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GUIA PARA RAPARIGAS REBELDES

VAMOS FALAR
SOBRE TI!
Talvez te pareça impossível, mas neste livro falamos
de ti. Sim, percebeste bem: é mesmo sobre ti, que
estás a ler! Se não acreditas, experimenta responder
a estas perguntas.
• Nos últimos tempos, o teu corpo começou a transformar-se (apareceram pelos nas axilas ou na púbis,
os seios aumentaram, as ancas e a barriga ficaram
mais redondas, apareceram borbulhas na cara)?
• Nos últimos tempos, o teu corpo não começou
a transformar-se, mas o de algumas das tuas colegas
de escola sim?
• Parece que sentes emoções que nunca experimentaste antes e que as que já conhecias se tornaram mais impetuosas e inconstantes… enfim, mais
emocionantes?
Se respondeste sim nem que seja uma só vez, não
restam dúvidas, este livro fala de ti e da fase incrível da vida que estás a atravessar ou que te preparas
para atravessar: a puberdade!

UMA RAPARIGA REBELDE A CRESCER

CHEGOU A PUBERDADE
Embora pareça uma explosão repentina, a chegada
da puberdade é muito gradual e, sobretudo ao início, quase impercetível.
As primeiras mudanças que acontecerão no teu
corpo terão, na verdade, que ver com o cérebro, que,
servindo-se das hormonas produzidas por uma glândula endócrina chamada hipófise, enviará a todo
o corpo uma mensagem muito clara: está na hora de
crescer!
A esta mensagem, os ovários responderão produzindo estrogénio, isto é, a hormona feminina diretamente responsável pelo amadurecimento que
transformará o teu corpo de menina num corpo
de mulher adulta. Com a chegada do ciclo menstrual, ganharás ainda a capacidade de ter filhos, se
e quando quiseres.
A idade de entrada na puberdade é, em média,
entre os 9 e os 14 anos e pode variar muito de rapariga para rapariga, dependendo de fatores como
a hereditariedade genética ou o estilo de vida.

NÃO EXISTE UMA IDADE MAIS
CERTA DO QUE OUTRA. CONFIA NO
TEU CORPO E RESPEITA OS SEUS
TEMPOS COM TRANQUILIDADE!
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