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Por isso, esse ebook é um convite para vocês se desfraldarem...
se despirem... de tudo que já ouviram falar sobre o processo de desfralde.

Ter uma criança mais segura, mais saudável, longe das disfunções fisiológicas, além de um ambiente
familiar mais feliz e harmonioso trazem inúmeros bene�cios.

Portanto acredito que o processo de PRÉ-DESFRALDE é tão importante quanto o desfralde.

Meu nome é Raquel Jácomo, sou fisioterapeuta pélvica. Especialista em Reabilitação do assoalho pélvico
pela Escola Paulista de Medicina/ UNIFESP, mestre e doutora (Phd) pela Universidade de Brasília. 

Durante esses mais de 10 anos de carreira, observei que as disfunções pélvicas (incon�nência urinária
de repe� ão, bexiga hiperaata, bexiga caída, dor na relação sexual, cons�pação intestes�nal...) nos adultos
era devido aos maus hábitos adquiridos na infância. Muitos deles incluíam um desfralde mal sucedido.
 
Esse e-book consta com 8 orientações imprescindíveis para serem realizadas ANTES do processo de
desfralde. Seguindo este protocolo que eu desenvolvi - pautado nos principais estudos cien�ficos
nacionais e internacionais sobre o assunto e com a minha experiência no consultório e dentro de casa - 
o seu filho (a) estará preparado (a) para o desfralde muito mais fácil, rápido e tranquilo.

O desfralde é uma época importante
na vida de uma criança.
E MUITO DESAFIADORA PARA OS PAIS. 
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Aproveite a leitura!



A maioria das mamães e dos papais acredita que o desfralde deve ocorrer com base
na idade da criança - em torno de 2 a 2,5 anos de idade. Porém, o mais importante é
observar se ela demonstra que está pronta para o processo. 

- Usar palavras, expressões faciais ou movimentos que indicam a necessidade de urinar; 
- Possuir vocabulário simples referente ao treinamento esfincteriano (xixi, cocô, pum);
- Mostrar interesse em outras pessoas que estejam usando o banheiro; 
- Ficar seco por 2 horas ou mais durante o dia;
- Dizer que está “fazendo xixi” no momento da micção, em geral durante o banho;
- Dizer aos pais que acabou de fazer xixi ou cocô na fralda;
- Permanecer brincando na mesma a�vidade por mais de 5 minutos; 
- Ser capaz de apontar o que deseja; 
- Não apresentar atrasos nos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. 

Cer�fique-se de que seu filho (a) 
ESTEJA PREPARADO (A)! 
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Muitas mães/pais querem �rar a fralda em um momen�o di�cil. 
Esse é o principal erro do desfralde.

Escolha um período que você esteja calmo (a) e tranquilo (a)
e principalmente, sem pressa.  “- Ah Raquel, mas aí você está querendo demais”. 
Então, acredito que não seja a hora de começar. 

Para que você, só você tenha a observação, a a�tude, a paciência e o jei�nho que será
necessário para o desfralde bem sucedido. 

Lembre-se que as crianças estarão te observando e sen�ndo suas expressões.

Escolha um período de férias ou feriado prolongado, quando você es�ver mais
descansado (a) e esteja 100% focado (a) no processo. 

ESTEJA PREPARADO (A) PARA O PROCESSO
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Evite períodos de estresse ou mudanças na ro�na da família.

- Eventos próximos ou recentes (casamentos...); 
- Chegada do irmão mais novo; 
- Mudanças no cuidado da criança
(babá nova, escola nova... ); 
- Transferência do berço para a cama; 
- Morte, doença grave, separação dos pais
ou qualquer perturbação na vida familiar; 
- Mudança de casa.

Saiba quando é O MOMENTO CERTO.
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É fato que os filhos se espelham nos pais.
No momento do desfralde também não será
diferente. 

