
Como montar um 
enxoval de bebê? 
Dicas e informações para você 
preparar o seu!
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Por onde começar?

A hora de preparar o enxoval de bebê pode ser uma 
enorme angústia, ou um dos momentos mais prazerosos 
da gestação. Afinal, escolher as roupas que ele irá usar 
nos primeiros meses de vida, todos os acessórios que 
vão facilitar a vida da mãe, e deixar tudo prontinho, é 
um passatempo muito bem-vindo, mas exige também 
atenção e preparação.

Por isso, além de se organizar, conte com o apoio de 
pessoas próximas, incluindo o pai, os avós, os tios e os 
amigos: essa é uma ótima oportunidade para começar a 
estabelecer os vínculos com o novo bebê! 

Introdução
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Um bom momento

Deixar tudo para a última hora talvez 
não seja uma boa opção, afinal, nos 
últimos meses da gestação, a barriga já 
está pesada e o cansaço, muito maior. 

O ideal é providenciar tudo ao longo 
dos meses, a partir do terceiro ou 
quarto mês de gestação, quando 
muitos já sabem o sexo do bebê. 

Por volta do sétimo mês, vale a pena 
realizar um chá de bebê: com todos 
os presentes reunidos, fica mais fácil 
saber o que ainda está faltando.

Foco nos primeiros meses 

As sugestões deste guia contemplam 
os primeiros meses do bebê, ou seja, 
traz opções de roupas do tamanho 
recém-nascido (RN) a dois ou três 
meses de vida (P ou M).

O restante pode ser providenciado 
ao longo do tempo, acompanhando 
o crescimento do bebê, e a perda de 
qualidade dos itens, conforme o uso.

Mãos à obra?
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roupasO que não pode faltar: 

Há um universo de peças de roupas para o enxoval de bebê disponível 
no mercado. Por isso é preciso foco no que realmente vale a pena, 
caso contrário muitos itens terão pouco ou nenhum uso. Para apoiar 
esta “concentração”, confira as peças essenciais e superfáceis de usar 
no dia a dia:

Esta é uma peça de roupa curinga, que 
pode ser usada e facilmente lavada, 
importante para as inúmeras trocas 
durante os primeiros dias do bebê. 

Modelo: manga curta ou longa. 

Sugestão de quantidade: 5 peças de cada 
modelo.

Bodies

Calças 
culotes ou os 
tradicionais 
mijões

Outra peça bastante usada com os 
bodies, protegem as perninhas do 
bebê.

Modelo: lisos, estampados, fechados 
ou abertos no pezinho. 

Sugestão de quantidade: 5 peças. Meias Para completar o look e proteger os pezinhos.

Modelo: os mais variados. 

Sugestão de quantidade: 5 pares.

Macacão 

Casaquinho 

Outro item superprático, pode ser encontrado 
nos mais variados modelos e estampas, dando 
um charme ao bebê. 

Modelo: manga curta ou manga longa, com 
pezinho ou sem. 

Sugestão de quantidade: 6 peças de cada.

Ideal para proteger o bebê dos ventinhos 
incômodos e do frio.

Modelo: de lã, de linho, malha ou moletom.

Sugestão de quantidade: 2 itens, um mais leve 
e um mais forte. 
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Confira os itens essenciais para o cuidado do bebê, 
tanto em casa como nos passeios
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acessóriosO que não pode faltar: 

Seu objetivo é deixar sempre à mão 
o que o bebê precisa durante os 
pequenos passeios e as consultas 
rotineiras ao pediatra. Os modelos vão 
das mochilas às malas com rodinha: 
escolha aquele que melhor atende ao 
seu estilo de vida. 

Bolsa 
maternidade 
/ bolsa bebê / 
bolsa de passeio 

Kit higiene Algodão, água morna, lenços 
umedecidos e pomadas 
antiassaduras devem estar sempre à 
mão, tanto no quarto do bebê, como 
na bolsa de passeio, para simplificar 
a troca de fraldas. Vale complementar 
o kit com escova de cabelo, algodão, 
tesoura de unha de bebê, xampu 
de bebê, sabonete de bebê, líquido 
ou em barra, e outros itens à sua 
escolha.

