
Categoria Item Quantidade Loja Observação

Bodie Manga Curta 3
Carters

Não vale a pena comprar muitas roupas RN. Compre somente 6 para 

maternidade e se precisar compra mais depois

Bodie Manga Longa 6 Carters Não  comprar bodies com botão atrás!

Macacão Manga Longa 6

Carters

roupas: qto mais confortáveis, melhor. Calças jeans e coisas do gênero 

são fofas, sedutoras no momento da compra, mas não são muito 

confortáveis para recém nascidos... melhor comprar esse tipo de coisa 

para crianças acima de 10 meses. 

Calças mijão 6 Carters/Target/Walmart

Casaquinhos linho/lã 3 Carters/Target/Walmart com botão na frente

Luvinhas RN 3 Carters ou Ross

Bodie Manga Curta 8
Carters ou Ross Na Ross, normalmente você encontra o kit com bodie ML, MC e calça

Bodie Manga Longa 6 Carters ou Ross

Macacão Manga Longa 4 Carters ou Ross

Calças 4 Carters ou Ross

Casaco 2 Carters ou Ross

Shorts 2 Carters ou Ross

Bodie Manga Curta 8
Carters ou Ross

Bodie Manga Longa 8 Carters ou Ross

Macacão Manga Longa 6 Carters ou Ross

Calças 4 Carters ou Ross

Camiseta 4 Carters ou Ross

Casaco 3 Carters ou Ross

Shorts 2 Carters ou Ross

Bodie Manga Curta 8
Carters ou Ross

Bodie Manga Longa 8 Carters ou Ross

Macacão Manga Longa 4 Carters ou Ross

Calças 4 Carters ou Ross

Camiseta 4 Carters ou Ross

Casaco 2 Carters ou Ross

Shorts 2 Carters ou Ross

Bodie Manga Curta 10
Carters ou Ross

Bodie Manga Longa 4 Carters ou Ross

Macacão Manga Longa 4 Carters ou Ross

Calças 3 Carters ou Ross

Camiseta 5 Carters ou Ross

Casaco 2 Carters ou Ross

Roupas 0-3 Meses 

(Mar/Abr/Mai) 

Verão-Outono

Roupas 3-6 Meses 

(Maio/Jun/Jul/Ago) 

Outono Inverno

Roupas 6-9 Meses 

(Ago/Set/Out/Nov) 

Primavera-Verão

Roupas 9-12 Meses 

(Nov/Dez/Jan/Fev) 

Verão

Roupas RN- 

(Fev/Mar) Verão



Shorts 8 Carters ou Ross

Roupas eventos: aniversário, batizado, fotos, 

etc.
2

Janie & Jack Se na promoção

sapatinhos a partir de 9 meses 6

Ross

Apesar dos pequeninhos serem lindos, é uma judiação colocar 

sapatinho nos bebês até 9 meses. É melhor usar meinhas mesmo. Na 

Ross, vale ir atrás das promoções e comprar o que estiver valendo a 

pena. Acabei comprando sapatinhos lindos da Polo, Levis, Puma, bem 

mais baratos do que seriam aqui.

Meinhas RN 4 Carters ou Ross

Meinhas maiorzinhas 10 Carters ou Ross

Mantas 10
"buy 1 get 1" na babies r us ou Target 

ou Walmart

Pense que 3 podem servir para as combinações que você fizer para a 

maternidade. Pegar mantas de linha, lã e algodão

Toalhas de banho felpudas/fraldas 7
Target/Walmart

não esqueça de pegar as que tem pelo menos 1 lado com textura  para 

RN

Cobertorzinho para o berço 2 Target/Walmart

lençol berço com elástico avulso e kits 4 Target/Walmart

Protetor de berço furadinho 1 Target/Walmart

sacos de dormir P, M, G malhinha 3

Target/Walmart

se nos primeiros 6 meses tiver algum período de inverno é bom 

comprar, pois o bebê fica aquecido – os cobertores são facilmente 

jogados para longe. 1 de cada tamanho

impermeável berço 1 Target/Walmart

móbile giratorio 1
Target/Walmart Um mobile que roda e ascende a luz custa uns U$ 70.00 x R$ 300 aqui.

posicionador de dormir/segura bebe 1

Target/Walmart

Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! São dois 

rolinhos ligados por uma faixa que fazem com que o bebê não role no 

berço.

