximam.

Respondeste algumas vezes «SIM» e outras vezes 

«NÃO»?

Acabaste de começar a tua viagem e esperam-te 

muitas coisas excitantes.

Respostas



Dica para pensar 

Quando estás a atravessar a puberdade, 
pode parecer muitas vezes que ninguém compreende 
o que se passa contigo. Mas não te esqueças de que 

cada adulto que conheces já passou por isso, 
incluindo os teus professores, os teus pais, os teus 

tios e até os teus avós.
Todos os teus amigos também estão ou vão passar 

pelo mesmo. Até os famosos passaram por isso 
(e alguns até ficaram ricos ao cantar 

ou escrever sobre a experiência). 
Neste livro há muitas ideias sobre como lidar 

com sentimentos difíceis.
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Se queres saber o porquê de tudo 

isto começar a acontecer, aqui fica a parte científica.

Todas as mudanças que acontecem durante a 

puberdade são causadas por hormonas. As hormo-

nas são químicos produzidos em glândulas dentro 

do teu corpo e são transportadas para o teu sangue. 

Agem como sinais que indicam às várias partes do 

teu corpo o que fazer, e hormonas diferentes infor-

mam partes diferentes.

As hormonas não dizem respeito apenas à pu-

berdade. O nosso corpo pode produzir mais de 20 

hormonas e cada uma tem uma função diferente. 

A hormona adrenalina, por exemplo, é libertada 

quando te assustas e faz o teu coração bater mais 

2. Porque é que 
me está 

a acontecer 
isto?
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depressa e acelera a tua respiração para que possas 

fugir, se precisares.

Podes já ter ouvido falar de uma hormona cha-

mada insulina: é ela que controla a quantidade de 

açúcar no teu sangue.

O início da puberdade

A hormona que inicia a puberdade vem de uma 

zona do teu cérebro chamada hipotálamo. O hi-

potálamo é do tamanho de uma uva e está mes-

mo no meio do teu cérebro, mas lança o teu cor-

po na sua viagem pela puberdade quando tu estás 

a dormir.

Quando o teu corpo está preparado, o teu hipo-

tálamo começa a libertar uma hormona chamada 

hormona libertadora de gonadotrofina, também 

conhecida por GnRH. Este processo começa sem-

pre durante a noite.
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Hipotálamo

Glândula 

pituitária

Quando os níveis de GnRH são suficientemente 

altos, começam a enviar sinais para outra parte do 

teu cérebro, chamada glândula pituitária, para li-

bertar duas outras hormonas, a hormona FSH (hor-

mona foliculostimulante) e a hormona LH (hormo-

na luteinizante).
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A FSH e a LH viajam através do teu sangue até 

aos teus ovários (as partes do teu corpo que contêm 

óvulos) e transmitem a mensagem aos óvulos para 

que se desenvolvam. Podes ver onde ficam os teus 

ovários na imagem da página 40.

Os teus ovários começam então a produzir ní-

veis elevados das suas próprias hormonas, chama-

das hormonas sexuais, e é aqui que vais começar a 

sentir grandes transformações.

As hormonas sexuais ajudam os ovários a conti-

nuar o seu desenvolvimento e provocam também 

mudanças, como o crescimento dos seios e o início 

do período menstrual (vê os capítulos 6 e 9 para 

saberes mais sobre ovários e períodos).
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«É das hormonas»

Pode ser irritante quando os adultos 

dizem que tudo o que estás a sentir é 

culpa das tuas hormonas, mas pensa-

-se que estas podem afetar os teus sen-

timentos. As hormonas fortes que fa-

zem com que o teu corpo mude duran-

te a puberdade também podem, por 

vezes, provocar alterações no humor e 

irritabilidade. Há mais sobre como li-

dar com as alterações de humor e os 

sentimentos no capítulo 15.



O que desencadeia
o início?

Os cientistas ainda não sabem o que leva a que o 
hipotálamo no teu cérebro comece a libertar a hormona 

que aciona a puberdade, mas sabem que isto está a 
acontecer mais cedo do que era habitual.

