
2  mamadeiras  pequenas  (150ml)

2  mamadeiras  g5andes  (250ml)

1  escova  de  lavar  mamadeiras Já  vem  no  kit  nor=almente.

1  pote  para  leite  em  pó   Qualquer  um  com  divisórias.

1  esterilizador  de  mamadeiras Nor=almente  da  marca  das  mamadeiras.

2  Pratinhos  de  plástico Básico  para  começar.

4  Bowls  de  plástico Conjunto  básico  para  começar.

5  colheres  infantis Mais  ou  menos  de  acordo  com  sua  utilização  ou  nescessidade.

1  copo  para  segOrar Veja  reviews  de  copos  que  não  vazam.

10  babadores  de  pano Aparentemente  se  usa  muito.

1  babador  de  plástico Ótimo  para  int5odução  de  alimentos  sólidos.

1  cadeirão Pode  ser  ou  não  utilizado.  Vá  pela  sua  preferência.

1  banheira  com  suporTe Não  precisa  de  muita  tecnologia  aqui.

1  ter=ômet5o  para  banheira Esse  item  pode  ser  dispensável  mas  é  interessante.

1  kit  escova  de  cabelo  e  pente Não  precisa  de  muita  tecnologia  aqui.

1  kit  unha   Tesourinha,  corTador  de  unha  e  lixa.

1  kit  higiene Gar5afa  tér=ica,  porTa  algodão,  cotonete,  vasilha  e  saboneteira  +  bandeja  de  apoio.

Brinquedos  para  o  banho Coloridos  e  diverTidos.  

1  ter=ômet5o O  de  testa  e  orelha  é  o  máximo,  mas  o  t5adicional  ser^e  tão  bem  quanto.

1  bolsa  tér=ica  para  cólicas É  sempre  bom  ter  em  casa  não  só  para  o  bebe,  mas  para  quem  precisar.

1  inalador Ótimo  para  os  tempos  secos  e  ref5iados  que  o  bebe  possa  ter.

Alimentação  Inicial:  

Alimentação  Secundária:

Banho,  Saúde  e  Higiene:  

DICA:  Procure  mamadeiras  e  marcas  de  qualidade  e  com  bicos  orTodônticos  e  anti  cólicas.  O  resto  é  tOdo  plástico!

Quando  comprar:  Até  o  7º  e  8º  mês

DICA:  Prefira  coisas  coloridas  e  com  plásticos  livre  de  componentes  prejudiciais  a  saúde.  Não  ligOe  para  marcas.  Compre  o  mais  prático,  saudável  e  

necessário.

Quando  comprar:  Babadores  até  7  mês  -‐  Restante  pode  ser  comprado  até  depois.

Acho  legal  comprar  o  kit  e  depois  comprar  mais  se  necessário  ao  longo  do  tempo.

DICA:  não  estoque  muita  quantidade  no  começo.  Compre  o  básico  e  teste  as  marcas  no  seu  bebe  para  ver  o  que  vai  mais  gostar.  Você  pode  talvez  

não  vir  a  usar  tOdo,  então  compre  o  que  acha  necessário  no  começo  e  depois  vá  incrementando.



2  potes  ou  bisnagas  de  creme  para  assaduras Troca  de  f5aldas  essencial.

2  cremes  hidratante Cuidado  com  a  pele  do  bebe.

2  sabonetes  líquido Limpeza  do  bebe  -‐  prefiro  o  que  se  lava  da  cabeça  aos  pés  para  RN.

1  shampoo  neut5o Para  a  cabeleira  do  bebe.

1  colônia  para  bebe   Um  cheirinho  gostoso  todo  mundo  merece.  Compre  2  se  quiser  variar  no  cheiro.

1  Protetor  Solar  para  bebe Cuidado  com  a  pele  do  bebe.

1  óleo  corooral  para  bebe Cuidado  com  a  pele  do  bebe.

1  talco  para  bebe Cuidado  com  a  pele  do  bebe.

1  Higiapele Cuidado  com  a  pele  do  bebe.

Maizena Para  assaduras,  a  mistOra  de  pomada  com  maizena  dá  cerTo!

2  pacotes  de  algodão  bolinhas   Compre  os  sem  cor  e  de  bolinha.  São  os  melhores.

3  pacotes  de  lenços  umedecidos Para  o  início  está  ótimo.  Veja  qual  marca  se  adapta  melhor.

1  caixa  de  hastes  flexíveis Qualquer  um  vai  bem  não  é?

1  álcool  gel Livre  de  bactérias  para  os  cuidados  do  bebe.

1  álcool  70% Para  cuidados  com  o  umbigo  e  qualquer  out5a  necessidade  geral.

2  chupetas  0-‐3  meses Usa  confor=e  necessidade  e  tenha  uma  a  mais.  