Brinquedo com som do coração 1

Target/Walmart

O som do coração sempre ajuda na hora de dormir. Trata-se de um 

aparelho que tem os sons do batimento cardíaco gravado, e isso acalma 

muito o bebê pois imita o som do útero. Outra opção, gratuita, é de 

pegar o som na internet e colocar no celular! :)

Ovelhinha com sons da natureza 1 Target/Walmart Acalma o bebe e abafa os sons da rua

Cueiros (Swadles) 10

Target/Walmart/Ross

Até 4 meses os cueiros ajudam a manter o sono do bebê, já que o deixa 

enroladinho imitando sua posição no ventre da mãe. Dê preferência 

para tecidos como algodão ou flanela. 

Naninha 2 Carters Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

Banheira inflável e/ou desmontável 1 Target/Walmart Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

rede/almofada de banheira 1 Target/Walmart Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

termômetro para banho 1 Target/Walmart geralmente são em ºF. É legal ver se têm em ºC.

brinquedos de banheira 2 Target/Walmart

Enxoval: Sono & 

Banho

Roupas 9-12 Meses 

(Nov/Dez/Jan/Fev) 

Verão

Extras



berço desmontável/ Chiqueirinho (pack and 

play)
1

Target/Walmart Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

cadeira que treme 1 Target/Walmart Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

Baba eletrônica 1
Target/Walmart

Vale a pena comprar lá ou optar com câmeras ligadas à APPS que são 

vendidas no Brasil também!

Trocador 1

Babies Rus

O trocador da Baby U Rs é o melhor, pois é mais alto nas pontas e vem 

com cinto de segurança. Compre também umas 2 capas para o 

trocador.

Termometro Digital 1 Target/Walmart É legal ver se têm em ºC. Pegar o de testa. 

Nosefrida 1 Target/Walmart

Absorvente de Seios (Lansinoh Disposable 

Nursing Pad - 60 Count)
6 cx

Target/Walmart

média de uso: 2 por dia por 6 meses. 8.99 cada pacote. /aqui J&J 16,90 

com 24

Colic Calm 3 Target/Walmart

Cocoa Butter Maternity (anti estrias) 7 Target/Walmart

Luftal infantil Target/Walmart

lenços umedecidos 2 Target/Walmart Se tiver em promoção, senão, deixar para o chá de bebê

Baby rub 2 Target/Walmart tipo vick vaporub e falam que esta marca é muito boa.

Cicatrizante de silicone lasinoh ou 

mamare (anti rachadura seios)
2

Target/Walmart

ajuda a prevenir rachadura nos seios. Deve começar a ser usado alguns 

meses antes do parto

Gas reliefe drops  2 Target/Walmart

Repelente zen wal elétrico Target/Walmart

Sacos de armazenar/congelar leite Target/Walmart

Miniaturas: talco, shampoo etc para a bolsa do 

bebê Target/Walmart

Excelente para deixar na bolsa do bebê. Súper baratinho na 

Target/Walmart

protetor solar para o bebê 1 Target/Walmart Atentar-se para data validade, pois só usará quando maior

bomba tira leite (kit de seio Avent) 1 Não comprar

Comprar se sobrar lugar na mala e estiver com o orçamento com folga. 

Veja se tem alguma amiga que possa te emprestar ou alugue no Brasil 

por uma média de R$ 100/ mês 

concha para seio silicone 1

Target/Walmart

Eu optei por seguir com absorventes por conta do conselho da minha 

amiga, mãe de gêmeos: se você não quiser cheirar azedo, use 

absorvente de seios e não concha! Me convenceu!

pote de creme de assadura: A+D (dia) ou 

Desitin azul e Desitin (roxa/noite)
3 Target/Walmart

Não vale a pena comprar mto mais que 3 pq eles vencem! Um pote 

grande dura uns 4 meses e menina usa mais que menino. A Desitin roxa 

serve para curar as assaduras, enquanto a azul serve para prevenir. 

Uma dica que me deram é de usar de dia a A+D, e a noite a Desitin do 

pote azul. 

bisnaga de creme de assadura (para bolsa 

passeio)
4 Target/Walmart

A diferença do pote e da bisnaga é só a embalagem. Considere que você 

não vai sair de casa com um pote na bolsa, por isso, é importante 

comprar também a bisnaga. 

