
Beleza & Bem-Estar

Corpo e mente
em transformação

Aos 15 anos, muitas são as mudanças, medos e anseios. 
Nessa fase, o apoio dos pais e a orientação adequada são 
essenciais para uma transição saudável para a vida adulta 

Adolescência. Uma fase intensa, na qual 

tudo importa e tudo muda. Uma ebulição de 

hormônios e hora de, em meio a toda essa 

bagunça, encontrar a própria identidade. Uma 

fase incrível e, ao mesmo tempo, nada fácil.

Quem já foi adolescente sabe todas as 

alegrias e cicatrizes que essa etapa da vida pode 

deixar. O corpo muda todos os dias e, por isso, é 

extremamente importante cuidar da saúde física 

e mental de quem está passando por essa fase.

Amélia Bruns, ginecologista e obstetra da 

Clínica Bruns, explica que entre a infância e 

a vida adulta das meninas (dos oito aos 16 

anos) inicia a puberdade, um conjunto de 

modificações corporais que envolve a aceleração 

do crescimento estatural e do desenvolvimento 

dos caracteres sexuais. Além disso, nessa fase, 

as reações hormonais são intensificadas, visto a 

aquisição da capacidade reprodutiva.

Ou seja: bem-vindas à adolescência. 

“Adolescência significa crescer e ter, além das 

alterações físicas, mudanças psicossociais e 

comportamentais. É uma ebulição de alterações 

hormonais que modificam o corpo e amadurecem 

os conceitos e atitudes, modificando, assim, o 

comportamento e o pensamento daquela criança 

que está se tornando adulta”, destaca.

“Adolescência significa 
crescer e ter, além 
das alterações físicas, 
mudanças psicossociais e 
comportamentais. É uma 
ebulição de alterações 
hormonais que modificam 
o corpo e amadurecem 
os conceitos e atitudes, 
modificando, assim, 
o comportamento e o 
pensamento daquela criança 
que está se tornando adulta”
Amélia Bruns
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Assim como em todas as fases da vida, 

alguns cuidados devem fazer parte da rotina 

dos adolescentes: uma alimentação equilibrada, 

descanso adequado e prática de atividades 

físicas. Além disso, atividades artísticas e/ou 

intelectuais são sempre bem-vindas. 

Hoje, muitos adolescentes, meninos e meninas, 

sentem-se pressionados para serem perfeitos 

– aliás, mal que também atinge muitos adultos. 

A mídia e a sociedade impõem padrões de 

desempenho a serem cumpridos na escola, nos 

relacionamentos e em relação ao corpo.

A diferença entre lidar com essas pressões na 

adolescência ou na fase adulta está no fato de que, 

no primeiro caso, a pessoa ainda não sabe perceber 

essas imposições e, muitas vezes, vai além dos 

próprios limites para atender as expectativas sociais. 

É por isso que, nesse período de mudanças, é 

preciso atenção aos hábitos que o adolescente está 

desenvolvendo. Dados da Organização Mundial 

da Saúde indicam que em 80% dos casos de 

depressão entre adultos, a manifestação da doença 

começou ainda na adolescência. É também nessa 

fase que, muitas vezes, inicia-se o consumo de 

tabaco, álcool e drogas ilícitas. 

Para ajudar o adolescente, é essencial que pais 

e pessoas próximas coloquem o mundo – e todas 

as pressões que ele carrega – em perspectiva, 

mantendo sempre um caminho de comunicação 

aberto, de forma a permitir o diálogo e a livre 

expressão de medos e anseios.

“É muito importante o apoio dos pais e sua 

habilidade em detectar a necessidade de uma 

ajuda especializada assim que necessário. No 

caso das meninas, os pais são o alicerce para 

essa adolescente que se encontra perdida entre 

ser alguém com atitudes infantis – como brincar de 

boneca – e alguém com atitudes maduras de uma 

mulher”, destaca Amélia.

Não dá para ser perfeito

Cuidados com o corpo
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“É muito importante o apoio 
dos pais e sua habilidade em 
detectar a necessidade de 
uma ajuda especializada assim 
que necessário. No caso das 
meninas, os pais são o alicerce 
para essa adolescente que se 
encontra perdida entre ser 
alguém com atitudes infantis 
– como brincar de boneca – e 
alguém com atitudes maduras 
de uma mulher”
Amélia Bruns

Amélia Bruns

É importante, também, um acompanhamento 

médico para ajudar na transição dessa 

fase. Amélia ressalta que muitas meninas, 

principalmente na faixa dos 15 anos, sentem-

se perdidas em relação ao profissional que 

irá cuidar da saúde delas. “No pediatra, se 

consideram grandes demais para sentarem-se 

junto com os bebês; no clínico geral, não têm 

idade. Então, cabe ao ginecologista dirigir esse 

atendimento”, afirma. 

O ginecologista poderá auxiliar em questões 

importantes dessa fase, como a aplicação de 

algumas vacinas – principalmente contra HPV 

– e com orientação sexual quanto ao uso de 

camisinha e expectativas em relação ao sexo. 

“É com o ginecologista que ela poderá apenas 

tirar dúvidas e falar à vontade de assuntos que, 

talvez, os pais ou ela tenham constrangimento; e 

sobre os quais o ‘Dr. Google’ joga uma série de 

informações que acabam por confundi-la ainda 

mais”, salienta Amélia.
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