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O treino do bacio: quando e como?

Estas duas perguntas tão simples vivem, de certeza, na mente dos pais, 

principalmente dos que ainda são inexperientes e estão desejosos de fazer 

tudo de acordo com as «regras das boas práticas parentais».

O problema é que as respostas não são assim tão simples e lineares, como 

as perguntas poderiam deixar prever.

Em primeiro lugar, todos têm teorias e ideias – avós, creches, amigos mais 

experientes –, muitas vezes contraditórias, que deixam os pais de primeira 

viagem ainda mais confusos quanto às indicações a seguir. Depois, porque 

ao longo dos tempos os conceitos também têm vindo a evoluir: desde logo, 

a idade do início do treino do bacio. Se, nos primórdios do século xx, de um 

modo geral preconizava-se que o treino devia começar cerca do ano de idade, 

e sempre seguramente antes dos dezoito meses, nos nossos dias essa idade 

tem vindo a ser alargada, situando-se, em média, para lá dos dois anos.

No entanto, um aspecto ainda mais importante do que a simples evolução 

cronológica tem sido a mudança de paradigma, no qual a criança passou de 

objeto passivo, treinado mais ou menos coercivamente pelos pais, para o centro 

Prefácio
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ativo do processo de treino, menos dependente da idade e mais relacionado com  

a sua disponibilidade (fisiológica e comportamental).

Este percurso deveu-se à intervenção de especialistas, desde a década de 

1940 com os conselhos do Dr. Spock, aos anos 60 com as propostas decisi-

vas de T. Berry Brazelton para o chamado «treino focado na criança», que 

dá a esta maior liberdade em todos os passos do treino e reduz ao mínimo  

a possibilidade de conflito. Este é ainda o método recomendado pela Aca-

demia Americana de Pediatria.

Em última análise, o que os pais pretendem é ter os filhos limpinhos e felizes. 

Tenho a certeza de que este livro da Dra. Miriam Gonçalves, tão importante 

quanto oportuno, com poucas regras ou normas, mas cheio de bons conse-

lhos, vai permitir aos pais escolherem com mais confiança o caminho para 

atingir o objetivo pretendido.

Gonçalo Cordeiro Ferreira (Pediatra)
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Nenhum de nós se lembra de ter deixado as fraldas ou, pelo menos, as pri-

meiras tentativas que os nossos pais fizeram para que isso acontecesse, 

mas a necessidade de um bebé usar fralda é tão antiga quanto a história 

da própria humanidade. 

Uma das principais fases na vida, ainda curta, de um bebé, é o abandono 

das fraldas, pois é-lhe pedido que aprenda a fazer uma série de coisas, 

totalmente novas, em simultâneo. 

Este livro tem como objetivo orientar os pais e os cuidadores para o treino 

do bacio sem lágrimas, pressões ou frustrações. Serve para orientar atra-

vés de todo o processo de retirada das fraldas, desde o início ao fim, com 

conselhos para se manter confiante. É um desafio que deve ser encarado 

como algo de positivo para ambas as partes.

Se sente receio ou preocupação por não saber como começar ou o que deve 

fazer, aconselho a que, numa fase inicial, procure ajuda profissional. Uma 

consulta para esclarecer dúvidas e ajudar na preparação do treino pode 

ser muito tranquilizante e dar-lhe as ferramentas e recursos dos quais não 

tem conhecimento.

Através deste método simples e prático, estou confiante que o processo 

de treino do bacio e abandono das fraldas será um êxito. 

E lembre-se: SABER É PODER!

A idade média para uma criança 
deixar as fraldas (durante o dia) é entre 

os dois anos e meio e os três anos.
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Não existe uma idade certa para a criança deixar a fralda, todas são dife-

rentes e têm o seu ritmo próprio. A maioria está preparada para o treino do 

bacio entre os dezoito e os vinte e quatro meses, dependendo do grau de 

maturidade, personalidade e interesse.

No plano fisiológico, o sistema nervoso que comanda o controlo dos esfíncteres 

deve estar desenvolvido, o que, em geral, não acontece antes dos dezoito 

meses. Por isso, iniciar o treino antes de a criança ter adquirido este controlo 

pode levar a muitos descuidos e frustração.

