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A adaptação ao bacio e deixar as fraldas – o controlo dos esfíncteres…  

um momento de reflexão. 

 

Em geral, é por volta dos 18/ 24 meses até aos 36 meses 

que a criança atinge a maturidade neurológica, motora e 

emocional necessária ao controle dos esfíncteres. No 

entanto, essa maturidade depende de criança para criança, é 

importante respeitar o seu ritmo e estar atento a um 

conjunto de sinais de alerta que ela já manifesta: 

 Já adquiriu a marcha e anda bem sozinha; 

 Faz chichis grandes, com intervalos regulares, durante 
os quais a fralda se mantém seca; 

 Fica incomodada quando a fralda está suja ou 
molhada; 

 Compreende e fala as palavras chichi e cocó;  

 Manifesta vontade de fazer chichi ou cocó quer pela cara que faz, quer através da 
posição em que se põe (p.e. coloca-se de cócoras a um canto, ou faz expressões faciais 
de esforço…); 

 Consegue baixar e levantar as cuecas/ calças; 

É importante ter em conta que a melhor altura para tirar as fraldas à criança é na Primavera 

ou no Verão, pois nesta altura do ano, o tempo está com temperaturas mais propícias 

podendo as crianças andar com menos roupa vestida ou até mesmo, só de t-shirt e cueca de 

forma a facilitar a sua autonomia no uso do bacio.   

Quando esta nova fase é iniciada, é importante que a mesma seja feita em harmonia entre a 

Família e a Creche. Só desta forma a criança percebe o que está a acontecer e não fica 

confusa.  

Contudo, há que ter sempre presente que o controle dos esfíncteres não se faz de um dia 

para o outro, não é uma tarefa fácil para a criança e que ela vai precisar de toda a ajuda e 

compreensão por parte dos adultos.  

“A criança vai precisar de aprender a estar atenta a uma sensação física coisa que não 

precisava de fazer até então. Terá que ter consciência de que a falta de atenção lhe trará 

sensações desagradáveis como estar suja ou molhada. Vai precisar de aprender a reter os 
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cocós e os chichis o tempo suficiente até chegar ao bacio e precisa de saber o que fazer quando 

a vontade lhe bater à porta.” 

 Preparação:  

Antes de iniciar esta nova fase, é importante que a criança se familiarize com o bacio. Deverá 

ser colocado um em local visível e acessível à criança para que a mesma tenha oportunidade 

de se habituar a sentar nele e até mesmo, o ir usando nas suas brincadeiras. 

Utilize roupa prática (calças de algodão), cuecas com motivos divertidos de forma a motivar 

ainda mais a criança e o calçado deve ser lavável. Quando iniciar o processo de largar as 

fraldas, mande várias mudas de roupa para a Creche pois os descuidos acontecem com 

frequência. 

 Converse com a criança: 

“Antes de tirar as fraldas à criança converse primeiro com ela e explique-lhe o que se vai 

passar. Convém que a criança saiba bem o que é o cocó e o chichi, pois sem conhecer os 

conceitos e os objectos, não vai resultar de certeza. Certifique-se de que a criança os conhece. 

Antes de iniciar as idas ao bacio, reserve algum tempo para ir mencionando estas coisas, tipo, 

onde está o cocó, tens chichi, conversas que se podem ir tendo com a criança para o banho, 

quando o pai ou a mãe vão à casa de banho.  

Diga-lhe com uma linguagem que ela perceba que começar a usar o bacio significa deixar de 

usar fraldas e passar a usar cuecas. Mostre-lhe que a mãe e o pai também usam cuecas. As 

crianças adoram imitar os adultos e sentem-se mais crescidas se fizerem coisas que sabem que 

os adultos também fazem. O usar cuecas é uma espécie de promoção.”  

Não substitua as fraldas tradicionais pelas 

fraldas tipo cuecas que sobem e baixam 

porque continuam a ser fraldas e não deixam 

que a criança sinta a diferença entre usar 

fralda e cueca o que é fundamental nesta 

fase.  

 O tempo que se passa no bacio 

“Quando se inicia todo este processo, é 

imprescindível criar uma rotina. Tal como em 

tudo na vida das crianças pequenas, são as 

rotinas que lhes oferecem estabilidade e 

segurança. Escolha determinadas horas do dia 

para sentar a criança no bacio.  
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A princípio será difícil mantê-la sentada durante algum tempo, mas com o passar dos dias a 

criança acabará por perceber o que a leva a estar ali sentada. Durante o tempo em que a 

criança está no bacio deixe-a brincar com um brinquedo ou ler um livro, não só para que a 

criança não se levante logo e se entretenha enquanto o cocó e o chichi não saem mas também 

para que o tempo que ela passa no bacio seja um tempo divertido.  

Esteja atento ao momento em que a criança faz o cocó ou chichi, pois se a deixa permanecer 

muito tempo sentada no bacio depois dela ter feito o que lá foi fazer a criança deixa de 

perceber qual a finalidade de ir ao bacio. Mesmo que a criança não faça nada, não a deixe 

estar mais de 15 minutos no bacio. Quer-se que seja divertido e não uma “estopada”. Logo se 

tentará novamente.” 

Nesse caso, antecipe a próxima ida ao bacio.  

