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Lista Maternidade
Agora que a data da chegada do bebê está próxima, você quer se sentir segura para estar preparada à qualquer 
momento para a ida à maternidade.
Pensando nisso, o Reino do Bebê e Criança preparou uma lista com dicas do que comprar ou separar para você se 
organizar com tranquilidade.
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Nossa sugestão
01 mala para o bebê para a maternidade
06 bodies manga longa RN
06 culotes / mijões (de preferência com pé) RN
06 macacões RN
02 casaquinhos
06 pares de meia RN
03 pares de sapatinhos (malha / plush) – caso o 
macacão não tenha pé
03 pares de luvas (malha / plush) – para o bebê 
não se arranhar
02 toucas (malha / tricô)
01 cobertor (antialérgico)
03 xales / mantas
03 saídas de maternidade 
(para usar 1 por dia)
03 toalhas fralda
06 fraldas / paninhos de boca
03 saquinhos especiais (para entregar à enfer-
meira já com as roupinhas do bebê escolhidas 
para cada dia, do jeitinho e no dia que você 
deseja)
01 estojo de pente e escova para bebê
03 pacotes de fralda RN (uma dica aqui é 
também levar fraldas de pano (algodão), pois as 
fraldas descartáveis as vezes podem irritar a pele 
do bebê)
03 lacinhos de cabelo (de preferência de cola) – 
(se souber que é menina)
01 bebê conforto (para o bebê sair com segu-
rança da maternidade)

Uma boa dica
Confirmar com a maternidade escolhida o que 
levar. Geralmente as maternidades oferecem listas 
com dicas tanto para o bebê quanto para você.

Importante
As roupinhas do bebê deverão ser de acordo 
com o clima, lavadas com sabão neutro e 
passadas.

Não esqueça de levar
• enfeite para a porta
• lembrancinhas
• máquina fotográfica


