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Mudanças como ficares mais 
alto, crescerem-te pelos em 
zonas onde antes CERTAMENTE 
não os havia, e sensações  
que são totalmente novas.
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MAL POSSO ESPERAR 
POR SER ADULTO!

A idade do armário!

O termo «idade do armário»  

reflete a fase do início da  

puberdade em que o humor  

dos rapazes oscila muito e eles  

se isolam um pouco.

«P» DE PUBERDADE
Provavelmente, já ouviste alguém falar acerca da «passagem pela puberdade»; 
mas, afinal, o que significa essa palavra? PUBERDADE é o nome de todas  
as transformações pelas quais passa o teu corpo enquanto cresces e deixas  
de ser rapaz para passares a ser homem. POR FAVOR, RUFEM OS TAMBORES.

Desde que nasceste que tens vindo a crescer (é óbvio, senão ainda 
andavas de fraldas a gatinhar pelo chão), mas é quando alcanças 
a puberdade que sentes as maiores mudanças no teu corpo. 
Mudanças que te vão afetar física e emocionalmente.
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IUPIII!!

Na puberdade não há certo nem errado: acontece quando tem de 
acontecer e dura o tempo que dura. O que estamos a tentar dizer-te 
é que NÃO TE ASSUSTES se o teu desenvolvimento for mais rápido  
ou mais lento do que o dos teus amigos — no fim, tudo é igual.

BILHETE DE IDA COMBOIO DA PUBERDADE 

Todos a bordo!
Parece muita coisa para enfrentar,  

não é? Bem, não tenhas medo.  
Quando chegares ao fim deste livro, 
já saberás perfeitamente o que vai 

acontecer e estarás completamente 
preparado para o comboio  

da puberdade.

Quando é que começa? 
Uma coisa importante a reter é que  
não há um momento «normal» ou 
estabelecido para a puberdade 
começar. Por isso, podes deitar fora 
esse calendário — inscrever um círculo 
à volta de uma data e escrever 
«INÍCIO DA PUBERDADE» aqui não 
funciona.

O princípio
A maioria dos rapazes começa  
a puberdade entre os 9 e os 15 anos, 
embora alguns possam notar algumas 
mudanças mais cedo e outros mais 
tarde — a puberdade é diferente  
com todos.

O ritmo a que todas estas coisas 
acontecem também difere de pessoa 
para pessoa. Alguns rapazes podem 
atravessar a puberdade em menos 
de um ano, enquanto outros levam 
alguns anos até se desenvolverem 
completamente. 
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MAS… A PUBERDADE  
ACONTECE PORQUÊ?

Estás pronto para A DICA DA CIÊNCIA? 
*música dramática*. Tem tudo que ver com 
hormonas. As hormonas são substâncias 
químicas que viajam no teu corpo através  
do sangue e ordenam às tuas células e aos 
teus órgãos para fazerem certas coisas. 
Imagina-as como pequenas mensageiras 
químicas que fazem começar a puberdade 
e depois prosseguem, dizendo ao teu corpo 
como se deve desenvolver e modificar  
à medida que te tornas adulto.

  FASE 1     Tudo começa quando  
uma dessas hormonas de que falámos 
viaja para um lugar do tamanho  
de uma ervilha, situado na base do 
teu cérebro — a glândula pituitária. 
A hormona chega e diz à glândula 
para libertar hormonas novas  
e diferentes a partir dos testículos, 
incluindo a testosterona. É então  
que os teus testículos começam  
a produzir espermatozoides, células 
masculinas que podem gerar um 
bebé quando encontram um óvulo 
feminino. Também vais começar  
a ficar mais alto, muitas vezes  
com picos de crescimento. 

NINJAS HORMONA!

QUANTO TEMPO 
DORMI?
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Muitos rapazes podem notar  

inchaço ou irritação em torno  

dos mamilos quando atingem  

a puberdade. Não tenhas receio  

— não estás a transformar-te  

numa mulher — são apenas  

as tuas hormonas que  

andam agitadas e é apenas 

temporário.

Sabias que…

  FASE 2     Enquanto continuas 
a ganhar altura e peso, os teus 
testículos também começam  
a crescer e começam a crescer  
pelos finos na base do teu pénis.  
São os pelos púbicos.

ESTAMOS  
A CRESCER!

  FASE 3    O teu pénis vai começar a 
ficar mais comprido. Frequentemente, 
as vozes dos rapazes também começam 
a ficar mais graves nesta fase, o que 
é conhecido como «mudança da voz». 
NÃO TE PREOCUPES, na verdade não 
está rachada ou partida! De vez em 
quando pode vacilar e ser esganiçada, 
mas é perfeitamente normal.  
Irá estabilizar à medida que  
continuas a desenvolver-te.

  FASE 4    Os pelos púbicos continuam 
a crescer e o teu pénis aumentará em 
comprimento e em espessura. A pele 
começa a ficar mais gordurosa, o que 
pode provocar borbulhas (VER PP. 20–23). 
Também vão começar a crescer pelos  
nas tuas axilas, sobre o lábio superior  
e no queixo. Pois é, estás a entrar agora 
no TERRITÓRIO DOS BIGODES!

  FASE 5     No final da puberdade, atingirás a tua altura máxima e os teus  
ombros ficarão mais largos. A barba irá crescer regularmente e poderás decidir 
começar a barbear-te. Fisicamente, és agora um HOMEM.






