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Prefácio 

Prefaciar a obra “Peniquinho-Tirando a fralda com carinho” é uma tarefa não apenas prazerosa, mas que me 

deixou extremamente honrado. Digo “honrado”, pois, quem conhece o profissionalismo, a competência,  o carinho e a 

dedicação da autora para com seus pacientes, sabe que esta obra é um presente para todos nós.  

A obra é recheada de conteúdo científico da mais alta categoria. A autora conseguiu, com muito bom humor e 

linguagem clara, transmitir os nobres conhecimentos de sua vivencia e sabedoria profissional.  

A dra Viviane “traduziu” os difíceis conceitos da fisiologia urológica e comportamental em linguagem divertida e 

de fácil compreensão. Este livro convida a todos (pais, educadores, professores, profissionais da área de saúde, 

estudantes, e etc.) a  compreender de forma clara e muito divertida os “mistérios” da criança. É uma obra de extremo 

valor científico! Não temos na literatura, uma obra que consiga reunir (com muito bom humor) os conceitos, a teoria e 



as orientações para o manejo com as crianças. A nós é ensinado a colocar em prática os conceitos e as técnicas a 

conduzir o comportamento e a sociabilidade das crianças, com muito amor e respeito pelos pequeninos. 

Com muita delicadeza e conhecimento, a autora nos ensina a quebrar comportamentos inadequados não apenas 

das crianças, mas também dos pais e dos educadores. 

Convido a todos a “saborear” cada um dos capítulos descritos neste livro. Saboreiem cada ensinamento, cada 

dica, com muita atenção e reflexão.  

Espero que esta obra seja a “chave” para a abertura de outras obras que com certeza a autora nos presenteará no 

futuro. Parabéns Dra Viviane! Agradecemos a você por esta colaboração que você está deixando para todos, 

principalmente para as crianças! 

Omar Nayef Fakhouri 

Urologista 

Todos aqueles que são pais ou que lidamos com crianças a nível profissional, chegamos ao momento da grande 

questão: posso já retirar as fraldas do meu filho ou está cedo demais? 



O atraso ou a pressa, além das técnicas inadequadas traz conseqüências que podem ser extremamente difíceis 

de serem contornadas. 

Até agora na literatura brasileira não tínhamos uma obra que nos desse t suporte técnico, porém em uma 

linguagem segura e ao mesmo tempo fácil e leve para nos apoiar neste passo de independência que é tanto dos filhos 

(nossos eternos bebês) como dos pais (as eternas asas a proteger). 

Nada mais gratificante do que o sorriso vitorioso da criança que pela primeira vez “acertou no peniquinho”. 

A doutora Viviane nos trás um grande livro onde vemos não só o seu profissionalismo inegável como também o 

seu carinho como mãe que transparece nas entrelinhas. 

Não há como não sorrir e se enternecer enquanto aprendemos tão valiosas lições. 

A todos os leitores entre eles com certeza muitos os meus pais de pacientes recomendo uma ótima jornada “da 

fralda ao troninho”.  

      Gláucia Simone Rubira Fakhouiri 

pediatra 



Apresentação 

Qual pai ou mãe um dia não desejou que seus filhos viessem com um manualzinho? Um pequeno livrinho que ensinasse como ligar e desligar 

(fazer dormir ) seu filho? Ou mesmo, como nos comunicar com esses pequenos ?  Como transformar acessos de raiva em acessos de ternura? 

Como tirar a fraldinha ?  

 Já perceberam que, uma criança é como um mini homem das cavernas? Observem... Como é um homem das cavernas? Ele anda atrapalhado, 

ele não fala...emite sons e grunhidos... Ele não dialoga... toma por força aquilo que deseja.. entre outras coisas. E seu filhinho de 1 aninho? 2? 

Ele não anda, ele equilibra em pequenos passos... ao levantar ... abrem a base de apoio sem a menor classe ou vergonha de expor a calcinha ou a 

cuequinha... eles não falam claramente... emitem pequenas palavras que significam frases ("ágaa"... Qué...). Eles não dialogam... tomam o objeto 

do coleguinha pela brutalidade...pela força... eles não emitem os sentimentos por palavras mas, por ações. Eles não ligam para a educação 

social... se tiverem que limpar o nariz com a manga da blusa ou a toalha da mesa, assim farão... Eles não utilizam talheres... comem com as 

mãos...   É... Parece assustador o que estou dizendo mas,  o pediatra norte americano Harvey Karper, nos presenteou com essa informação que 

depois de dita, esclarece muitos pontos de comunicação pais- criança.  

Visualizando seu filho dessa forma, perceberão que nossa posição não é de pais, amigos ou colegas durante a primeira infância... mas como 

diplomatas tentando comunicar dois mundos distintos.  

Imagina se um grupo de trogloditas invadissem sua casa, como você lidaria com a situação? Como ensinar a comer com talheres, enquanto eles 



apertam e socam a comida? ( agindo com brutalidade? Com repressão ?Colocando de castigo?  ) Que tal agirmos por modelagem? 

Demonstrando, repetindo, associando?  

Temos que agir como embaixadores, onde nossa função é comunicar aquele pequeno troglodita como funciona a vida, o mundo e a sociedade. 

Apresentar a função dos objetos, ensinar a falar, a agir, a respeitar...Mas, fazendo isso de forma com que ele compreenda e não criando angustia, 

dor e desespero.  

Ao escrever essa obra, foi exatamente isso que pensei. Como unir o mundo de informação, conteúdo dos pais com o raciocínio simplista da 

criança de forma a obtermos o sucesso em comportamento e educação?  

Por isso, o livro “peniquinho- tirando a fralda com carinho” foi planejado com o intuito de ser um equilíbrio, juntando em um único exemplar o 

informativo contextual para os pais e ao mesmo tempo um pequeno manual de comportamento e utilidade para lidar com problemas do dia-a-dia.  

Degustem sem moderação! 

Viviane Poubel 

Fisioterapeuta urológica, hipnóloga e Life coaching relacional. 

 


