
 
 

CHECKLIST para a Maternidade 
Um guia para você não se perder na hora de arrumar as malas! 

 

Você está se sentindo totalmente perdida? Não sabe nem por onde começar a arrumar a mala da maternidade? Aposto até que você já procurou no Google 

e encontrou um milhão de respostas, listas e opiniões diferentes que só te deixaram mais confusa. Mas calma! Eu sei como você se sente. Também já estive no seu 

lugar. O nervosismo toma conta mesmo! Esse fenômeno recebe o nome em inglês de “nesting” que significa “arrumar o ninho” e é muito comum na fase final da 

gestação, quando a mulher começa a ficar bastante ansiosa em relação a deixar tudo pronto para a chegada do bebê.  

 

Baseada na minha experiência como médica obstetra e mãe fiz esse checklist para te ajudar nesse momento! Curta cada minuto desse preparo! É um 

momento maravilhoso! 

 

Apesar de não existir um “período ideal” para começar a arrumar as malas da maternidade, indicamos que a do bebê esteja pronta a partir das 35 semanas. 

A sua e de seu acompanhante podem ficar “semiprontas” deixando para incluir mais para frente os itens de higiene ou muito pessoais. É sempre bom manter um 

checklist para não se perder na hora da correria!  

 

 Uma dica que sempre dou às mamães ainda no pré-natal é que comprem as calcinhas pós-parto por volta das 20 semanas de gravidez pois é quando o útero 

se encontra na altura da cicatriz umbilical, sendo a forma mais próxima do corpo pós-parto. O sutiã de amamentação, por outro lado, pode ser comprado mais para 

o final da gravidez pois a mama se modificará até o terceiro trimestre, podendo aumentar de tamanho. 

 

 Para uma sugestão de como arrumar as malas a regra é: pode pecar pelo excesso. Imprevistos acontecem e você pode precisar passar mais do que 2 dias no 

hospital ou o bebê pode golfar ou fazer cocô nas suas roupas. Já pensou?   

 



 
 

 

 

Mala do bebê 

6 conjuntinhos contendo: body de manga comprida, macacão (ou calça e casaco), meias, luvas e touquinha.  
*Uma dica: separe as roupas em saquinhos sendo 1 conjuntinho para cada dia. 

 

2 mantas ou cueiro   

1 saco de dormir   

4 fraldas de pano  

4 paninhos de boca   

1 pacote de fraldas tamanho RN  

1 pacote de lenço umedecido  

1 pomada para prevenção de assaduras  

1 pacote de gaze  

1 vidro de álcool 70%  

 

 

 

 



 
 

Mala da Gestante 

2 conjuntos de camisola + Robe   

3 calcinhas de cintura alta (pós-parto)  

1 cinta (opcional)   

2 sutiãs de amamentação  

1 par de chinelos ou pantufas  

1 roupa para saída da maternidade  

1 pacote de absorvente pós-parto   

1 par de meias 3/4 de média compressão (opcional)  

Itens de higiene – shampoo, condicionador, sabonete, escova e pasta de dente, desodorante, etc. **  

Maquiagem (opcional)  

Carregador de celular   

Pente ou escova para o cabelo  

Documentos pessoais (Identidade) e carteirinha do plano (se houver)  

Cartão de pré-natal e todos os exames   

 



 
 

Mala do Acompanhante  

3 mudas de roupa   

Roupa íntima para 3 dias  

Itens de higiene – shampoo, condicionador, sabonete, escova e pasta de dente, desodorante, etc.   

Carregador de celular  

Câmera fotográfica com seu carregador/bateria/pilhas  

1 par de chinelos   

Lembrancinhas e enfeite de porta   

Carteira e documentos pessoais   

 

 

 

Dicas importantes 
– Deixe o telefone do seu médico e o da maternidade escolhida em sua bolsa, para que uma outra pessoa possa encontrar facilmente em caso de 
emergência.  
– Aprenda o melhor caminho para chegar à maternidade, assim como caminhos alternativos.  
– Deixe com algum parente próximo a lista de nomes e os telefones das pessoas que você gostaria de avisar assim que o bebê nascer, para que ele possa te 
ajudar nisso, ou crie uma lista de transmissão no WhatsApp.  


