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Neste ebook você vai encontrar
apenas o essencial para montar o 
 enxoval do seu bebê

E aí, pessoa que tá do outro lado da tela, 
tudo bem?

Parabéns para os mais novos pais!!

A espera pela chegada do bebê acaba
ativando na maioria de nós o desejo de

"preparar o ninho".

E isso é maravilhoso, afinal, nós queremos
oferecer o melhor para o nosso filhote.

Mas como saber o que é essencial do que é
apenas um mimo?

Como conseguir oferecer o melhor para o
nosso bebê sem exageros ou compras

desnecessárias?



VAMOS LÁ?

O que a minha lista de enxoval de
bebê tem de diferente?

Além da lista de enxoval em geral, também
preparei um chekclist especial para te guiar

na hora de adquirir as peças de roupa de cada
tamanho para o primeiro ano de vida do

bebê.

 Assim, você vai saber como vestir seu bebê
de forma confortável levando em

consideração os períodos de calor e frio do
primeiro ano de vida dele. 

O propósito da lista de enxoval que você vai
encontrar nas próximas páginas é responder

essas perguntas e ajudar você a montar o
melhor enxoval possível, de uma forma

simples e funcional.

Um enxoval de bebê minimalista. 



Navegue por temas de
checklists

Nº1 QUARTO DO BEBÊ E PASSEIO

Nº2 HIGIENE E SAÚDE

Nº3 ALIMENTAÇÃO

Nº4 PARA A MAMÃE 

Nº5 ITENS VARIAM CONFORME A
NECESSIDADE E O ESTILO DE VIDA

Nº6 ROUPAS PARA BEBÊS QUE VÃO
NASCER NO CALOR

Nº7 ROUPAS PARA BEBÊS QUE VÃO
NASCER NO FRIO 

BÔNUS: DICA VALIOSA PARA O CHÁ
DE BEBÊ



1 berço 
1 colchão para o berço
1 protetor de colchão impermeável
1 travesseiro anti refluxo
1 protetor para as laterais do berço
1 mosquiteiro
2 lençóis de elástico para o berço
2 lençóis de cobrir para o berço
1 cômoda 
1 trocador para a cômoda
1 cesto de lixo para as fraldas, com
tampa 
1 carrinho com bebê conforto acoplável 
1 canguru ou sling
1 banheira com suporte 
2 toalhas fralda com capuz
1 cesto para roupas sujas 
2 mantas 
1 bolsa para passeio 
1 trocador para ficar na bolsa 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Checklist nº 1
Quarto do bebê e passeio



Você pode dispensar a compra do
carrinho de bebê e usar apenas um

canguru ou sling para o transporte, mas,
mesmo que você não tenha carro, o

bebê conforto é uma ótima opção para
deixar o bebê perto de você pela casa;

Para o cesto de roupas sujas e o
cesto de lixo, você pode
tranquilamente usar o que você já
ou improvisar.

Questionamentos importantes
para validar o Checklist nº 1 para

o seu caso

Se você adotar a cama
compartilhada, pode substituir os
itens 1 a 7 do checklist por um
lençol impermeável para a cama
de casal, afinal, vazamentos de
fralda acontecem com frequência;

Leve algumas coisas em consideração
como, por exemplo:



4 pacotes RN 
11 pacotes P 
23 pacotes M 
30 pacotes G 

Checklist nº 2 
Higiene de saúde

15 pacotes de lenços umedecidos 
6 pomadas para assaduras 
4 sabonetes líquidos da cabeça aos pés 
1 cortador de unhas 
3 caixas de cotonetes 
1 kit pente + escova 
1 aspirador nasal 
1 termômetro 
1 inalador 
1 mordedor 
1 saco impermeável para as roupas sujas
para deixar na bolsa de passeio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Quantidade de fraldas descartáveis:

Demais itens de higiene:

Levando em
consideração
pacotes com

40 fraldas.



As pomadas para assaduras podem ser
usadas sempre, de forma preventiva,

ou apenas quando acontecer uma
assadura de fato. Além disso, seu bebê

pode não se adaptar bem com alguma
marca e esses fatores vão influenciar

na quantidade.  

Você pretende usar fraldas
descartáveis ou fraldas
ecológicas? Caso escolha a
segunda opção, substitua as
fraldas descartáveis por 24 fraldas
ecológicas + 24 absorventes.

Questionamentos importantes
para validar o Checklist nº 2 para

o seu caso

O inalador vai ser de grande ajuda
para os resfriados e vai ser usado
por bastante tempo, bem mais
que o primeiro ano de vida.

Leve algumas coisas em consideração
como, por exemplo:



Checklist nº 3 
Alimentação

2 mamadeiras 330ml com 2 bicos
extras 
1 mamadeira 125ml para água 
1 copo de transição 
1 kit de 6 potes para congelar leite
materno e/ou papinha 
6 fraldas de boca 
3 babadores 
1 escova para lavar mamadeira 
1 pote para leite em pó para deixar na
bolsa de passeio 
1 bowl para papinhas 
1 colher de silicone 
1 pote com tampa para levar
lanchinhos na bolsa de passeio
1 cadeira de alimentação portátil

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.



Hoje em dia existem potes
específicos para os lanchinhos
que tem uma tampa de silicone,
feita especialmente para o bebê
buscar o lanche dentro do pote
mas o conteúdo não cair. É uma
excelente opção para evitar o
desperdício!