“Esteja preparado para umas pinturas diferentes na sua casa de banho, pois as crianças 

adoram explorar tudo com as mãos (às vezes também com a boca) e estes presentes não são 

excepção.” 

 Faça uma festa 

“E um dia, finalmente, no fundo do bacio está um presente. Não se acanhe, é uma proeza 

fantástica, a criança começou a dar uso ao bacio. Por isso, festeje porque ela merece. Bata 

palmas e cubra-a de beijos e diga-lhe como está contente… Isso só faz com que a criança se 

sinta valorizada e queira voltar a repetir a proeza. Não pense que é definitivo, poderão haver 

passos para trás, mas é mesmo assim. Não se esqueça de mostrar à criança o que ela fez no 

bacio.” 

 Seja coerente 

“Deixar as fraldas não é um trabalho só para as crianças, mas também para os pais que 

deixam de estar sossegados imaginando os chichis e os cocós sempre guardados dentro da 

fralda, para passarem a estar preocupados sobre o sítio e a hora a que estes se vão lembrar 

de fugir pelas pernas abaixo das crianças. 

Numa fase inicial, essas coisas podem acontecer no sítio e na hora menos convenientes, o que 

muitas vezes poderá levar os pais a socorrerem-se da milagrosa fralda em situações de saídas 

à rua ou passeios de carro. Mas se ao fim de algum tempo de visitas ao bacio o seu filho já dá 

mostras de conseguir controlar as saídas do chichi e do cocó e que até pede para o fazer, 

arrisque-se e saia sem lhe colocar fralda. Mostre-se coerente. 

Se quer que a criança deixe a fralda de vez, não vale fazer batota, e só fazer por isso quando 

lhe dá mais jeito. Se é para deixar a fralda é para deixar mesmo e não vale a pena pormo-nos 

com rodeios, porque doutra forma como é que a criança vai perceber o que se está a passar se 

uma vez lhe pedimos que faça no bacio e outras lhe voltamos a colocar fralda? Tenha coragem, 
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arrisque-se, muna-se de várias mudas de roupa, quinhentos mil toalhetes e não tenha medo de 

sair à rua. Vai ver que mais tarde tudo isto vai valer a pena. 

Se mesmo que lhe tenha posto uma fralda para sair ou porque a criança vai dormir e está de 

fralda, ela lhe pedir para fazer chichi ou cocó, não caia no erro de lhe dizer para fazer na fralda, 

o que acabaria por ser mais cómodo para si. Se o fizer, a criança não percebe porque é que vai 

ao bacio, se até lhe é permitido que faça na fralda. A nossa coerência só faz com que eles 

aprendam.” 

 Porque os acidentes acontecem 

“Durante o largar das fraldas nem tudo serão rosas e quase de certeza que vão ocorrer 

bastantes “acidentes”, ou seja, vários chichis e cocós vão fugir do controlo das crianças… 

Tenha sempre em mente que a criança está em fase de aprendizagem e que o que está a 

tentar conseguir não é tarefa fácil. Às 

vezes uma brincadeira mais envolvente 

é o suficiente para uma distracção.  

Não sucumba à tentação de ralhar com 

a criança, humilhá-la ou puni-la, porque 

isso só vai fazer com que a criança se 

sinta desvalorizada ou incapaz. Não 

mostre contrariedade em limpar o que a 

criança sujou e explique-lhe que 

acidentes acontecem e que da próxima 

vez de certeza que as coisas vão correr 

melhor. Só é preciso que ela tenha um 

bocadinho de mais atenção.” 

Por outro lado, há crianças que tendem 

a reter o chichi e/ ou o cocó por muito 

tempo. É importante não forçá-la, respeitar o seu ritmo, ajudá-la. No caso de retenção do 

chichi, ofereça mais líquidos à criança. No caso de retenção do cocó, deverá dar alimentos que 

soltem o intestino e que ajudem na evacuação. É importante que o adulto não entre em 

ansiedade e não volte a colocar a fralda à criança. Ao agir com tranquilidade, mais rápida e 

calmamente a criança adquirirá o controlo.  

 Passar para a sanita 

Quando a criança já adquiriu autonomia no uso do bacio ou quando mostra interesse, 

deverá começar a usar a sanita. No entanto, é importante que a criança se sinta segura na 

mesma. Na Creche, existem sanitas de tamanho adequado às crianças, se for em casa, 

poderão adquirir o redutor para sanitas. 
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 Largar as fraldas à noite 

“Depois da criança conseguir largar as fraldas durante o dia, está na altura de deixar de 

precisar delas durante a noite. É um bocadinho mais complicado, pois a criança está a dormir 

e poderá não ter consciência que está com vontade de fazer chichi. No início, comece por 

acordar a criança várias vezes durante a noite e por levá-la à casa de banho, para que ela faça 

chichi. Depois, é confiar no tempo, para que a criança comece a acordar por si.”  

De qualquer forma, não deixe de usar resguardo na cama e tenha sempre à mão um pijama e 

roupa de cama lavada, evitando também, dar muitos líquidos antes da criança se deitar. 

 Regressões  

Por vezes, poderá acontecer alguma regressão devido a algum acontecimento na vida da 

criança (nascimento de irmão, algum conflito ou factor perturbador para a criança), é normal.  

Mas lembre-se: nunca retroceda com a fralda, uma vez iniciada esta fase, é para continuar. 
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