
CheckList para 

Lista de Enxoval do Bebê 

Baseado na experiência real de Fernanda Floret com bebê Nicolas

www.vestidademae.com.br

1 Carrinho de Bebê (Stroller) 

1 Forro para carrinho (Stroller 

seat cover) – que ajuste no seu 

carrinho. Eu não comprei, não 

achei necessário para meus 

carrinhos.

1 Bebê Conforto (Car Seat) – 

verifique se também pode ser 

usado no carrinho que você 

comprou. Eu não comprei, 

preferi comprar apenas a 

cadeirinha do bebê que sirva 

desde 0 meses.

1 Cadeirinha de Carro (Car 

Seat) – verifique se atende 

desde 0 meses até pelo menos 

4 anos.

1 Protetor para Cinto de Se-

gurança (Car seat strap cover)

1 Espelho para Carro  

(Car Mirror)

2 Protetores de Sol  

para vidro do carro  

(Car window sun shade)

1  Banheira (Bathtub)

3 Brinquedos de Banho (Bath toys)

1 Organizador de Brinquedos de 

Banho (Bath toys organizer)

4 Toalhas (Baby towel)

1 Roupão (Baby bath robe)

1 Sabonete Líquido (Baby shampoo)

teste até achar sua marca favorita.

1 Termômetro para banheira (Bath 

tub thermometer ) – Acho besteira, 

com a mão você sente se a água está 

em temperatura agradável ou não.

2 Ganchos de pendurar sacolas  

no carrinho (Stroller hooks) – Bem 

útil para pendurar a bolsa, sacolas, 

compras no carrinho do bebê e ficar 

com ombros livres.

1 Protetor para Cabeça e Corpo  

(Head & body positioner ) –  

Almofadinha para uso quando  

o bebê conforto ou cadeirinha  

ainda é muito grande para o 

recém-nascido.

1 Organizador para carrinho  

(Stroller Cargo Net) – eu não comprei, 

ainda não senti necessidade.

1 Canguru ou Sling  (Baby carrier)

1 Móbile de Carrinho  

(Stroller Mobile and toys)

1 Bolsa do Bebê (Diaper Bag)

1 Boia de Piscina com proteção 

contra o sol (Pool float)

1 Banheira Portátil  

(Portable bathtub) – somente se você 

viajar muito para casa de parentes.  

Eu não tenho.

1 Mordedor Refrescante (Cooler 

teether) – Indico o Nuby Teethe-eez 

Soft Silicone Teether with Bristles

1 Pomada para alívio da gengiva 

(Gum pain relief)

1 Escova de Dentes de Bebê  

(Training tooth brush)

1 Pasta de Dente sem Fluor  

(Fluoride free toothpaste)

HigiEnE BucaL

PassEio BanHo
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4 Mamadeiras Pequenas 

(Bottle 125 ml)

4 Mamadeiras Grandes 

(Bottle 260 ml)

2 Bicos para mamadeira de 

cada tamanho (Bottle nipple 

0m+, 1m+) – O ideal é oferecer 

apenas peito até os 6 meses. Eu 

não usei os bicos do enxoval. 

Pode deixar para comprar 

depois, se realmente não puder 

amamentar)

4 Bicos de mamadeira  

de cada tamanho  

(Bottle nipple 3m+, 6m+). O 

bico de 6m+ é o que mais usa.

1 Esterilizador de Mamadeira 

(Bottle sterilizer)

1 Escova para mamadeira 

(Bottle brush)

1 Potinho para leite em pó 

(Formula dispenser)

4 Chupetas 0m+ (Pacifier)

4 Chupetas 3m+ (Pacifier)

Lenços Higienizadores para Chupeta 

(Pacifier wipes)

Lenços Umedecidos para mãos e 

rosto (Facial  and hands cleansing cloths)

Lenços Umedecidos para nariz  

(Nose wipes)

Lenços Umedecidos para troca de 

fralda (Wipes)

Algodão (Cotton balls) – para recém- 

-nascido, o ideal é limpar o bumbum do 

bebê com agodão e água morna.

