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Introdução

Porque é que precisas mesmo deste livro?

Imagina que ao pesquisares o destino das tuas próximas férias na Internet, descobres que 
é um sítio horrível, desconfortável, que cheira mal e que é detestado por todos os que o 
visitam. 

Que tal? 

Animada para fazer as malas, não é? 

Aposto que não!

Bem, é exatamente isto que acontece com o período. Nas redes sociais e na Internet 
sucedem-se as imagens, memes e partilhas que contam histórias terríveis de dores de 
barriga, choro, emoções descontroladas e sangue, muiiiitoooo sangue. 

Não soa lá muito apetecível, por isso decidi escrever este livro. Exatamente para te dizer: 
as coisas não são bem assim. 

      'Bora lá?
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08 09

não

Vais ter dias em que te vais sentir O MÁXIMO. E vais ter outros em que tudo te parecerá 
terrível. Porque o conjunto de alterações físicas pelas quais estás a passar mexem com as 
tuas emoções e com a forma como te sentes contigo própria e com os outros. 

Em menos de nada, verás o teu corpo mudar tanto, e por vezes tão depressa, que te 
podes sentir confusa e cheia de  

Imagina-a como se fosse uma escada rolante que te leva de um sítio para outro, sem 
teres de fazer qualquer esforço; neste caso, a puberdade leva-te do corpo de menina que 
tens para a adulta que serás o resto da vida.

perguntas.

Estou TOP!

A puberdade: WTF?

Glândula
Pituitária

Hipotálamo

Endométrio

Trompa
de Falópio

Intestino
Grosso Intestino

Delgado

Ovários

Útero

Vagina

A puberdade pode ser uma fase tão esquisita quanto o nome que lhe deram... 
Felizmente,     
        dura para sempre.
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E quais são os primeiros sinais de entrada na 
escada rolante da puberdade?

 Pelos nas axilas e na púbis.
 Mamilos a despontar (como se tivessem uns pequenos caroços de azeitona 
 plantados mesmo por baixo).
 Corrimento, que pode ser esbranquiçado ou amarelado, nas cuecas.

 NUNCA TE ESQUEÇAS: 

O teu corpo é uma máquina incrível que prepara tudo com tempo e cuidado. Portanto, a 
menstruação não é uma coisa que acontece do nada ou de repente. Depois de aparecer 
pela primeira vez, conta com ela, a ir e vir, durante uns 

até entrares na menopausa, altura em que, exatamente da mesma maneira como 
chegou, vai embora. 

40 anos
QUARENTA
QUARENTA
QUARENTA
QUARENTAE quais são os primeiros sinais de entrada na 

escada rolante da puberdade?

Durante o nosso crescimento…

Quando alguma coisa se perde, ganha-se, muitas vezes, 
outra maior, melhor ou mais forte. 
Por exemplo, agora tens mais cabelo, ossos mais compri-
dos, capacidade de controlar a bexiga e os intestinos, 
dentes definitivos, etc. Mas, se olhares para as tuas fotogra-
fias de bebé, vais perceber que o teu corpo é uma máquina 
de mudança que naturalmente cresce, muda, faz e refaz.

Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas até aos 13 anos todas as raparigas saudáveis já 
apanharam a escada rolante da puberdade, mesmo sem terem noção disso.  E começa 
tudo na tua cabeça, numa parte do cérebro chamada hipotálamo, que controla coisas 
básicas como a fome, a sede, a temperatura do corpo e o relógio interno que distingue a 
noite do dia. O hipotálamo tem o tamanho de uma amêndoa e trabalha em parceria com 
a pituitária (também chamada hipófise), uma glândula ligada a ele e que é do tamanho 
de uma ervilha. Juntos, estes dois de nome esquisito, são nada mais nada menos do 
que o centro de controlo que manda nisto tudo. Produzem hormonas (uma espécie de 
mensageiros) que dão ordens aos diferentes órgãos envolvidos no teu crescimento e no 
teu ciclo menstrual. 

Axilas

Púbis

MamiloMaminha
Aréola
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Como 40 anos é imenso tempo, vou contar-te tudo o que precisas de saber para que, 
juntas, tu e a tua menstruação sejam uma grande equipa!

Mas antes de começarmos, descobre aqui em que fase da puberdade estás:

TUDO INVISÍVEL PARA TI (8-11 anos)
Hipotálamo e pituitária produzem hormonas; ovários aumentam de tamanho.

PRIMEIROS SINAIS (8-14 anos)
Primeiros pelos púbicos, primeiros sinais de crescimento das maminhas, mami-
los sensíveis e com aspeto de caroço de azeitona. Ficas mais alta, com mais 
peso e com o corpo mais redondinho.

PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO (9-15 anos)
Pelos púbicos mais escuros e em maior quantidade, maminhas a crescer, 
corrimento vaginal e aparecimento da primeira menstruação.

OVULAÇÃO (10-16 anos)
Na púbis, os pelos ganham a forma de um triângulo de pernas para o ar; mami-
los mais escuros e/ou salientes; ovulação.

QUE CRESCIDA! (12-19 anos)
Ciclos menstruais com ovulação, maminhas totalmente formadas, altura 
máxima. 

Menarca
(Primeira menstruação)

40 anos menstruais Menopausa A menstruação pelo mundo
      É possível que estejas a perguntar-te:

  Porque raio é preciso um livro sobre algo tão natural e comum na 
vida de todas as miúdas como a menstruação? 

Uma das palavras que usamos como sinónimo de menstruação é «período». 

Tem origem no grego
peri (em volta) + hodos (caminho, jornada)  

Significa «o intervalo de tempo entre dois eventos recorrentes» e acredita-se que 
terá começado a ser utilizada relativamente à menstruação no final do século XIX.
Em Portugal, podemos «ter» ou «estar com» o período. 

A resposta é simples: durante toda a história da humanidade, o Homem deparou-se com 
realidades que não conseguia entender. Desastres naturais, fenómenos meteorológicos, 
coisas do corpo, do amor e da morte, causavam-lhe estranheza e até medo. Por isso, o 
Homem foi criando estórias, a que damos o nome de «mitos», numa tentativa de explicar 
o desconhecido: umas vezes, embrulhando-as num bocadinho de magia e de sobrenatu-
ral; noutras, determinando regras ou rituais para lidar com esses eventos. 

Eu já tenho
o período

Significa que já menstruei 
pelo menos uma vez.

Estou com
o período

Significa que hoje
estou menstruada. 
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Mitos e tabus menstruais
Há um mito menstrual que permanece vivo e que altera, ou impede, a normalidade do 
dia a dia de muitas raparigas, consoante a parte do globo onde vivem: a ideia de que o 
sangue menstrual é sujo, tóxico ou perigoso; que pode contaminar alimentos, animais, 
espaços ou pessoas e que por isso as raparigas (e mulheres) devem ser proibidas de   
fazer certas coisas ou de frequentar determinados espaços.

Cerca de metade da população mundial é composta   
por mulheres e todas elas têm o período ciclicamente 
durante quase metade das suas vidas.

A estas proibições, nascidas da crença de que este sangue é impuro, que causa vergonha 
e que deve ser mantido em segredo, damos o nome de «tabu menstrual». Em termos 
concretos, um tabu pode assumir muitas formas, dependendo da base cultural ou 
religiosa em que assenta. Partilho contigo alguns exemplos:

Até há pouco tempo, coisas simples como lavar o cabelo, fazer 
bolos, pão ou maionese, bater claras em castelo, comer gelados ou 
polvo, andar descalça, nadar ou tomar banhos de mar, eram 
interdições comuns para quem estava menstruada.

Portugal

Acreditava-se que, se o sangue menstrual fosse tocado por outra 
pessoa, lhe causaria cancro e, por isso, pensos usados não poderiam 
ser misturados com o lixo comum.

Bolívia

Ora, durante séculos, o corpo das mulheres foi um enigma. Havia sangue que aparecia 
ciclicamente, que não era resultado de doença aparente nem de violência e para o qual 
era necessário criar uma explicação. Nasceram, assim, centenas de mitos menstruais e, 
até ao século XIX, no mundo ocidental, achava-se que as mulheres sangravam para estabi-
lizar, naturalmente, o seu humor e emoções. 

Muitas destas crenças foram desaparecendo com o avanço da ciência, do conhe-      
cimento do corpo e da medicina. Já outras, foram passando de geração em geração, e, 
em algumas partes do mundo, permanecem até ao dia de hoje, o que faz com que o 
assunto ainda não nos seja totalmente natural. Já reparaste que as pessoas reagem de 
forma meio estranha quando se fala neste tema?
 
 «Ah, sim, a menstruação... completamente normal, toda a gen,,te 
tem mas 'bora não falar sobre isso». 

Pronto. Por tudo isto, e respondendo à tua questão, um livro sobre o período serve para 
ajudar a acabar com as velhas crenças que ainda alimentam embaraços, e dar-te 
informação verdadeiramente útil para que descubras, SEM MEDOS, o teu corpo e as 
coisas espetaculares que ele é capaz de fazer.

«Ah, sim, a menstruação... completamente normal, toda a gente tem,
mas 'bora não falar sobre isso. »
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