Algumas crianças, como não gostam de sentir a fralda suja ou molhada, 

aprendem mais depressa a usar o bacio ou a sanita. Outras não se impor-

tam de ter a fralda suja e de permanecer com esta enquanto as deixarem. 

É natural comparar o desenvolvimento da sua criança com o das outras 

crianças, mas lembre-se de que todas são diferentes e o treino do bacio, 

tal como outras etapas do desenvolvimento, não é uma competição.

O sucesso do treino do bacio não tem só que ver com o desenvolvimento físico 

e emocional da criança, mas também com a motivação e preparação dos pais 

e dos outros membros da família. O segredo deste sucesso consiste em escolher 

o momento certo e ter muita paciência.

Podemos dizer que uma criança foi bem-sucedida no treino do bacio quando 

sabe que tem de usar o bacio ou a sanita, puxar as calças para baixo ou 

a saia para cima, baixar as cuecas, fazer as necessidades, vestir-se de novo, 

lavar e secar as mãos. Tudo isto com o mínimo de ajuda possível. 

Além de gastar menos dinheiro em fraldas, ter menos trabalho e ser mais 

limpo, com o treino do bacio a sua criança torna-se mais autónoma, o que 

lhe aumenta a autoestima, pois tem mais confiança e orgulho nela e nas 

suas competências, dando-lhe motivação para outras fases igualmente 

importantes do seu desenvolvimento.
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O treino do esfíncter vesical e do esfíncter anal podem não ser simultâneos  

e há muitas crianças que, após terem conseguido o treino do chichi, con-

tinuam, durante um período variável de tempo, a pedir a fralda quando 

chegam a casa só para fazerem cocó. Este comportamento deve ser en-

tendido pelos pais como normal e devem tolerá-lo, até porque é transitório.

Sempre que possível, aconselho ambos os pais a estarem envolvidos nesta 

etapa de modo a cada um poder contribuir com as suas opiniões e pontos 

de vista.
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Chichi
• Até por volta dos dezoito 

meses a maioria das crianças defeca 
e urina de um modo automático 
(reflexo fisiológico) porque ainda 
não tem controlo dos esfíncteres.

• A bexiga dos bebés esvazia entre 
quinze a vinte vezes por dia.

Cocó
• Gradualmente, o bebé começa 

a demonstrar que vai começar 
a fazer cocó através de sinais, 
como ficar com a cara vermelha.
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A vida com crianças é trabalhosa, por isso é uma boa ideia pensar um pouco 

acerca do treino do bacio antes de o iniciar.

Para perceber se a sua criança está, ou não, preparada, deve procurar sinais 

importantes relacionados com as áreas de desenvolvimento físico, cognitivo 

e psico-socioemocional:

• Tem mais de dezoito meses.

• Consegue puxar as calças, ou levantar a saia, sem ajuda.

• Tem frequentemente a fralda seca quando acorda da sesta ou está 

seca duas horas após a última muda. Estes são indicadores de que 

já é capaz de controlar os músculos da bexiga e que os movimentos 

do intestino se tornaram mais regulares e previsíveis durante o dia.

• Tem consciência de que fez, está a fazer ou vai fazer cocó ou chichi. 

Pode demonstrá-lo quando fica muito calada e mostra sinais de con-

centração através de expressões faciais, da posição ou quando aponta 

para a fralda e diz chichi ou cocó quando faz.

• Mostra desconforto quando sente a fralda molhada ou suja.

• Compreende e segue, pelo menos, cinco instruções simples, como: 

«Vai buscar o teu peluche azul, por favor.»

• Consegue estar quieta, concentrada e entreter-se numa tarefa 

ou com um brinquedo, livro ou vídeo durante cinco ou dez minutos.

• Tem curiosidade acerca do bacio, imita as ações dos pais, deseja 

agradá-los e adora quando é elogiada.

• Percebe a diferença entre seco e molhado. 

• Mostra interesse em usar cuecas de criança crescida em vez de fralda.

• É saudável e não apresenta qualquer problema de desenvolvimento.

Se a sua criança apresenta TODOS, ou QUASE TODOS, estes sinais, é uma 

boa indicação de que está preparada para iniciar o treino. Lembre-se, 

o fundamental para o treino do bacio de sucesso é começar quando 

a criança e os pais estão preparados.
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