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OLÁ!

Nós somos a Ellen e a Nina, médicas, especializadas no corpo hu-

mano. Estamos muito felizes por você ter escolhido ler Tudo muda: 

Um guia alegre e sincero sobre a puberdade.

Seu corpo logo vai passar por uma transformação. Ou será que já 

está passando? Estamos animadas por você, porque nos lembra-

mos muito bem de como foi esse momento para nós. Mesmo que 

a experiência da puberdade varie bastante, tem algo que é igual 

para todo mundo: o amadurecimento, tanto da cabeça quanto do 

corpo. Você vai deixar de ser uma criança para se tornar uma 

adulta e encontrar seu lugar no mundo. Mesmo que seja angus-

tiante, é uma transformação incrível!

A puberdade pode ser um desafio. O corpo e as emoções mudam, 

e nem sempre é fácil encontrar respostas para suas dúvidas. A es-

cola talvez não te ensine tudo o que você precisa ou quer saber, 

mas nós vamos te ensinar, porque sabemos que conhecer nosso 

próprio corpo traz tranquilidade e confiança.

Assim como todas as pessoas adultas do planeta, nós já passamos 

pela puberdade. Tivemos muitos e diferentes desafios, mas com 

os anos descobrimos que não éramos as únicas a enfrentar esses 

problemas. Nosso objetivo é que este livro te mostre isso tam-

bém. Você não está sozinha. Fazemos parte de uma grande torci-

da que tem o prazer de te receber no clube.

Beijos,

 Ellen e Nina
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PUBERDADE… AQUI VAMOS NÓS!
 

A palavra “puberdade” vem do latim e significa se tornar “madu-

ra” ou “crescida”. Você está passando por um processo de ama-

durecimento, como uma fruta — mas ninguém vai te morder, 

pode ficar tranquila. Tornar-se madura só quer dizer que seu cor-

po está se preparando, por dentro e por fora, para que você um 

dia possa ter filhos, se quiser.

Geralmente, a primeira mudança ocorre nos peitos. Depois apa-

rece um tipo diferente de pelo nas suas axilas e no púbis. Ao mes-

mo tempo, você começa a crescer, às vezes num ritmo alucinado. 

E um dia, de repente, ao voltar de férias, pode descobrir que ficou 

um tanto mais alta que os meninos da sua sala.

Na surdina, uma transformação também acontece por 

dentro: seus órgãos genitais internos despertam.  

O primeiro indício disso é uma mancha branca na 

calcinha, chamada de secreção vaginal. É um sinal de 

que não vai demorar muito para você começar a 

menstruar, e a menstruação é uma das últimas  
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coisas a acontecer com o corpo na puberdade. Quando você 

menstrua, o corpo está maduro por dentro e por fora, mas ainda 

falta a parte mais importante: o cérebro. Seu cérebro só vai estar 

totalmente desenvolvido mais ou menos na época da faculdade.

 
QUANDO COMEÇA A PUBERDADE?
As pessoas atingem a puberdade em idades muito variadas. Algu-

mas já têm pelos pubianos aos oito anos, enquanto outras não 

percebem nada até os catorze. No entanto, o mais comum é que 

nossos peitos comecem a se transformar por volta dos dez anos, 

e que a menstruação chegue mais ou menos aos treze. Os corpos 

biologicamente masculinos entram na 

puberdade um ou dois anos  

depois dos corpos biologica-

mente femininos. Isso signi-

fica que por um longo perío-

do no ensino fundamental 

existem diferenças enormes 

entre nós, tanto na aparência fí-

sica quanto no comportamento.

 
POR QUE SOMOS TÃO DIFERENTES?
Várias coisas determinam quando entramos na puberdade. Por 

exemplo, nosso histórico familiar, a quantidade de comida que 

comemos e o quanto dormimos são todos fatores importantes.  

O que essas coisas têm em comum? Bem, elas afetam nosso cére-

bro, onde são feitas as substâncias especiais que decidem quando 

a puberdade vai começar. Essas substâncias se chamam hormônios.

Não se preocupe!

Todas entram na puberdade.

Mas não ao mesmo tempo.


