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Estes materiais são fruto das atividades em andamento da Autism 

Speaks Autism Treatment Network (Rede de Tratamento do 
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Um Guia para Pais Para Treinar Crianças com Autismo a Usar o Banheiro 
 
 
 

O treinamento para usar o banheiro pode ser desafiador para crianças com 

transtornos do espectro do autismo (TEA). Existem muitas razões que podem fazer com que leve muito tempo. Muitas 
crianças com TEA aprendem a usar o banheiro em uma idade mais avançada. Muitas crianças com TEA aprendem a urinar 
e fazer cocô no banheiro mais tardiamente do que outras crianças (Tsai, Stewart, & August, 1981).  
 
Cada criança com TEA é diferente. Crianças com TEA têm alguns problemas em comum que podem dificultar o uso do 
banheiro. Saber sobre esses problemas pode ajudar você a pensar em diversas maneiras de atender às necessidades do 
seu filho. Veja abaixo algumas ideias para reflexão: 

 
 
 

Físico: Pode haver razões físicas ou médicas por trás da dificuldade de usar o 

banheiro. Discuta essas questões com o pediatra do seu filho. 
 
 
 

Linguagem: Crianças com TEA têm dificuldade de entender e utilizar linguagem. 

Não espere que uma criança com autismo peça para usar o banheiro. 
 

 
 

Roupas: Algumas crianças com TEA têm dificuldade para baixar as calças ou 

puxá-las de volta para cima. 
 
 
 

Medos: Algumas crianças com TEA têm medo de sentar no banheiro ou do barulho 

da descarga. Acostumá-los com o vaso sanitário utilizando um cronograma visual e 
tornando-o parte da rotina pode torná-lo menos amedrontador. 

 
 
 

Sinais corporais: Algumas crianças com TEA podem não ter consciência de que 

precisam ir ao banheiro, ou de que as suas roupas estão molhadas ou sujas. 
 

 
 

Necessidade de constância (ou seja, rotina): Muitas crianças com TEA já 

definiram a sua maneira de fazer xixi ou cocô. Aprender novas maneiras de usar o 
banheiro pode ser difícil. 

 

 
 

Usar banheiros diferentes: Algumas crianças com TEA aprendem uma rotina 

de usar o banheiro em casa ou na escola, mas têm dificuldade para ir ao banheiro em 

outros lugares, como banheiros públicos. 

“É uma maratona, não uma 

corrida de velocidade.” 

- Gary Heffner 

 
Um estudo conduzido por 

Dalrymple e Ruble (1992) 

descobriu que, em média, 

crianças com TEA precisam de 

1,6 anos a mais de treinamento 

para usar o banheiro para 

permaneceram secas durante o 

dia, e, ás vezes, mais de 2 anos 

para conseguir controlar o seu 

intestino. 
 

 
A jornada pode levar alguns 

anos, mas o prêmio de uma vida 

de independência no uso do 

banheiro vale a espera! 

 
 
 
 
 
As ideias que constam neste livreto podem ajudar a ensinar crianças pequenas, 

adolescente e adultos com TEA a usar o banheiro. Embora os problemas listados 

acima possam deixá-lo confuso sobre como começar o treinamento para usar o 

banheiro, a tarefa é algo dentro do seu controle; há sempre alguma coisa que 

uma criança com autismo pode fazer para se tornar mais independente no uso 

do banheiro. Você só precisa lembrar que as dicas usuais de treinamento de 

crianças que estão se desenvolvendo normalmente terão que ser modificadas 

para crianças com TEA. 
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POR ONDE COMEÇO? 
 

"Treinamento por idas ao banheiro" ou "Treinamento por cronograma" ajuda as crianças a aprenderem a 

usar o banheiro, sem colocar outras demandas sobre elas. Os adultos determinam o cronograma e ajudam 

a treinar o corpo da criança para seguir o cronograma. 
 

� Sente por 6. Estabeleça uma meta de sentar seis vezes por dia no banheiro. No início, as idas serão 

curtas (podem durar 5 segundos por ida), com uma ida mais longa todos os dias para trabalhar com os 
movimentos intestinais. Com o tempo, as "sentadas" no banheiro podem se tornar mais longas (p.ex. 
até 10 minutos). Programar um alarme pode ser uma maneira útil de informar o seu filho de que a 
"sentada" no banheiro terminou. O seu filho poderá também levantar imediatamente do banheiro se 
fizer xixi ou cocô. Meninos devem aprender a sentar no banheiro para fazer xixi até que aprendam a 
fazer cocô regularmente no banheiro. 