Há cem anos, a maioria das raparigas tinha o primeiro 
período aos 15 anos; agora a maioria das raparigas 

começa aos 12 ou 13 anos, mas a média varia de país 
para país, de pessoa para pessoa e de lugar para lugar. 
É possível que as mudanças nos hábitos alimentares 

tenham algo que ver com isso. 
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Um dos primeiros sinais de que estás na tua via-

gem pela puberdade é o facto de ganhares uns qui-

los e começares a ficar maior e mais alta. Algumas 

raparigas dão uns quantos saltos de crescimento a 

partir dos 11 anos. Outras crescem gradualmente 

ao longo de vários anos. 

• Primeiro crescem as tuas mãos e os teus pés.

• Depois os teus braços, pernas e coluna aumentam.

• As tuas coxas e rabo podem crescer.

• A tua cara alonga e a tua voz pode ficar um pouco mais grave.

• As tuas ancas e ombros alargam.

• Os teus músculos ficam mais fortes.

Maior 
e mais 

alta

3.
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Se deres um salto de crescimento muito 

cedo, também pararás de crescer mais cedo. 

E, da mesma forma, se começares mais tar-

de, podes apanhar ou até mesmo ultrapas-

sar os teus amigos mais altos. A maioria 

das raparigas atinge a altura adulta por vol-

ta dos 15 anos.

Todo este crescimento prepara-te para a 

vida adulta e para uma altura no futuro em 

que possas optar por ter um bebé. Os ossos 

das tuas ancas têm de alargar para criar es-

paço para que um bebé cresça dentro de ti e 

nasça. O peso extra pode ser, em parte, gor-

dura da qual irás eventualmente precisar 

como fonte de energia para quando estive-

res grávida e a amamentar.

Algum do peso deve-se ao facto de os 

teus ossos, músculos, coração, pulmões, 

etc., estarem a crescer e a ficar mais pesa-

dos dentro de ti. 
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Lembra-te de que aumentar de peso é normal e 

saudável antes e durante a tua adolescência, pois o 

teu corpo tem de mudar de um corpo de menina 

para um corpo de mulher.

Algumas raparigas sentem-se bem com o seu 

novo tamanho e forma e ficam contentes por esta-

rem a crescer. Outras sentem-se pouco confortáveis 

de início, o que também é natural. Qual quer que 

seja a tua forma, é importante que te alimentes de 

modo saudável e que te continues a mexer enquan-

to estiveres a crescer.

 Sabias que…? 

A tua altura aumenta duas vezes 
mais rápido na primavera, mas esta é 
a estação do ano menos provável para 

teres o teu primeiro período. 
O outono é a estação em que ganhas 

mais peso.



Dica para 
pensar

Se te sentires muito desconfortável ou 

preocupada com a forma como o teu corpo está a 

mudar, pensa que ele é único. É bom partilhar os 

sentimentos com os amigos, mas a altura e a 

forma como tu mudas é algo só teu, por isso não 

vale a pena comparares-te com as tuas amigas 

— ou com outra pessoa qualquer.
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Durante a puberdade, vais reparar noutra mudança: 

vão começar a crescer pelos em sítios onde não os ti-

nhas. Os pelos que começam a crescer entre as tuas 

pernas, à frente e numa forma triangular, chamam-se 

pelos púbicos. Por norma, começam a crescer ao mes-

mo tempo que os teus seios. Os pelos podem ser bas-

tante finos, lisos e leves de início, mas normalmente 

começam a engrossar e a encaracolar e podem ficar 

mais escuros à medida que crescem. Ninguém sabe 

realmente porque os temos.

Os pelos púbicos não continuam a crescer como o 

cabelo que tens na cabeça. Depois de seis meses de 

crescimento, cada pelo cai e começa a crescer um novo 

no lugar dele. Se achares que ficam tão compridos e 

4. Pelos em sítios 
novos
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grossos que começam a sair pelas tuas cuecas ou fato 

de banho, podes apará-los com cuidado com uma te-

soura de bico redondo. 

 

Cerca de um ano depois, vão começar a aparecer pe-

los debaixo dos teus braços, nas axilas, e os pelos das 

tuas pernas, antebraços (a parte inferior dos teus bra-

ços) e por cima do teu lábio superior podem começar a 

ficar mais visíveis. O teu pelo corporal pode ser da mes-

ma cor do teu cabelo ou ter uma cor diferente. Os pelos 

nas axilas não continuam a crescer e a crescer, pois pa-

ram quando atingem um certo comprimento.