2  chupetas  3-‐6  meses Usa  confor=e  necessidade  e  tenha  uma  a  mais.  

1  porTa  chupeta Para  gOardar  a  chupeta  quando  não  usar  mais.

1  prendedor  de  chupeta Para  não  cair  no  chão  toda  hora.

1  massageador/escova  dental Ótimo  para  quando  os  dentinhos  vierem.

Medicamentos  básicos Converse  com  seu  médico  e  veja  o  que  é  mais  necessário.

Soro  Fisiológico Limpeza  leve  para  os  olhos  e  áreas  específicas.

200  a  250  Tamanho  RN Depende  do  peso  do  bebe.  Compre  pelo  menos  metade  e  depois  com  complemente.  

350  a  450  Tamanho  P É  tOdo  isso  sim!  Mas  compre  a  quantidade  inicial  e  complemente.

350  a  450  Tamanho  M É  tOdo  isso  sim!  Mas  compre  a  quantidade  inicial  e  complemente.

350  a  450  Tamanho  G É  tOdo  isso  sim!  Mas  compre  a  quantidade  inicial  e  complemente.

1  bolsa  de  passeio  com  t5ocador Esse  item  está  me  dando  dor  de  cabeça.  Não  tenho  ainda  e  não  gosto  de  quase  nada.

Quando  comprar:  Depois  do  chá  de  bebe.  Você  ganha  muitas  dessas  coisas  e  pode  comprar  desnecessáriamente.

DICA:  Não  compre  f5aldas.  Você  vai  ganhar  muitas  e  não  sabe  ainda  qual  será  a  sua  marca  preferida.

Quando  Comprar:  Depois  do  Chá.  Eu  não  precisei  comprar  nenhuma  por  enquanto  e  vou  comprar  exT5as  confor=e  a  necessidade.

Fraldas:

Passeio  e  Locomoção:  

DICA:  Pesquise  bastante.  Não  compre  itens  demais.  Nem  tOdo  que  é  mais  caro  é  o  melhor.



1  bolsa  tér=ica Será  que  é  nescessário  mesmo?  Muitas  mães  dizem  que  não  usam.

1  cangOrO Esse  item  eu  adoro!  Nunca  usei  ainda  é  claro  mas  acho  um  super  facilitador.

1  car5inho Indispensável  não  é?  Gosto  daqueles  que  saem  da  fer5agem  e  viram  de  f5ente  e  t5ás

1  cadeirinha  para  o  car5o  ou  bebe  conforTo Indispensável  da  mesma  for=a.  Gosto  das  que  encaixam  no  car5inho.

1  almofada  protetora  para  cabeça Necessária  para  o  bebe  pequenininho,  dando  suporTe  a  cabeça  com  o  balanço  do  car5o.

1  protetor  de  car5inho É  ideal  para  proteger  o  tecido  original  do  car5inho  e  deixa  o  bebe  mais  conforTável.

1  protetor  para  cadeirinha  do  car5o Idem  acima.

1  t5avesseiro  para  car5inho Pode  dar  um  suporTe  melhor  a  cabeça  do  bebe,  mas  não  é  um  item  super  nescessário.

2  f5onhas  para  o  t5avesseiro  do  car5inho Se  tiver  o  t5avesseiro,  tem  que  ter  f5onha  não  é?!!

1  saco  para  roupa  suja Esse  não  precisa  ser  específico.  Estou  pensando  em  reutilizar  os  da  matervidade.

Mordedores   Não,  você  não  precisa  comprar  o  que  está  na  moda.

Brinquedos  que  tocam  músicas Os  que  piscam  enquanto  tocam  são  ótimos.

Brinquedos  para  pendurar  no  car5inho Uma  dist5ação  para  o  bebe.

Tapete  para  brincar  no  chão Nada  melhor  do  que  liberdade  para  ele  e  para  você  não  é?

1  berço Vá  pelo  estilo  do  quarTo  e  a  qualidade  é  claro.

1  colchão Os  que  são  antibactericidas  e  apropriados  para  o  bebe.  

1  t5ocador Necessário  não  é?  Nor=almente  combinam  com  o  kit  berço.

1  polt5ona  para  amamentar Não  é  um  item  obrigatório  não.  Você  pode  amamentar  em  qualquer  lugar.

1  almofada  para  a  polt5ona Essa  é  para  decorar  e  ajudar  seu  braço  ao  amamentar.

1  cômoda Esse  item  acho  ótimo  para  ar=azenar  e  usar  o  t5ocador.

1  abajour/luminária Para  proporcionar  luz  ambiente  e  aconchegante  para  o  bebe,  além  de  decorar.

Prateleiras Para  livros  e  decorações.