 

� Não pergunte. Mande. Não espere que as crianças lhe digam 

que precisam usar o banheiro ou que digam "sim" quando perguntar 
se precisam ir. Diga a elas que é hora de ir ao banheiro. 

 
 

� Planeje. Torne as idas ao banheiro parte da sua vida cotidiana. 

Planeje as idas ao banheiro de acordo com a sua rotina usual. 
Mantenha os mesmos horários no dia, ou as mesmas atividades 
diárias. 

 
 

� Comunique. Use as mesmas palavras simples, sinais ou imagens em 

cada visita. Isso ajuda a criança a aprender a linguagem do banheiro. 
 
 

� Continue tentando. Dizem que a formação de um hábito leva três 

semanas. Quando tiver delineado a rotina e os métodos, continue 
trabalhando pela mesma meta por 3 semanas. 

 
 

� Faça um cronograma visual. Imagens podem ajudar o seu 

filho a saber o que esperar nas idas ao banheiro (vide Apêndice 2: 
Exemplo de Cronograma Visual na página 9). Tire fotos de itens no 
seu banheiro (p.ex. papel higiênico, vaso sanitário). Coloque as 
imagens em ordem em um pedaço de papel para mostrar ao seu 
filho cada passo da ida ao banheiro. Existem sites também com 
imagens relacionadas ao uso do banheiro que você pode imprimir. 
Veja a página 7 para informações sobre sites. Se o seu filho ainda 
não entende imagens, você pode mostrar para ele objetos reais 
(p.ex. um rolo de papel higiênico) para cada passo. 

Itens rápidos a serem 
praticados… 

 

• Seja encorajador. Use 
linguagem motivadora sempre que 
estiver falando com crianças sobre 
o uso do banheiro. Use palavras 
positivas se eles estiverem por 
perto. 

• Elogie os esforços do seu 
filho e sua colaboração 
independentemente de quão 
grandes ou pequenos. 

• Seja calmo e direto em sua 
abordagem ao treinamento para 
usar o banheiro. 

• Mantenha o cronograma. 
Estabeleça um horário para ir ao 
banheiro dentro e fora de casa. 

• Use as mesmas palavras 
sobre o uso do banheiro. 

• Certifique-se de que todos 
estão usando o mesmo plano. Fale 
com as outras pessoas que 
trabalham com o seu filho. 
Compartilhe o plano de uso do 
banheiro com elas e peça a elas 
que mantenham a rotina e a 
mesma linguagem. 

 

� Identifique Recompensas. Faça uma lista das coisas favoritas do seu filho, como alimentos, brinquedos e 

vídeos. Considere quais deles serão mais fáceis de dar ao seu filho assim que ele fizer xixi ou cocô no banheiro. Um 

alimento pequeno (p.ex. uma fruta, um pedaço de chocolate) geralmente funciona bem. Além de dar uma recompensa por 

"ir" ao banheiro, você pode dar ao seu filho tempo para fazer alguma atividade favorita (p.ex. assistir um vídeo, brincar 

com um brinquedo) após o fim da ida ao banheiro.
. 

 
Chave para o sucesso: 
Mantenha a linguagem simples e as 
rotinas de uso do banheiro constantes. 
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Dicas para maior sucesso no uso do banheiro! 
 

 

Documente a rotina do seu filho durante três dias “típicos”.  Para ajudá-lo a elaborar o 

programa de uso do banheiro do seu filho, monitore quanto tempo decorre entre o momento em que o 
seu filho toma algo e quando faz xixi. Checar a fralda do seu filho frequentemente para verificar a umidade 
(p.ex. a cada 15 minutos) o ajudará a decidir quando planejar as idas ao banheiro. 

 
Considere a dieta do seu filho. Mudanças na dieta, como aumento da ingestão de fluidos, 

fibras e bebidas, pode ajudar o seu filho a sentir a necessidade de ir ao banheiro. 
 