Todos os pelos do teu corpo são completamente na-

turais e não é preciso removê-los se não o quiseres fa-

zer. Se optares por remover os pelos das axilas ou os 

Pelos púbicos 



pelos das pernas, pensa bem em como vais fazê-lo. 

(Podes perguntar à tua mãe ou a uma amiga mais ve-

lha como é que elas o fazem e pedir alguns conse-

lhos.) 

Como rapar as pernas e as axilas

Rapar os pelos é uma forma barata e rápida de os re-

mover e para isso vais precisar de um pouco de sabão, 

espuma ou gel de barbear (que podes encontrar no su-

permercado ou na farmácia) e de uma gilete descartá-

vel nova. (Nem penses em pedir uma gilete emprestada 

que alguém já usou ou vá usar.) É mais fácil rapar as 

pernas e axilas no banho:

• Espalha espuma ou gel na perna, ou cobre-a de sabão e es-

palha-o sobre os pelos.

• Rapa-os devagar e com cuidado, a partir do tornozelo até 

ao joelho. Não precisas de fazer muita força.
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• Lembra-te de ir passando a gilete por água de vez em 

quando.

• Para rapares as axilas, molha-as com um pouco de água 

e aplica sabão, espuma ou gel. Primeiro rapa de cima 

para baixo, passa a gilete por água e acaba rapando de 

baixo para cima.

• Lava e seca as axilas e espera alguns minutos antes 

de usares o desodorizante, ou poderá arder um pouco.

Depois de te habituares vais ver que rapar os pelos 

é muito fácil, mas eles crescem bastante depressa, 

por isso terás de o fazer regularmente e irás precisar 

de muitas lâminas, porque ficam rombas com o uso. 

 

Nunca rapes os pelos da cara pois vais ficar com comichão 

quando eles voltarem a crescer, e porque ficam espetados 

e com uma aparência estranha.
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Outras formas de remover pelos

Existem outros métodos mais duradouros para remo-

ver pelos, para além de os rapares:

• Tirá-los com cera implica usar tiras de cera suave 

para arrancar os pelos. Com o tempo, isso enfraque-

ce o crescimento dos pelos e funciona bem, mas é 

preferível ser feito por uma esteticista, por isso pode 

ficar caro — e um pouco doloroso. Podes ficar com 

a pele irritada durante umas horas. Além das per-

nas, as pessoas costumam também usar cera para 

fazer a «linha de biquíni» (a área no cimo das per-

nas), as axilas e os pelos faciais.

• As máquinas depiladoras são aparelhos manuais elé-

tricos que arrancam vários pelos ao mesmo tempo, 

de uma forma muito parecida com a cera. Podes 

comprar um modelo recarregável, com fio ou com 

bateria. Algumas podem ser usadas com água.



• Os depilatórios são cremes, loções ou espumas que 

removem os pelos com químicos. Podes comprá-los 

em supermercados ou farmácias, mas assegura-te 

de que compras um adequado para a área de onde 

queres remover os pelos. Vais ter de testar o depila-

tório num pequeno pedaço da tua pele 48 horas an-

tes de o usar em áreas maiores, para teres a certeza 

de que não és sensível aos químicos.

              •   A pinça permite arrancar os pelos um por 

um. Pode ser doloroso, por isso é me-

lhor usar para pelos isolados ou para 

as sobrancelhas.

•   Os cremes descolorantes não re-

movem os pelos, mas tornam-nos 

mais claros e menos visíveis, se tiveres um tom de pele 

mais claro. Não são uma boa opção para áreas maiores, 

mas podem ser usados na cara. Compra um creme ade-

quado para a parte do corpo que queres clarear, testa 

num pouco de pele 48 horas antes e segue cuidadosa-

mente as instruções. 

Pinça
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A qualquer altura entre os 8 e os 13 anos, irás reparar 

nuns altos duros (caroços) por trás dos teus mamilos. 

Isso quer dizer que o teu peito está a começar a crescer. 

Também irás reparar que os teus mamilos começam a 

ficar mais espetados e os círculos de pele à volta deles (as 

aréolas) tornam-se mais escuros e maiores.