Sugestões  de  Decoração Livros  Infantis,  Quadros  de  f5ases,  Let5as  do  Nome,  Brinquedos,  Peças  especiais  do  Enxoval

1  móbile  para  berço Esse  é  ótimo  para  os  sentidos  do  bebe  e  para  animá-‐lo.  São  muitas  opções.

1  baba  elet5ônica/câmera  de  segOrança Eu  optei  pela  câmera  de  segOrança.  

Brinquedos:

Quando  Comprar:  Assim  que  achar  um  preço  bacana.  Esses  itens  já  podem  ser  comprados  no  inicio.

DICA:  Seu  bebe  pequeno  não  vai  utilizar  muito.  Mas  são  ótimos  para  instigar  os  sentidos.

Quando  Comprar:  Qualquer  momento.  Mas  o  melhor  é  deixar  para  depois  do  Chá  de  bebe.  Você  pode  já  ganhar  tOdo  lá.

DICA:  Prefira  cores  neut5as,  como  branco  ou  madeira.  E  depois  brinque  com  a  decoração.  Esse  item  precisa  de  muito  planejamento.

Quando  comprar:  Até  os  5  meses.  Precisa  de  tempo  e  planejamento  e  deve  ser  pensado  logo  do  inicio  pois  depois  ainda  terá  que  ser  montado  e  

decorado.

Móveis  e  decoração  para  o  quarTo  do  bebê:



10  f5aldas  de  Boca   Usa  muito  para  tOdo.  Sugeira  é  o  que  não  falta.

5  f5aldas  toalha Para  o  banho  e  t5ocador.

3  toalhas  com  capuz Para  o  banho  não  é?

2  toalhas  de  praia Para  o  verão,  tem  que  ter.

1  t5avesseiro  anti-‐sufocante  para  berço ImporTante  para  a  saúde  e  conforTo.

2  f5onhas  avulsas  para  o  t5avesseiro  do  berço Se  tem  t5avesseiro  tem  f5onha  não  é?

4  lençóis  de  berço Talvez  não  precise  de  tanto,  mas  nunca  se  sabe  os  acidentes.

2  manta  sofT  ou  coberTor É  bom  ter  uma  para  o  berço  e  uma  para  o  car5inho.

2  mantas  de  t5icot  e/ou  malha Idem  acima,  são  mais  leves.

1  protetor  de  colchão  imper=eável Salva  vidas  do  colchão.

20  mini  cabides Para  pendurar  as  roupinhas  lindas  dos  pequenos.

1  kit  berço  (2  laterais,  1  cabeceira  e  1  peseira) Para  proteção  das  g5ades  do  berço.

3  sutiãs  amamentação Para  as  t5ocas  diárias.  

3  calças  leggings/bailarina Você  vai  precisar  para  o  final  da  gestação.

2  cremes  anti  est5ias PRECISA  previnir  não  é?

1  bico  de  silicone Bom  ter  pois  nunca  se  sabe  como  vai  ser  a  amamentação  do  seu  bebe.

1  conjunto  conchas  para  seios NingOem  quer  roupa  manchada  todo  o  tempo  não  é?

1  pacote  de  absor^entes  descarTáveis  para  seios É  interessante  para  ver  ao  que  se  adapta  melhor  no  início  e  depois  complemente.

2  pacotes  de  absor^entes  notOrvos O  mínimo  para  começar.  Não  se  sabe  como  vai  ser  as  coisas  lá  em  baixo  depois  de  9  meses.

1  pomada  para  seios Salva-‐vidas.

1  cinta  ou  calcinha  para  dar  fir=eza Pelo  menos  a  calcinha  para  dar  fir=eza  a  cirOrgia  ou  para  ajudar  a  voltar  com  tOdo  no  lugar.

2  pijamas  para  amamentar Para  a  matervidade  é  essencial  e  para  as  noites  em  claro  também.

ATÉ  3  MESES:  Recém  nascido  -‐  RN

DICA:  Tudo  será  uma  questão  de  adaptação  e  pode  ser  mudado  e  adquirido  com  o  tempo.

Quando  comprar:  Assim  que  achar  o  que  precisa  em  um  preço  legal.  

DICA:  É  claro  que  você  deve  se  atentar  a  estação  do  ano  aqui  e  aumentar  peças  de  calor  no  verão  e  vice  e  versa.

Quando  comprar:  Até  os  5  meses.  Precisa  de  tempo  e  planejamento  e  deve  ser  pensado  logo  do  inicio  pois  depois  ainda  terá  que  ser  montado  e  

decorado.

DICA:  Tem  que  coordenar  com  a  decoração  do  quarTo.

Quando  comprar:  O  kit  berço  quando  quiser.  Não  espere  muito  pois  demanda  tempo  a  ficar  pronto.  Os  out5os  itens  depois  do  chá.  Ganhei  muitas  

coisas  que  não  precisei  comprar.