 

Faça pequenas mudanças em hábitos diários. Vista o seu filho em roupas fáceis de 

remover. Troque o seu filho assim que estiver molhado ou sujo com xixi ou cocô. Troque a fralda em 
local próximo do ou no banheiro. Envolva o seu filho no processo de limpeza. 

 
 

Faça com que o seu filho jogue o conteúdo da fralda suja no vaso quando 
possível. Isso também ajudará o seu filho a entender que a sujeira deve ser jogada no vaso 

sanitário. Faça com que o seu filho dê a descarga e lave as mãos após cada troca de fralda. 
 

Certifique-se de que as idas ao banheiro sejam confortáveis. O seu filho deve se 

sentar confortavelmente no vaso. Use um assento menor de pinico e/ou coloque um banquinho para 
apoiar os pés. Se o seu filho não senta no vaso, trabalhe com ele para aprender a sentar antes de 
começar o treinamento de uso do banheiro. 

 

Considere as necessidades sensoriais do seu filho. Se o seu filho não gosta de 

determinados sons, cheiros, ou coisas que toca no banheiro mude essas coisas conforme possível. 

 
Tenha várias peças de roupas íntimas prontas. Durante o treinamento de uso do banheiro é 

importante que as crianças vistam roupas íntimas durante o dia. Elas precisam sentir quando estão 
molhadas. O seu filho pode usar um short emborrachado ou uma fralda de vestir que vá por cima da roupa 
íntima, se necessário. Fraldas normais ou fraldas de vestir podem ser usadas quando o seu filho estiver 
dormindo, ou quando estiver fora de casa. 
 

Use um cronograma visual. Imagens mostrando cada passo da rotina de uso do banheiro podem 

ajudar o seu filho a aprender a rotina e saber o que vai acontecer. Durante as idas ao banheiro, mostre 
ao seu filho o cronograma visual que você criou. Enuncie cada passo conforme for fazendo (vide 
Apêndice 2: Exemplo de Cronograma Visual na página 9). 

 

Use recompensas. Dê ao seu filho uma recompensa imediatamente após ele fazer xixi ou cocô no 

banheiro. Quanto mais rápido for o seu comportamento de recompensa, maior a probabilidade de 
promover o comportamento. As recompensas para o uso do banheiro são especiais, estas só devem ser 
utilizadas para o uso do banheiro. 

 

Pratique em banheiros diferentes. Usar banheiros diferentes ajuda o seu filho a saber que 

pode usar banheiros diferentes em lugares diferentes. 
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CRIANDO O PLANO DE USO DO BANHEIRO DO SEU FILHO 

Muitas pessoas diferentes podem ajudar o seu filho com o uso do banheiro. Vários membros da família, professores, 

assistentes e funcionários de creches podem ajudar. Todos os que trabalham com o seu filho devem usar a mesma 

linguagem e a mesma rotina. Isso ajudará a fazer com que o treinamento de uso do banheiro seja bem-sucedido. 

 

Um plano de uso do banheiro por escrito poderá ajudar o seu filho com TEA a progredir. Se estiver escrito, todos poderão 

usar a mesma linguagem e a mesma rotina. Planos de uso do banheiro podem incluir os seguintes pontos: 
 

Metas: 
 
� Informe a pessoa que ajuda o seu filho sobre as suas metas. Descreve para essa pessoa o que você está 

tentando conseguir em determinado período de tempo. Por exemplo, "A meta é que o Tommy vá ao 
banheiro 15 min. após cada refeição e sente no banheiro por 5 segundos". 

 
 

Rotina: 
� Com que frequência? Inclua a frequência ou os horários em que a criança deve ir ao banheiro. 

Alguns exemplos incluem: "a cada hora quando o relógio marcar a hora" ou 

"15 minutos após beber algo/ refeições". 
 

� Por quanto tempo? Certifique-se de incluir por quanto tempo o seu filho suporta as idas ao banheiro 
(pode começar com 5 segundos apenas). 

 
 

Linguagem: 
� Palavras: Use palavras que funcionam para o seu filho. Por exemplo, existe alguma palavra "código" 

que você usa para fazer xixi? Que palavras você usa para falar para o seu filho ir ao banheiro? 
 

 

Lugares: 
 
� Onde? Aonde o seu filho vai ao banheiro? 

