


Assim que a mulher 
descobre a gravidez, já 
nasce uma mãe e surge 
aquela pergunta: 
E agora o que eu faço, o que 
compro?

É muito fácil ficar 
empolgada e querer
 comprar tudo, ainda mais 
com a infinidade 
de produtos lindos que 
existem no mercado.

É aí que acabamos 
comprando itens 
desnecessários e deixando  
de lado o que realmente é 
indispensável.

Separamos ítens que 
achamos indispensáveis 
para a espera do bebê!





É preciso se atentar aos três 
requisitos mais importantes: 
segurança, conforto e prati-
cidade. Existem modelos 
para todos os gostos e orça-
mentos: arredondados, retos, 
clássicos, com gaveteiro aco-
plado e extensível. 

O berço é importante para 
que o bebê tenha uma noite 
tranquila e bons sonhos. 
A escolha do berço ideal 
depende de muitos fatores que 
vão além da estética. 



para reduzir os riscos de 
mortalidade relacionados 
com o período de sono, 
como a síndrome da morte 
súbita do lactente (SMSL), 
por isso a escolha de um 
berço extensível pode ser um 
bom investimento. 

Conforme recomendação da 
Academia Americana de 
Pediatria (AAP) e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP),
os bebês devem dormir no 
quarto dos pais, mas em seu 
próprio berço, pelo menos até 
os seis meses 
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A cômoda é muito útil e 
necessária, podendo por 
falta de espaço ser 
substituída pelo berço com 
cômoda acoplada. 

Esta superfície servirá de 
apoio para o trocador, que é 
indispensável.  Se imagine 
trocando o bebê várias 
vezes por dia na cama ou 
sofá. Suas costas estarão 
pedindo socorro após dias 
dessa rotina. Há quem 
pense que as gavetas não 
são necessárias, mas está 
enganada! 



As gavetas da cômoda 
servem de apoio para a troca 
da criança, 
acomodando os itens de 
higiene, bodies, calças, e 
outros itens que possam 
facilitar o acesso de quem 
está cuidando do bebê.

É o item que tem maior vida útil, 
pois se for de material 
resistente poderá acompanhar a 
criança por todo o crescimento. 





O indispensável “colchão” 
para a troca do bebê! Ele é 
fundamental e será muito 
útil. Vai servir de apoio para 
todas as trocas de 
fraldas, após o banho e
para higiene. 





Além disso, ela também 
serve de apoio para o 
descanso nos dias em que o 
bebê estiver doentinho. Com 
o seu crescimento, pode ser 
usada para o momento da 
história antes de dormir.

Muitos pensam que é 
dispensável, mas ela é muito 
útil! Será muito utilizada
principalmente nos 
primeiros meses, quando o 
bebê tiver exclusividade de 
leite materno. 

É importante que a mamãe 
esteja confortável,  pois ela 
passará algumas horas do 
dia ali e a rotina pode ser 
bem cansativa. 





O Kit Higiene vai te auxiliar 
durante as trocas das 
fraldas (que serão muitas 
nos primeiros meses!). Por 
isso é importante que seja 
prático, para manter os 

itens de higiene necessários 
organizados e com fácil 
alcance. O Kit é composto 
por:

Bandeja ou cesto; Potinhos; 
Porta fraldas; Garrafa térmica; 
Recipiente para água; 
Farmacinha; Lixeira. 





O conjunto de malas, ou a 
mala de maternidade é 
importante, pois é nela que 
você vai levar as roupinhas e 
itens do bebê para a 
maternidade e 
posteriormente para as 
viagens que fizer com o seu 
filho. 

Existem vários modelos 
disponíveis, porém você tem 
que pensar na praticidade e 
higiene.

Escolher modelos com tecidos 
fáceis de higienizar, dá mais 
segurança e cuidados na hora 
de guardar os itens. Os modelos 
com rodinhas são os mais 
práticos e que terão maior uso 
durante todo o crescimento da 
criança.





Os modelos de algodão são os 
melhores, leves e com tecido macio;

Procure modelos que sejam fáceis  
de vestir e maleáveis;

Tome cuidado com os 
acabamentos das costuras e se 
os botões são bem presos;

Se optar por modelos com 
bordado, cuide sempre do 
acabamento interno para que tenha 
proteção no bordado, evitando que 
incomode a pele do bebê;

Prefira bodies com fechamento 
frontal.  Os botões na parte de trás 
podem causar incômodo ao bebê.

Podem ser de manga curta 
ou longa, lisos ou coloridos. 
Você com certeza vai usar 
muitos. É importante tomar 
alguns cuidados na hora de 
escolher o modelo para 
compra:

Itens que não podem faltar de 
maneira nenhuma!
Eles são os grandes amigos 
das mamães e devem ser 
práticos  para vestir e 
confortáveis  para a criança. 



Amante da organização desde 
pequena, identificou-se com o 
serviço de Personal Organizer e 
todos os benefícios que ele traz 
para melhorar a qualidade de vida.

Idealizadora e proprietária da 
TRANSFORMA Personal Organizer, 
cujo objetivo é trazer mais 
qualidade de vida para seus 
clientes, por meio de métodos de 
organização que melhoram a rotina, 
otimizam o tempo e trazem 
praticidade, economia e bem-estar.

@transforma_po

/transformapo

contato@transformapo.com.br
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Nos siga nas nossas redes sociais:

@sleeperbabystore

www.sleeperbabystore.com.br/