É um momento de você diminuir o tom de voz para que a criança se sinta acolhida e segura.

a) Cuide da sua bexiga e do seu intes�no.  
Aconselho que todos os membros da família sigam fazendo xixi e cocô sentados
(inclusive os do sexo masculino) e de forma tranquila a fim de evitar o intes�no preso. 

b) Evite expressões de “nojo”, “sujeira” ou qualquer �po desconforto. 

c) Cuidado  com a perspec�va em cima da criança. 
Lembrem-se, se vocês ficarem tensos, logo a criança vai sen�r e ter a ideia de que o
desfralde é “ruim”. 

SEJA EXEMPLO
para seu (a)  filho (a)
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Expecta�vas realistas e apropriadas estão associadas à interação
posi�va entre pais e filho, facilitando o desenvolvimento da criança.

No entanto, muitas crianças são forçadas a tentar aprender quando ainda não
desenvolveram todas as condições biológicas necessárias. Isso causa frustração
e decepção para pais e avós com demandas rígidas e inflexíveis em relação aos hábitos
miccionais e intes�nais das crianças. Muitas vezes, esse �po de reação por parte dos
adultos ainda pode evoluir para a punição, negligência, abuso e falta de es�mulo.

Preste muita atenção na polí�ca de desfralde da creche, dos médicos e daquilo que
vocês ensinam em casa. Muitas creches que aceitam crianças ainda em fraldas as
treinam intensivamente durante suas a�vidades educacionais, contrastando com as
a�tudes dos pais em casa. Instruções contrastantes confundem as crianças e elas ainda
não têm capacidade de seguir somente uma delas.

CUIDADO COM AS EXPECTATIVAS
dentro e fora de casa!  
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Estudos demonstram que o sucesso do desfralde
também depende de um penico mais atraente e resistente. 

Oriento penicos com assento macio e confortável. Com design interessante, coloridos
e cheio de figuras.
Necessariamente com o fundo removível (facilidade na limpeza do penico). E de
preferência com tampa (mais di�cil de achar. Mas ajuda vocês no tempo de limpeza). 

ESCOLHA BEM
o penico!

@
ra

q
u

el
ja

co
m

o



Antes de iniciar o desfralde, coloque o penico em um cômodo da
sua casa, onde seu filho (a) costuma passar momento de lazer
(sala de casa, quarto) para que se familiarize com ele.
Permita que seu filho observe, toque, brinque e se acostume
com o penico.

Deixe-os sentados totalmente ves�dos no penico, como se fosse
uma cadeira comum. Permita que eles deixem o penico a
qualquer momento. Não force seu filho (a) a ficar no penico. 

Quando a criança es�ver acostumada ao penico,  tente que ela
se sente no penico sem usar calças ou fralda. Deixe-as se sen�rem
confortáveis   em sentar no penico dessa maneira.
Mostre como o penico é usado. Coloque cocô de uma fralda suja no penico. Permita que
a criança observe a transferência das vezes que estão no penico para o vaso sanitário. 
Convide seu filho (a) a dar descarga no vaso sanitário e observe o cocô desaparecer.

Quando a criança já es�ver sentando no penico de forma tranquila e já se sen�r
confortável com a descarga do vaso sanitário, vocês estarão prontos para começar o
processo de desfralde.

GASTE TEMPO APRESENTANDO
o vaso e o penico ao seu filho 
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VOCÊ SABIA QUE O SUCESSO DO DESFRALDE É O CONHECIMENTO?

Como todo início de um projeto, é bastante natural que tenhamos 

muitas dúvidas, medos e inseguranças. E o nosso obje�vo aqui é passar 

por um desfralde de maneira mais tranquila, consciente e respeitosa 

possível. Ou seja, sem traumas para família e muito menos para criança.

Você sabia que uma falha no processo pode trazer diversas consequências?

Infecção urinária; 

Cons�pação intes�nal (intes�no preso); 

Medo ao evacuar (chora e esperneia para fazer cocô, fala que não quer �rar a fralda);

Ansiedade;

Baixo es�ma;

Insegurança;

Dor ao evacuar;

Resistência ao toilet.

Se você está insegura, não quer que seu filho sofra bulling, ter um desfralde acompanhado 

por profissional de saúde, tem medo de traumas ou até acredita que o desfralde do seu 

filho não está avançando…. Te convido a par�cipar do nosso programa: 

 www.byebyefraldinha.com.br
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