Kit escova/pente de cabelo 1 Target/Walmart

massageador de gengiva 1 Target/Walmart

Farmácia/Cuidados 

pessoais



Escova de dente (Razbaby Silicone Toothbrush, 

White
1 Target/Walmart

a escova de silicone ajuda bastante e é bom para iniciar desde cedo 

com a limpeza das gengivas, antes mesmo do nascimento dos 

dentinhos. 

Tapete de atividades 1 Target/Walmart Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

Brinquedos Fischer&Price e melissa e doug  Target/Walmart
Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

chupeta fase 1, 2 e 3 2 Target/Walmart

Dica: O bebê pode não acostumar com uma determinada marca de 

chupeta, então o ideal é comprar umas 2 marcas de cada fase: 0-3 

meses, 3-6 e um de 6-18. Os bicos de mamadeira e chupeta, 

independente da marca que vc optar, devem ser ortodônticos

Alça para chupeta 1 Target/Walmart

Pacote de lenços antibactericidas 2 Target/Walmart para limpar a chupeta quando cai na rua

mordedores 2 Target/Walmart comprar um que tem um gel e que é colocado no congelador. Alivia um 

montão o incômodo da criança qdo os dentes estão crescendo.

Babadores 15 Target/Walmart
Vale comprar uns 4 'de plastico' para qdo o bebê começar a comer, 01 

de silicone e os outros de pano.

fraldinha branca multiuso Target/Walmart Usa muuuito!

paninho de boca 12 Target/Walmart comprar de kits

Potinho de papinha baby bullet, oxo  2 Target/Walmart

Tudo que for comprar de plástico, veja se é BPA free. A maioria das 

coisas lá são BPA free, que é uma substância X que dizem dar câncer... 

(!!!)

pratinho 3 Target/Walmart
Os modelos da Oxo, da Avent e da Skip Hop são bem legais. Compensa 

trazer pelo menos 2 opções.

colheres térmicas, silicone e normal 3 Target/Walmart

cadeirão 1 Target/Walmart Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

escovas de mamadeira 1 Target/Walmart

escorredor de mamadeiras 1 Target/Walmart dispensável para muitas mães

esterilizador de mamadeira 1

Babies Rus

o esterelizador de microondas é menor, por outro lado nem todos os 

lugares você encontra um microondas. Pensando nisso algumas mães 

preferem o elétrico.

Bicos de mamadeira 3 Babies Rus Para trocar ao longo do tempo por excesso de uso e por fases.

mamadeiras grandes e pequenas 9

Babies Rus

Tem uns kits da Avent que já vem com 6 mamadeiras (3P e 3G), além do 

porta-leite em pó, escova e esterilizador de microondas.Porém, o ideal 

é que você tenha mais mamadeiras das grandes, então será necessário 

comprar pelo menons mais umas 2 ou 3.

porta leite em pó 1 Target/Walmart

Copos de transição 3
Babies Rus

um conjunto dos copos menores e dos intermediários, e um do novo 

modelo da Avent são mais do que suficientes.

Porta ipad de criança iguy  1 Babies Rus

Acessórios

Alimentação

Passeio



Kit organizador de carro  Target/Walmart

Ganchos clip and go 1 Target/Walmart

canguru 1 Target/Walmart

Carrinho + bebê conforto 1

Babies Rus

Não esquecer de ir com cupom de desconto na loja. Importante: veja se 

o abre e fecha do carrinho é fácil, se ele é leve, compacto e teste a 

instalação em seu carro assim que comprar. Atentar-se também para as 

fases do carrinho: uso a partir de recém nascido e demais fases.

Espelho de carro para o bebê 1 Babies Rus durante a fase do bebê conforto

Proteção banco/bebe conforto 1 Target/Walmart especialmente para quem tem banco de couro

Arco para bebe conforto (brinquedos) 1 Target/Walmart Comprar se sobrar lugar na mala, senão, pedir no chá de bebê! 

Bolsa da Skiphop com trocador 1
Babies Rus

Sugeri esta marca pelo ótimo custo benefício. Opte por cores neutras, 

não esqueça que seu marido também vai usá-la!

Sutiã amamentação 4 Motherhood

Calcinha alta pós parto 4 Motherhood

camisolas maternidade 2 Motherhood

Robe/camisolas 2 Motherhood

Camisetas, vestidos e shorts maternity Target/Walmart/Motherhood/Ross
Veja o que vai mais usar de acordo com a estação do ano. Opte por 

peças básicas que dê para combinar com várias outras.

Vitaminas 2 Target/Walmart Oil Fish, Hair & Nails

Passeio

Mãe