 

� O que? Considere a iluminação ela é forte ou fraca? Como isso afeta o seu filho? E os barulhos no banheiro 
(p.ex. ventilador)? E o tipo de papel higiênico? A porta deve ficar aberta ou fechada? 

 

� Quem? Quem vai com o seu filho ao banheiro? Alguém fica com o seu filho ou fica somente por perto? 
 
 

Ferramentas: 
 
� Que ferramentas você está utilizando? Você usa um cronograma visual? O seu filho gosta de ouvir música 

ou ler um livro? 
 
 

Recompensas: 
 

� Quais atividades são dignas de recompensa? Quais atividades não são? 
 

� Como você recompensa o seu filho por um trabalho bem feito?  

O que acontece se o seu filho não faz por merecer uma recompensa? 
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PERGUNTAS FREQUENTES DOS PAIS 
 

 
 

O nosso filho usa o vaso sanitário na escola, mas se recusa a usá-lo em casa. O que devemos 

fazer? 
 
 

Pode ser difícil para o seu filho diagnosticado com TEA fazer algo que é capaz de fazer na escola em 
casa. Pode ser útil ensinar o seu filho a usar banheiros diferentes na escola. Use as palavras e ideias 
que seus professores usam na escola. Pode ser necessário começar com passos simples em casa.  
Comece entrando no banheiro. Adicione um passo por vez até que ele esteja usando o banheiro em 
casa. Pratique idas ao banheiro em banheiros diferentes. Use os banheiros de lojas e das casas de 
outras pessoas. 

 

 
Achávamos que tínhamos um bom programa de treinamento de uso do banheiro para 

a nossa filha, mas não está funcionando. Quais são os nossos próximos passos? 

Existem diversos passos que você pode tomar. (1) Certifique-se de que não existe uma explicação 
médica. Converse com o médico da sua filha para ver se ela está constipada ou para receber 
algumas dicas de mudanças na sua dieta. (2) Considere o cronograma de uso do banheiro da sua 
filha e certifique-se de que você a está levando quando ela tem maior probabilidade de fazer xixi ou 
cocô. (3) Considere mudar as recompensas. Certifique-se de que a sua filha gosta da recompensa. 
Em geral, é bom reavaliar a recompensa que você está usando pelo menos a cada três meses, mas 
você pode ter que fazer isso com maior frequência. 

 
 

 
Eu trabalhei o uso do banheiro com o meu filho durante todo o final de semana, 

mas não consegui nenhum progresso. Quanto tempo o processo demora? 
 

Muitas pessoas levam muito tempo para aprender a usar o banheiro. Ajuda se você mantiver uma 
postura relaxada e tiver paciência. Não existe prazo para aprender a usar o banheiro. O treinamento 
para o uso do banheiro deve ser uma pequena parte da sua vida. Você pode dar um tempo e tentar 
novamente quando tiver mais energia, ou quando o seu filho der sinais de que está pronto.  
Lembre-se de que pode ser difícil aprender a ir ao banheiro. Pratique o uso do banheiro quando o 
momento for bom para você e para a sua família. Assim você terá a energia para trabalhar nesta 
importante habilidade no longo prazo. 

 

 
 

A nossa família tentou ajudar nosso filho a aprender a usar o banheiro, mas ele ainda está usando 

fraldas. O que devemos fazer? 
 

Pode ser a hora de procurar a ajuda de alguém que tenha treinamento especializado. Existem 
médicos, psicólogos, educadores especiais, fonoaudiólogos, analistas/ especialistas 
comportamentais e terapeutas ocupacionais que podem ajudar crianças com TEA a aprender a usar 
o banheiro. Esses profissionais podem ajudar a sua família com um treinamento intensivo de uso do 
banheiro. Este método pode funcionar bem com crianças diagnosticadas com TEA, mas precisa ser 
monitorado por um profissional. Lembre-se de que pode levar um bom tempo para o seu filho 
aprender esta habilidade complicada e importante. 

