
TIRANDO AS FRALDAS
Entenda a fase em que seu filho está passando e aprenda a 
ajudá-lo da melhor forma!



TIRANDO AS FRALDAS

Sair das fraldas e aprender a usar o penico ou o vaso 
sanitário é um desafio para a criança e também para os 
pais. Entenda a fase em que seu filho está passando e 
aprenda a ajudá-lo da melhor forma!

Quando posso 
começar?

Em geral, a partir de um ano e 
meio de vida, a criança começa 
a conseguir “segurar o cocô”, 
no entanto, a criança ainda 
não possui outras habilidades 
necessárias para o uso do 
vaso/penico. Em geral, essas 
habilidades surgem a partir dos 2 
anos de idade.

Para pensar em tirar as fraldas, o 
que meu filho já deve conseguir 
fazer? 

  Levantar e caminhar bem;
  Sentar sozinho no penico ou vaso durante cerca de 3 
minutos;
   Tirar/abaixar a cueca ou calcinha sozinho;
   Compreender e seguir instruções simples.



Como eu percebo o momento de levar 
meu filho até o penico/vaso sanitário?

Fique atento aos sinais que seu filho dá quando surge a 
vontade de “fazer cocô”, como mudanças faciais, mudança 
de posição, mudança na maneira de andar ou ficar parado 
de repente. Esses sinais indicam a hora de chamar a 
criança para ir ao banheiro.
 

Como iniciar este processo? 

O primeiro passo é decidir se vai ser utilizado um penico ou 
o vaso sanitário. O penico costuma ser a melhor escolha, 
pela facilidade de uso e por favorecer a posição ideal para 
a liberação das fezes. Caso se decida pelo uso do vaso 
sanitário, é necessário utilizar um redutor de assento, além 
de um apoio para os pés. 
O posicionamento correto no vaso/penico é fundamental! 
Ao levar a criança para evacuar, certifique-se de que:

   Ela está com os dois pés apoiados em algum suporte ou 
no chão. Nunca a deixe com os pés no ar no vaso sanitário!
   As pernas dela fazem leve pressão na barriga.
   Ela nunca deve ficar “afundada” no vaso sanitário nem 
fazendo esforço para não “afundar”.



Aprendendo a usar o vaso ou penico: 
passo a passo

Geralmente, antes de aprender a “fazer cocô” no vaso 
sanitário ou no penico, a criança aprende a “fazer xixi”. 
Como pode ser feito:

1. Leve a criança ao vaso sanitário a cada 2 horas. 
2. Sente-se no vaso, mostre para a criança como deve ser 
feito e peça para que ela imite. 
3. Nas primeiras vezes, ajude a tirar a calcinha/cueca, se 
necessário.
4. Reforce que ela deve deixar o xixi sair, como se fosse, por 
exemplo, a água saindo da torneira. 
5. Ao final, seque/limpe a criança. 
6. Depois de algumas vezes, ela aprenderá a reconhecer 
a vontade de fazer xixi, a segurá-lo e a eliminá-lo no local 
adequado. 
7. Em seguida, o mesmo poderá ser feito com o “cocô”. 
Nessa ocasião, ela já deve estar sendo capaz de tirar a 
cueca/calcinha sozinha.
8. Fique atento aos sinais que ela dá de que está com 
vontade de evacuar e leve-a ao banheiro. 



9. Já no vaso, não fique mais de 3  minutos. Após esse 
tempo, se ela não tiver conseguido, fique atento para a 
próxima oportunidade.
10. Aos poucos, ao perceber que ela já é capaz de 
realizar o processo sozinha, comece apenas a instruí-la a 
ir sozinha ao banheiro.
11. Ao final, sempre a ajude a se limpar!

Quais as dificuldades?

No início do aprendizado, é normal que a criança não 
consiga ainda coordenar a sequência correta das ações 
e, por exemplo, “faça xixi ou cocô” antes de abaixar a 
calcinha/cueca. Continue incentivando-a e valorizando 
seu progresso!
Inicialmente, é comum que a criança não consiga eliminar 
o “cocô” no vaso. Tenha paciência e tente novamente nas 
próximas oportunidades.

ATENÇÃO: Algumas vezes, as 
crianças passam a segurar o cocô e isso 
pode ser confundido com o esforço para 
evacuar. Nessa situação, a criança procura 
estar sozinha, por exemplo,  atrás da porta 
ou do sofá. Frequentemente, fica na ponta 
dos pés ou saltitando. Dessa forma, a 
evacuação é evitada e as fezes se tornam 
endurecidas, difíceis de serem eliminadas 
e dolorosas. A criança passa a achar que 



“fazer cocô” é muito desconfortável e doloroso, e com 
isso passa a “segurar o cocô”.  Isso é muito prejudicial, 
pois com o tempo, o “cocô” resseca mais e torna a 
evacuação dolorosa, podendo iniciar o ciclo vicioso da 
constipação intestinal. Ver a cartilha de constipação.

O que pode atrapalhar o processo?

Condições estressantes na vida 
dos pais, como separação, 
mudança de casa ou nascimento 
de um novo filho, podem ser 
sentidas pela criança, tornando 
o processo mais lento. Nesse 
caso, adie o treinamento para 
um momento familiar mais 
tranquilo.
Não valorizar adequadamente 
o progresso da criança, puni-la 
quando ela errar ou forçá-la a 
evacuar também podem atrapalhar o processo e também 
propiciar a constipação intestinal.
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