Creme para prevenção de assadura 

(Baby diaper rash cream)

1 Aspirador Nasal (Nasal aspirator)

1 Termômetro Digital  

(Digital thermometer)

1 Cortador de Unha (Nail file)

1 Seringa e Colher para remédio 

(Medicine spoon)

1 Kit de pente e escova de cabelo 

(Hair brush and comb set)

1 Protetor Solar de Bebê  

(Baby sun protection lotion)

1 Repelente de Bebê (repellent)

4 Chupetas 6m+ (Pacifier)

1 Prendedor de Chupeta  

(Pacifier holder)

4 Bowl para papinha (Bowl)  

Indico comprar os modelos com 

sucção para ficar preso na mesa)

2 Pratinho com divisória  

(Food divider container) com sucção.

4 Colheres de Silicone  

(Silicone spoon)

1 Pote para Snack (Snack catcher)

2 Copo de Treinamento  

(Training cup)

1 Pote e Garrafa Térmico (Thermal 

cup) Indico a marca Thermos

1 Bolsa Térmica para mamadeira/ 

comida (Insulated bottle bag)

6 Potinhos de congelar papinha 

(Baby Food Storage Glass)

Babadores Descartáveis  

(Disposable bib)

10 Babadores de Tecido (Bib)

2 Babadores de Silicone (Bib silicone)

1 Cadeirão (High chair)

aLimEntação HigiEnE do BEBê
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1 Tapetinho para brincar

1 Ginásio de Atividades (Baby gym)

1 Cadeirinha Vibratória (Baby bouncer)

1 Organizador de Brinquedos 

(Toys organizer)

3 Chocalhos (Rattle)

3  Mordedores (Teether)

Brinquedos de empilhar

Brinquedos com som e luz

Livro de Bebê

1 Bomba elétrica para tirar leite 

(Breast pump) Indico Medela

6 Potes de vidro para leite (Glass Stor-

age for Breast Milk) Sacos plásticos 

retêm a gordura do leite, prefira vidro.

Absorvente de seios (Nursing Pads)

1 Concha para os seios (Soft Shells)

1 Almofada para amamentação 

(Feeding Pillow)

3 Sutiã de Amamentação (Nursing 

Bra) Indico Simples Wishes Brasil

BrinquEdos

amamEntação

quarto Para a mãE
1 Creme Anti-Estrias  

(Stretch mark lotion)

1 Creme para cicatriz (Scar treat-

ment) – Somente para parto cesárea

1 Creme para bico do seio (Nipple 

cream) – Indico a marca Lansinoh

1 Protetor de seios em gel 

 (Nursing Gel Pads)

1 Meia elástica de Compressão 

(Compression socks)

3 Calcinhas Pós-Parto com Com-

pressão (Postpartum lingerie or belt) 

Achei melhor que cinta pós-parto.

1 Trocador Curvado (changing pad)

3 Protetores para Trocador (Bedding 

changing pad) – Ou use cueiro como 

protetor.

1 Kit Higiene – garrafa térmica e 

potinhos para algodão, para limpar o 

bumbum do bebê

2 Protetores de Colchão à prova d’água 

(Waterproof mattress protector)

1 Kit para berço (Crib bedding set) O 

ideal é comprar o BreathableBaby Breath-

able Mesh Crib Liner, que não tem risco de 

sufocamento.

3 Lençol com elástico  

para berço (Fitted crib sheet)

1 Manta Grossa (Blanket)

2 Mantas Leves (Cotton blanket)

6 Cueiro (Receiving blanket)

1 Naninha (Security blanket)

1 Móbile (Crib Mobile)

1 Luz Secundária (Night Light)

2 Jogos de Cabides infantis (Hangers)

1 Babá Eletrônica (Baby Monitor)

1 Protetor de Tomada (Outlet cover)
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