 
 

 
Veja um Exemplo de Plano de Treinamento de 

Uso do Banheiro no Apêndice 2, página 8, 

que você pode imprimir e completar. 
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RECURSOS 
 

O Departamento de Assistência à Família da Autism Speaks oferece recursos, kits de ferramentas e apoio para 
ajudar a administrar os desafios da vida cotidiana com o autismo www.autismspeaks.org/family-services. Se 
você tem interesse em falar com um membro da Equipe de Assistência à Família da Autism Speaks, entre em 
contato com a Equipe de Atendimento ao Autismo (ART) no fone +1 888-AUTISM2 (288-4762), ou por e-mail 
no familyservices@autismspeaks.org. ART En Español al 888-772-9050 

 
 Referências  

 
1.    Dalrymple, N.J. & Ruble, L.A. (1992). Toilet training 

and behaviors of people with autism: Parent 
views. Journal of Autism and Developmental
 Disorders, 22 (2), 265-275 

2.    Tsai, L., Stewart, M.A., & August, G. (1981). 
Implication of sex differences in the familial 
transmission of infantile autism. Journal of 
Autism and Developmental Disorders, 11(2), 

165-173. 
 

 Sites  
 

• National Autistic Society (Sociedade Nacional do 
Autismo): Treinamento para Usar o Banheiro: 
www.autism.org.uk/living-with- 
autism/understanding-behaviour/toilet- 
training.aspx 

• www.do2learn.com/picturecards/printcards/se 

lfhelp_toileting.htm é um excelente recurso para 

cronogramas visuais 

• Dicas para a vida cotidiana — 
Treinamento para usar o banheiro: 
www.theautismprogram.org/wp- 
content/uploads/toileting-tips.pdf 

• Bright Tots: Treinamento para usar o banheiro e 

Autismo: www.brighttots.com/Toilet_training_and_autis 

m.html 
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APÊNDICE 1: EXEMPLO DE PLANO DE USO DO BANHEIRO 
 

Meta: 
“A meta é fazer com que 

Tommy vá ao banheiro 
15 minutos após a 

refeição e se sente no 
vaso por 5 segundos.” 

Rotina: 
 

 

Com que 
frequência? 
Tommy vai ao 

banheiro 15 minutos 
após cada refeição 

ou bebida. 

Quanto tempo 
passa fazendo o 
quê? Tommy vai 

ao banheiro por 5 
segundos. Ele senta 

no vaso. 
 

Linguagem: 
“Agora temos que ir ao 

banheiro”; “Fazer pipi” = 
urinar. 

 

 

Local: 
Ajudante fica do lado de 

fora da porta. A porta fica 
aberta. Luzes e ventilador 

ligados. 

Ferramentas: 
Tommy lê “Onde ficam 
as coisas selvagens” no 

banheiro. 

 
 

Recompensas: 
Tommy recebe 5 minutos 

para brincar no iPad a cada 
visita ao banheiro. 
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APÊNDICE 2: EXEMPLO DE CRONOGRAMA VISUAL 

Cronograma Visual 

Um cronograma visual é um painel do que vai acontecer ao longo do dia ou durante uma atividade. Um 

cronograma visual é útil nas idas ao banheiro, pois diminui a ansiedade e a dificuldade de lidar com 

transições, pois informa claramente para o seu filho quando determinadas atividades vão ocorrer. 
 

1)    Decida quais atividades colocará no cronograma. Tente misturar atividades apreciadas com 

atividades não apreciadas. 
 

2)    Coloque imagens de destaque para as atividades identificadas por você, em um cronograma portátil (em 

uma lousa ou prancheta). O cronograma deve estar acessível para o seu filho desde o início da primeira 

atividade e deve permanecer visível ao longo de todas as atividades. 
 

3)    Quando for a hora de uma atividade no cronograma, avise o seu filho com uma breve instrução verbal 

antes do início da próxima atividade. Quando uma tarefa for concluída, elogie o seu filho. Então volte ao 

cronograma e enuncie a próxima atividade. 

4)    Faça elogios e/ou dê outras recompensas por seguir o cronograma e completar as atividades. Coloque 

uma atividade apreciada no final de cronograma para motivar seu filho com algo que ele quer fazer após 

completar todas as outras atividades no cronograma. 
 
 
 

CRONOGRAMA 
VISUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caption:  
Sit on toilet = sentar no vaso; 
Wipe until clean = limpar até que esteja limpo; 
Flush toilet = dar a descarga; 
Wash hands = lavar as mãos. 
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