
DESFRALDE

Como devo agir?



Preciso desfraldar meu filho!
como posso ajuda-lo?

Um	dos	maiores	desa�ios	da	maternidade	é	saber	o	

momento	ideal	de	tirar	as	fraldas	do	bebê,	bem	como	

cultivar	paciência	e	dedicação	durante	esse	processo.	

Antes	 de	 aprender	 o	 caminho	 para	 o	 banheiro,	 a	

criança	vai,	sim,	sujar	a	calça,	a	cama	e	até	mesmo	o	

tapete	e	o	sofá.	Isso	é	perfeitamente	normal,	acredite!	

A�inal,	ele	também	está	aprendendo	a	lidar	com	esta	

nova	fase	em	sua	vida.	

Para	o	bebê	é	di�ícil	entender	que	a	urina	e	as	fezes	

não	 fazem	parte	dele,	 o	 que	 torna	mais	demorado	a	

retirada	das	fraldas	e	o	uso	do	sanitário.	Deixar	o	que	é	

seu	em	outro	lugar	é	algo	que	o	incomoda	bastante,	por	

isso	 o	 diálogo	 e	 a	 paciência	 são	 fundamentais	 neste	

momento.

-



Qual a  ideal para o desfralde?idade

Existem	 algumas	 etapas	 importantes	 antes	 do	 desfralde,	 que	

precisam	 ser	 compreendidas	 pela	 criança	 com	 tranquilidade	 e	

segurança.	Quando	o	bebê	nasce,	ele	acha	que	é	uma	extensão	do	corpo	

da	mãe,	e	quando	compreende	que	não	é,	sente	a	separação	muitas	vezes	

demonstrando	 instabilidade	 emocional	 e	 comportamentos	 de	

irritabilidade.	

Esta	 fase	 faz	 parte	 do	 desenvolvimento	

infantil	e	é	necessário	que	haja	acolhimento	

ao	 sentimento	 que	 está	 sendo	 externado	

através	 do	 diálogo.	 Experimente	 conversar	

com	 a	 criança, 	 explicando	 que	 esse	

sentimento	 vai	 passar	 e	 que	 você	 sempre	

estará	ao	seu	lado.



Fisiologicamente,	a	partir	de	1	ano	e	meio	

ou	 2	 anos,	 a	 criança	 começa	 o	 processo	 de	

adquirir	 controle	 sobre	 os	 es�íncteres	

(estruturas	 responsáveis	pela	expulsão	das	

fezes	e	da	urina)	e	se	torna	capaz	de	liberar	

suas	excreções	no	momento	em	que	desejar.	

Assim,	o	processo	de	desfralde	geralmente	acontece	quando	a	

criança	tem	entre	2	e	3	anos	de	idade,	período	em	que	ela	já	é	

capaz	de	controlar	os	es�íncteres,	de	comunicar-se	através	da	

fala	 e/ou	 movimentos	 a	 �im	 de	 sinalizar	 quando	 está	 com	

vontade	e	de	dirigir-se	até	o	local	adequado.	No	entanto	é	preciso	

lembrar	que	a	idade	não	de�ine	a	hora	certa	do	desfralde,	até	

porque	não	acontece	da	mesma	maneira,	para	todas	as	crianças,	

depende	do	seu	desenvolvimento.	Muitas	vezes,	a	ansiedade	da	

mãe	em	ver	seu	�ilho	sem	fraldas,	acaba	antecipando	o	desfralde,	

tornando	esse	momento	estressante	para	a	criança.



Segundo	Maíra	Dourado	em	

seu	 texto	 sobre	 o	 desfralde	 “A	

criança	é	considerada	potente	

e	capaz,	sendo,	por	esse	motivo,	

a	referência	para	o	desfralde	e	

não	o	adulto.	É	ela	quem	deve	se	

posicionar	 no	 centro	 das	

tomadas	 de	 decisões.	 E,	 nesse	

sentido,	 é	 preciso	 respeito	 ao	

tempo	da	criança.”	

O	tempo	neste	momento	é	conduzido	pela	criança	e	não	por	uma	rotina	

imposta	pelo	adulto.	Nem	todos	vão	ao	banheiro	na	mesma	hora,	nem	todos	

conseguem	sentir-se	à	vontade	em	ambientes	 fora	de	casa	e	o	papel	dos	

professores	e	da	escola	é,	em	primeiro	lugar,	oferecer	segurança	para	que	

tudo	aconteça	de	forma	tranquila.

Portanto,	é	necessário	estar	sensível	

e	atento	aos	sinais	da	criança,	pois	ela	

dirá	 se	 está	 pronta	 para	 iniciar	 o	

processo	de	retirada	das	 fraldas.	Este	

processo	 precisa	 ser	 iniciado	no	 local	

onde	 a	 criança	 sente-se	mais	 segura,	

estando	 diante	 das	 pessoas	 do	 seu	

convívio,	por	isso,	sugere-se	que	seja	no	

ambiente	 familiar,	 em	sua	residência.	

Sendo	 a	 escola,	 uma	 importante	

parceira,	na	continuidade	do	desfralde.	

A crianca  e o desfraldeprotagonista



Desfralde diurno       

Os	 desfraldes	 diurno	 e	 noturno	 exigem	 das	

crianças	 diferentes	 organizações	 e	 controle,	 em	

momentos	distintos	de	sua	rotina.	Retirar	a	fralda	

do	dia	é	muito	mais	fácil,	pois	a	criança	está	ativa	e	

consegue	expressar-se	acerca	de	suas	vontades,	já	

retirar	 a	 fralda	 da	 noite,	 quando	 a	 criança	 está	

dormindo,	necessita	de	maior	trabalho	do	sistema	

nervoso	central	e	esta	ação	ainda	precisa	de	tempo	

para	que	possa	desenvolver	com	autonomia.	

x
desfralde noturno 



NOTA:	 E	não	 esqueça:	 a	parceria	 com	a	 escola	

nesse	 processo	 é	 fundamental.	 Por	 isso,	 dialogue	

com	a	professora	do	seu	�ilho,	envie	várias	mudas	

de	 roupas	 na	 mochila,	 evite	 colocar	 fraldas	 nos	

momentos	 de	 translado	 da	 casa	 para	 a	 escola	 e	

esteja	sempre	disponível	para	escutar/sentir	o	que	

seu	�ilho	te	apresenta.

Não	existe	modelo	de	como	desfraldar,	
o	segredo	é	descobrir	junto	com	a	criança,	

buscando	uma	relação	respeitosa	e	muito	divertida!	

Aproveite	cada	momento!	
Eles	passam	rápido	demais!
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