Questionamentos importantes
para validar o Checklist nº 3 para

o seu caso

Uma cadeira de
alimentação portátil poderá

ser fixada na cadeira da
mesa de jantar ou até

apoiada sobre o sofá e te
dará mais mobilidade na

hora das refeições. 

Leve algumas coisas em consideração
como, por exemplo:



Checklist Nº4 
Para a mamãe

1 almofada de amamentação 
2 caixas de absorventes descartáveis
para seios 
2 pacotes de absorventes tipo
noturno 
2 pijamas confortáveis que facilitem a
amamentação 
2 sutiãs de amamentação 
6 calcinhas confortáveis para o pós
parto 
1 cinta pós parto 
1 bisnaga de pomada para os seios 
Dica: mantenha uma garrafinha de
água sempre perto de você!

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.



Nas primeiras semanas de
amamentação o bico dos seios
podem apresentar sensibilidade
ou até machucados. As pomada
próprias para os seios ajudam
muito e não fazem mal para o
bebê, então, compre aos poucos
para acompanhar como a
amamentação vai ser para você. 

Não coloquei uma bomba
para tirar leite na lista dos

itens essenciais, mas
considere adquirir uma

eletrônica caso você precise
tirar leite constantemente

para o bebê. 

Questionamentos importantes
para validar o Checklist nº 4 para

o seu caso

Leve algumas coisas em consideração
como, por exemplo:



Checklist Nº5 
Itens que variam conforme a

necessidade e o estilo de vida 

chupetas 
porta chupetas 
cabides infantis 
babá eletrônica
sapatinhos 
casaquinhos 
vestidos ou peças de roupa mais
“desconfortáveis" 
Brinquedinhos 3+ 
Brinquedinhos 6+ 
gancho para pendurar a bolsa no
carrinho - existem produtos
específicos para isso 
bomba para tirar leite materno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Sempre, sempre, sempre valide essas
sugestões de compra para o seu estilo de

vida. Assim, você vai garantir que está
fazendo o enxoval mais adequado para a

sua família. 



6 bodies regata 
6 bodies manga
curta 
3 bodies manga
longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de
tecido leve 
6 pares de meias 

6 bodies regata 
6 bodies manga
curta 
3 bodies manga
longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de
tecido leve

Tamanho 0-3 

Tamanho 3-6 

6 bodies manga
curta 
6 bodies manga
longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de
tecido grosso 
6 pares de meias 
2 toucas 

6 bodies manga
curta 
6 bodies manga
longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de
tecido grosso 
6 pares de meias
antiderrapantes

Tamanho 6-9 

Tamanho 9-12 

Checklist Nº6 
Roupas para bebês que
vão nascer no calor 

Se seu bebê vai nascer entre setembro e
fevereiro, este é o seu checklist.



Checklist Nº7
Roupas para bebês que
vão nascer no frio 

6 bodies manga
curta 
6 bodies manga
longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de
tecido grosso 
6 pares de meias 
2 toucas 
2 pares de luvas 

6 bodies manga
curta 
6 bodies manga
longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de
tecido grosso

Tamanho 0-3 

Tamanho 3-6 

6 bodies regata 
6 bodies manga curta 
3 bodies manga longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de tecido
leve 
6 pares de meias 
1 chapeuzinho de
tecido

6 bodies regata 
6 bodies manga curta 
3 bodies manga longa 
6 calças vira pé 
6 macacões de tecido
leve 
6 pares de meias
antiderrapantes

Tamanho 6-9 

Tamanho 9-12 

Se seu bebê vai nascer entre março e agosto,
este é o seu checklist.



O chá de bebê é uma ótima
oportunidade para economizar no

enxoval e envolver todas as pessoas
queridas na formação dele.

Então, falando em economizar, leve em
consideração que seu maior gasto serão
com fraldas e higiene, afinal, são coisas

de uso contínuo. 

Por isso, peça fraldas para os seus
convidados do chá.

E se você quiser ir ainda mais além, peça
1 pacote de fraldas - ou 1 fralda ecológica

- e mais 1 dos itens do checklist de
higiene, com excessão do inalador, que é

um produto mais caro.

No total, serão 68 pacotes de fralda de
40 unidades ou 24 fraldas ecológicas +
24 absorventes e 35 itens de higiene.

BÔNUS: dica valiosa 
para o chá de bebê



Você terminou sua leitura e já sabe
montar um enxoval funcional para o

seu bebê, sem excessos.

Esse ebook foi apenas 1 dos diversos
conteúdos gratuitos que estão

disponíveis no meu site e nas redes
sociais.

Se você quiser continuar nessa
jornada de vida mais simples e

organizada, 
vá para a próxima página 

e descobra como acessar esses
demais conteúdos! 

É isso aí, parabéns! 



Apenas uma pessoa
que escolheu viver
um dia de cada vez e
está aprendendo a
dar mais significado
para cada um deles

Mila Bueno
Criadora de conteúdo digital 

Vamos manter contato?

Clique aqui para acessar o
site milabueno.com e ter

acesso a muito mais
conteúdos gratuitos!

ou me seguir nas redes
sociais 

https://milabueno.com/contact/
https://milabueno.com/contact/
https://milabueno.com/contact/
https://milabueno.com/contact/