Coberta ou 
edredom 

Sugestão de quantidade: 2 peças. Uma 
mais leve e outra mais quente.

Cueiro

Lençol de berço 

É um pano macio, retangular, pouco menor 
que uma toalha, usado especialmente  
para enrolar o bebê nos primeiros meses 
de vida, proporcionando tranquilidade ao 
recém-nascido. 

Sugestão de quantidade: 2 peças.

Sugestão de quantidade: 3 conjuntos.

Manta Sugestão de quantidade: 1 peça 
de malha ou de linho que pode ser 
facilmente levada na bolsa. 

Lençol de 
carrinho 

Sugestão de quantidade: 3 conjuntos.
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Além do capuz, há os modelos com a fralda de 
pano como forro, que são mais macias para a 
pele do bebê.

Sugestão de quantidade: 3 peças.

Toalha 

Fralda 
de 
tecido 

Além das pequenas, especiais para limpar a 
boca, existem as de tamanho tradicional, que 
funcionam como curinga: podem forrar o ombro 
depois da mamada, proteger o bebê de friagens, 
“forrar” a toalha de banho, proteger do sol dentro 
do carro ou do carrinho, etc. 

Sugestão de quantidade: 10 peças.

Berço Aqui a dica principal é conferir se o produto 
possui o selo do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Cadeirinha 
de carro 

Mais uma vez, aqui o importante é garantir 
que a peça tenha o selo do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).

Mosquiteiro Muito útil no verão e em locais com 
muitos insetos.

Banheira Também disponível em diversos 
modelos, deve atender à sua 
disponibilidade de espaço. A banheira 
junto ao trocador, por exemplo, funciona 
como um 2 em 1. Vale pensar nisso!

Carrinho Independentemente do modelo, 
providencie um que possa ser facilmente 
dobrado. Vale consultar também o selo do 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro).

Acessórios
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mais fraldas!

Fraldas, fraldas e

Acredite, nenhum acessório é mais importante do que as fraldas. Sim, 
será preciso uma grande quantidade delas. Muitas e mais um pouco!

Isso porque são muitas trocas diárias nos primeiros dias do bebê. É 
praticamente mamar, trocar, mamar, trocar, o que leva muitas mães a 
optarem por fazer um chá de bebê especial de fraldas. Assim, amigos e 
parentes ajudam a fechar a conta:)

Neste quesito, as dicas principais são:

• Tamanho RN – Providencie poucas desse 
tamanho, pois o bebê pode crescer rápido 
e o pacote acumulado ser descartado sem 
uso.

• Versão noturna – Só serão úteis realmente 
quando o bebê dormir noites inteiras. Por 
isso, não se preocupe em comprar nos 
primeiros meses de vida.

• Prefira as marcas de boa qualidade, que 
contam com boa absorção, são macias, 
e não machucam a pele do bebê. Vale o 
investimento!

FRALDA DE PANO?

Sim, elas voltaram ao mercado, 
em versões muito mais 
práticas, e começam a ganhar 
espaço especialmente entre os 
defensores da sustentabilidade, 
pois reduzem drasticamente a 
quantidade de resíduos gerados 
pelo bebê que acabou de 
chegar ao mundo. 

Para se ter uma ideia, somente 
no primeiro ano de vida, são 
utilizadas, em média, mais de 2 
mil fraldas descartáveis!

Existem diversas marcas que 
comercializam as versões 
modernas pela internet, que 
acabam sendo atraentes 
também pelo lado econômico. 
Se tiver interesse, faça uma 
busca, pesquise a experiência 
de outras mães e avalie se vale 
a pena para você ;)
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Antes de providenciar os itens do enxoval, vale ficar de 
olho em que estação do ano será o nascimento. 

Se for no verão, as mangas curtas e tecidos mais leves, 
como algodão e malha, podem prevalecer no enxoval. Já 
no inverno, conte com mais casaquinhos, mangas longas, 
macacões com tecidos mais quentes, por exemplo, 
além de acessórios como luvinhas, gorros e mantas mais 
grossas.

