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Mala para a maternidade 

 

 

Para que nada lhe falte num momento tão especial, preparamos, com a ajuda de uma mamã muito organizada, a lista 

com tudo o que sugerimos levar para a maternidade. Inclui objetos e quantidades sugeridas: 

 

A. Para a Mãe: 

1. Livrinho de seguimento da gravidez + exames e análises 

2. Quatro pijamas de abertura fácil/largos para facilitar amamentação 

3. 1 Robe 

4. Chinelos de quarto 

5. Chinelos para tomar banho 

6. Meias q.b. 

7. Cuecas (de preferência descartáveis) 

8. Dois a três soutien de amamentação 

9. Discos de Amamentação 

10. Mamilos silicone 

11. Pensos higiénicos 

12. Lenços papel 

13. Toalhas de banho (se preferir utilizar as suas) 

14. Saco toilette: (escova e pasta de dentes, escova para o cabelo, sabonete liquido e champô, creme hidratante, creme 

estrias, creme mamilo, secador de cabelo, desodorizante, perfume) 

15. Elástico para quem tem cabelos compridos (muito importante para durante o parto) 

16. Cinta Pós - Parto 

17. Relógio (para durante o trabalho de parto controlar as contrações e pós parto para controlar a hora em que o bebé 

mamou. 

18. Bloco de notas + caneta para escrever as horas em que o bebé mamou (por vezes devido ao cansaço a mãe 

esquece-se com muita facilidade). Em alternativa, aplicação para telemóvel (Android ou IOS). 

19. Maquina fotográfica e/ou de filmar 

20. Saco roupa suja 

21. Livro leitura (opcional) 

22. Roupa para sair 

23. Bomba para leite (opcional), à parte 

24. Telemóvel (opcional) com aplicação de registo de amamentação 

 

 

B. Para o Bebé: 
As Mudas de roupa que devem conter: 

1. Quatro "body" ou camisola interior 

2. Quatro calças com pé ou collants 

3. Quatro babygrows ou Cueiro (Fatinho do bebé) 

4. Quatro casacos de lá ou de linho consoante a época do ano) 

5. Quatro Meias 

6. Quatro botinhas de Lã ou de linho 

7. Quatro fraldas descartáveis 

8. Quatro gorros 

9. Quatro babetes 

10. Quatro fraldas algodão 

11. Uma manta/xaile 

12. Quatro babetes + 2 conjuntos roupa interior (body + calças com pés) 

 

 

C. SACO TOILETTE CONTENDO: 

1. Fraldas para RN 

2. Toalhetes 

3. Produtos de higiene (champô, leite limpeza, hidratante, creme rabinho) 

4. Soro fisiológico 

5. Compressas esterilizadas 

6. Álcool a 70° 

7. Toalha banho 

8. Pente/escova 

9. Tesoura e corta unhas 

10. Duas chupetas 

11. Um porta-chupeta 

12. Uma corrente chupeta (para prender à roupa do bebé) 
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Amamentar – princípios e regras a ter em conta para ter sucesso 
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Amamentar – Perguntas Frequentes 
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Leite materno – vantagens comprovadas cientificamente 

 

 