Durante uns tempos podes sentir um pouco de dor, 

formigueiro ou comichão nos teus mamilos, mas não te 

preocupes porque isso é normal. Também é bastante co-

mum que um dos seios cresça mais depressa do que o 

outro, mas normalmente acabam por ficar equilibrados 

(apesar de ninguém ter seios perfeitamente simétricos).

Os seios crescem devagar e se os teus começarem a 

aumentar quando és nova isso não significa que vão 

ser maiores do que os das outras pessoas, porque irão 

5.
Seios 

e soutiens
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parar de crescer mais cedo. Se começares a ter peito 

mais tarde, ele vai provavelmente parar de crescer 

mais tarde, e pode continuar a aumentar até aos teus 

17 ou 18 anos. O peito pode levar quatro anos a atingir 

o tamanho adulto.

Muitas raparigas receiam que os seus seios sejam, 

ou venham a ser, demasiado pequenos, demasiado 

grandes ou que tenham a forma «errada». Mas apesar 

de toda a atenção que os seios parecem ter, não há uma 

forma ou tamanho ideais. Tal como as mãos e os pés, 

existem várias formas, tamanhos e cores de seios.

• Pequenos 

• Grandes

• Descaídos

• Escuros

• Claros

• Sardentos

• Em forma de cone

• Redondos
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Para que servem os seios?

De início, podem ser um pouco irritantes, mas os seios 

são, em primeiro lugar, concebidos para alimentar bebés. 

Os peitos são constituídos maioritariamente por gordura 

que protege as partes destinadas ao fabrico do leite. O pei-

to de uma mulher só produz leite quando ela engravida. 

Quando o bebé se alimenta, o leite sai de uns buracos 

(demasiado pequenos para serem visíveis) nos mamilos.

Escolher e comprar soutiens

Tu é que deves decidir quando e se queres usar um sou-

tien, e há muitas mulheres adultas que, por várias ra-

zões, optam por não os usar. A razão principal para 

usar soutien é o conforto — para impedir que os teus 

peitos abanem de uma maneira desconfortável quando 

corres, danças ou praticas desporto. 
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A boa notícia é que existem vários estilos por onde 

escolher e a preços variados. A má notícia é que, caso 

não te assentem bem, podem ser desconfortáveis. Por 

isso é melhor tirares as tuas medidas na secção de sou-

tiens de uma loja, ou pedir a uma amiga que te ajude, 

antes de comprares um. Por mais embaraçoso que isso 

possa parecer, só assim terás um soutien confortável. 

Descobre o teu tamanho

Há duas coisas a ter em conta no tamanho dos sou-

tiens: a medida à volta do teu peito e o tamanho da 

copa. O tamanho de copa mais pequeno é o AA. O A é 

ligeiramente maior, depois o B, depois o C, e por aí 

fora, por isso um tamanho de soutien pode ser 30A ou 

34C, por exemplo.

É melhor pedires a alguém que te tire as medidas 

porque tens de ter os braços esticados ao longo do cor-

po para isso ser feito. O tamanho do soutien calcula-se 

assim:
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• Usa a fita métrica para medires, 

apertando bem à volta do peito 

abaixo dos seios. Adiciona 12 cm a 

esta medida para saberes o tama-

nho do teu peito.

• Agora mede, sem apertar, à 

volta do peito, com a fita 

métrica a passar por cima 

dos mamilos, mas sem os es-

magar.

• Se a segunda medida for igual à primeira, isso quer dizer 

que és copa AA.

• Se houver uma diferença de 1 a 1,5 cm entre os dois valo-

res, és copa A.
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• Se a diferença for de 2,5 cm, és copa B.

• Com uma diferença de 5 cm, és copa C.

• Uma diferença de 7,5 cm significa que és copa D.

Podes encontrar online calculadores de tamanhos 
de soutien (mas vais ter de saber as tuas medidas para 
os usar). Vai a www.usborne.com/quicklinks (ver pági-
na 277) para saberes mais.

Dica para pensar

As senhoras que trabalham nas secções de soutiens das lojas 

tiram as medidas e dão conselhos sobre soutiens todos os dias 

e já ajudaram pessoas de todas as idades, formas e tamanhos 

possíveis e imaginários. É o trabalho delas, por isso estão 

muito habituadas a que lhes peçam ajuda.
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