Itens  de  Cama  e  Banho:

Para  a  Mamãe:

Roupinhas:



Macacão 12  -‐  Os  bebes  usam  muito  essa  peça.  É  mais  conforTável  e  ficam  protegidos.

Body  CurTo 07  -‐  Usam  direto  e  reto  não  é?  Se  nascer  no  invervo  compre  só  longo.

Body  Longo 07  -‐  Se  nascer  no  verão,  comprem  mistOrado  assim!

Calças 12  -‐  Para  usar  com  os  bodys.  

Luvas 03  -‐  Para  evitar  de  o  bebe  se  ar5anhar  e  se  tiver  f5io,deixar  a  mão  quente.

Gor5o 02  -‐  Para  proteger  a  cabecinha  do  rescem  nascido.

Meias 06  -‐  Para  deixá-‐los  quentinhos  e  com  os  pés  protegidos.

Casaquinhos 03  -‐  Lindos  de  mor5er.  Acima  dos  macacões  ou  dos  bodys  são  lindos.

Macacão 08  -‐  Os  bebes  usam  muito  essa  peça.  É  mais  conforTável  e  ficam  protegidos.

Body  Manga  CurTa 10  -‐  Usam  direto  e  reto  não  é?  No  invervo  compre  mais  de  manga  longa.

Body  Manga  Longa 10  -‐  No  verão  compre  mais  de  manga  curTa.

Calças   10  -‐  Para  usar  com  os  bodys.  Já  podem  ser  de  malha  ou  jeans.

Casaquinho 03  -‐  Para  usar  com  as  calças  e  com  camisetinhas  por  cima  do  body.

Camiseta 08  -‐  Já  se  pode  usar  peças  de  roupas  mais  completas  e  não  só  macacão.

Ber=udas 03  -‐  Se  estiverem  no  verão.

Meias 06  -‐  Para  deixá-‐los  quentinhos  e  com  os  pés  protegidos.

Sapatinho 03  -‐  Eles  não  vão  usar  tanto  assim.  

Vestido 03  -‐  Se  for  menina,  vale  a  pena  investir  pois  são  lindos.

Body  Manga  CurTa 10  -‐  Usam  direto  e  reto  não  é?  No  invervo  compre  mais  de  manga  longa.

Bordy  Manga  Longa 10  -‐  No  verão  compre  mais  de  manga  curTa.

Calças 10  -‐  Para  usar  com  os  bodys.  Já  podem  ser  de  malha  ou  jeans.

Casaquinho 03  -‐  Para  usar  com  as  calças  e  com  camisetinhas  por  cima  do  body.

Camiseta 08  -‐  Já  se  pode  usar  peças  de  roupas  mais  completas  e  não  só  macacão.

Ber=udas 06  -‐  Se  estiverem  no  verão.  Se  não  compre  mais  calças.

Meias 06  -‐  Para  deixá-‐los  quentinhos  e  com  os  pés  protegidos.

Sapatinho 03  -‐  Eles  não  vão  usar  tanto  assim.  

Macacão 06  -‐  Eles  começaram  a  usar  menos  este  item.

Vestido 06  -‐  Se  for  menina,  vale  a  pena  investir  pois  são  lindos.

DE  6  A  9  MESES:  Tamanho  M

DE  9  A  12  MESES:  Tamanho  G

DE  3  A  6  MESES:  Tamanho  P



Body  Manga  CurTa 10  -‐  Usam  direto  e  reto  não  é?  No  invervo  compre  mais  de  manga  longa.

Bordy  Manga  Longa 10  -‐  No  verão  compre  mais  de  manga  curTa.

Calças 10  -‐  Para  usar  com  os  bodys.  Já  podem  ser  de  malha  ou  jeans.

Casaquinho 06  -‐  Aqui  eles  já  vão  usar  nor=almente.

Camiseta 08  -‐  Serão  sempre  usadas  não  é?

Ber=udas 06  -‐  Se  estiverem  no  verão.  Se  não  compre  mais  calças.

Meias 08  -‐  Aqui  já  usarão  mais  sapatinhos.

Sapatinho 04  -‐  É  mais  que  o  necessário.  

Macacão 02  -‐  Será  praticamente  os  últimos  que  usarão.

Vestido 06  -‐  Se  for  menina,  vale  a  pena  investir  pois  são  lindos.
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Quando  comprar:  Aproveite  promoções  e  peças  reutilizadas  da  família  e  amigos.  E  é  claro,  aproveite  se  encont5ar  algOma  peça  que  goste  muito,  

pois  depois  não  vai  encont5ar  mais.  Mas  não  saia  comprando  tOdo  antes  do  chá  e  se  lembre  que  pode  ganhar  mais  coisas  na  matervidade.