A dica vale para diversos Estados brasileiros, mas 
para quem mora no Rio Grande do Norte, como eu, a 
preocupação é uma só, afinal aqui é verão o ano todo! ;) 
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De olho no clima! 
Qual a estação do ano em que o 
bebê vai nascer?
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Enxoval nos Estados 
Unidos: vale a pena?
Prática cada vez mais comum, 
a compra do enxoval nos 
Estados Unidos é uma forma de 
aproveitar os preços baixos de 
itens que podem valer mais que 
o dobro no Brasil. Para saber 
se vale a pena, é preciso pôr as 
contas no papel. 

Uma boa dica é conciliar as 
férias com a compra: assim, 
o orçamento que já estava 
reservado para o passeio não 
entra na conta do enxoval. O 
mercado é tão atraente que 
existem empresas e agências 
especializadas no assunto. Faça 
uma boa pesquisa e avalie!

A resposta para esta pergunta vai depender de cada pessoa. 
Com a facilidade das compras on-line, há quem opte por escolher 
os itens pela internet e receber tudo em casa, com toda a 
praticidade.

Mas quem não abre mão de ver e sentir o toque dos tecidos deve 
optar pelas lojas físicas, onde é possível escolher de perto os 
modelos.

Tem ainda quem prefira comprar tudo em uma loja só. Nesse 
caso, a opção é pelas lojas especiais de bebê que já possuem o 
enxoval completo, do maior item ao menor, com muitas opções e 
vários preços. 

Onde comprar
o enxoval de bebê?

Tudo em um só lugar, compra on-line 
ou loja física? 
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Lista de itens

      Bodies
• 5 peças manga longa de 
cada tamanho (RN, P e M)
• 5 peças manga curta de cada 
tamanho (RN, P e M)

      Calças culotes ou os
      tradicionais mijões 
• 5 peças de cada tamanho 
(RN, P e M)

      Meias 
• 5 pares de cada tamanho 
(P e M)

      Macacão 
• 5 peças de cada tamanho 
(RN, P e M)

      Casaquinho 
• 2 peças de cada tamanho 
(RN, P e M)

ROUPAS ACESSÓRIOS

       Lençol de berço 
• 3 conjuntos

      Coberta ou edredom
• 2 peças

      Manta
• 1 peça de malha ou de linho

      Acessórios do berço 
2 kits

     Lençol de carrinho
3 conjuntos

     Cueiro
2 peças 

     Toalha 
3 peças

      Fralda de tecido 
10 peças

      Bolsa ou mochila  
      maternidade / bebê 
1 item

     Berço 
1 unidade

     Banheira 
1 unidade

     Carrinho
1 unidade

     Cadeirinha de carro
1 unidade

     Mochila carregador 
      ou sling
1 unidade (certifique-se de que 
o carregador é ergonômico e 
oferece apoio para o quadril do 
bebê!)

     Mosquiteiro de berço
1 unidade

     Mosquiteiro de carrinho
1 unidade

      Lenços umedecidos
Quantidade variada: 3 pacotes 
de 100 unidades, para 
começar

     Fraldas descartáveis
Quantidade variada: 4 
pacotes RN, para começar

     Pomada antiassaduras
Quantidade variada. 2 
tubos para começar

     Escova de cabelo
1 unidade

     Algodão
1 pacote

      Tesoura de unha 
      de bebê
1 unidade

      Xampu de bebê
1 pote para começar

      Sabonete
1 item para começar
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Leide de Oliveira é Psicóloga e mora em Natal, no Rio Grande do Norte. 
Ela já tem dois filhos, Luana com 12 anos e Lucas com 10, e está gerando o 
terceiro. Para ela, a montagem do enxoval é um momento especial. Agora, 
ela usa a experiência anterior para preparar, pela terceira vez, o enxoval do 
seu bebê.

Sobre a autora

Acompanhe suas publicações: 
@leidefit
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Acompanhe a plataforma Mulher e Gestação e 
confira nossos conteúdos, criados especialmente 

para apoiar a sua jornada! 

Gostou deste guia prático? 

ACESSE: 
www.mulheregestacao.com.br

Regenesis Brasil@regenesisbrasil
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