
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓ
 

Sugestão para enxoval usado pela mamãe e bebê na maternidade:

Este é um momento muito especial para a mamãe que aguarda a chegada de seu filho. E 

para que isso aconteça com maior tranqüilidade estamos sugerindo o enxoval da mamãe e 

do bebê para uso 
  

 

 

 Chinelo de borracha; 

 Atadura de crepe de 30 cm (cesariana);

 06 calcinhas altas e confortáveis;

 Pijamas ou camisolas com abertura para frente

para amamentação). 

 Produtos de higiene pessoal (Absorvente noturno, escova e pasta dental, 

condicionador, desodorante, toalha de banho e de rosto);

 Para depois do parto, alimentos com fibra (ameixa seca, laranja, mamão, etc.)

 

 Fralda descartável (01 pacote RN ou P); 

 Cobertor 01 unidade (de acordo com o clima);

 Manta 02 unidades;  

 Body e mijão 05 unidades (no calor pode ser de manga curta);

 Macacão de manga comprida 05 unidades (no calor evitar plush, linha, tricô, pode ser de ma

 Meias 05 unidades; 

 Toalhinha ou fralda de boca 06 unidades;

 Cueiros 05 unidades; 

 Fralda de pano 05 unidades (serve como toalha ou na higiene do bebê se necessário);

 Algodão 01 pacote (serve para a higiene após xixi e cocô, usado com á

 Cotonete 01 caixa (serve para a limpeza do umbiguinho).

 01 toca (tanto faz o tecido, lã, linha ou algodão) para ser usada após o nascimento nas primeiras horas; 

 Toalha fralda ou toalha para banho. 

Observação: A temperatura do corpo do 
como plush, lã, linha. Siga a regra do um a mais: se estiver com uma camiseta longa o bebê tem que estar 
com duas, se estiver de regata ele pode estar com manga curta e assim vai, até os três 
 
Evitar trazer:  

 Chupeta, mamadeiras e bicos artificiais; 

 Bombinha de tirar leite (Na entidade temos a bombinha correta, que não prejudica o seio);

 Cinta para abdômen; 

 Leite artificial; 

 Faixas de umbigo. 

 
Obs.: Lembre-se Evitar produtos com perfume forte, como perfumes e cigarro. Ao lavar as roupas do bebê 

usar sabão neutro.  

 

Preparo do seio: Nunca passe óleos ou creme no mamilo, essa região mais escura da mama. Em casa passe 

algumas horas de camiseta sem sutiã. Exponha as mamas

fraco de manhã ou a tarde. A partir do 4º mês faça os exercícios para as mamas conforme a figura ao lado, 

durante o banho três séries de 10 vezes cada.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓ

Sugestão para enxoval usado pela mamãe e bebê na maternidade:

Este é um momento muito especial para a mamãe que aguarda a chegada de seu filho. E 

para que isso aconteça com maior tranqüilidade estamos sugerindo o enxoval da mamãe e 

do bebê para uso no Hospital: 

PARA A MAMÃE 

Atadura de crepe de 30 cm (cesariana); 

06 calcinhas altas e confortáveis; 

isolas com abertura para frente Sutiã de alça reforçada (não é indicado o sutiã

higiene pessoal (Absorvente noturno, escova e pasta dental, sabonete, 

condicionador, desodorante, toalha de banho e de rosto); 

Para depois do parto, alimentos com fibra (ameixa seca, laranja, mamão, etc.) 

PARA O BEBÊ 
scartável (01 pacote RN ou P);  

Cobertor 01 unidade (de acordo com o clima); 

Body e mijão 05 unidades (no calor pode ser de manga curta); 

Macacão de manga comprida 05 unidades (no calor evitar plush, linha, tricô, pode ser de ma

Toalhinha ou fralda de boca 06 unidades; 

Fralda de pano 05 unidades (serve como toalha ou na higiene do bebê se necessário);

Algodão 01 pacote (serve para a higiene após xixi e cocô, usado com água morna); 

Cotonete 01 caixa (serve para a limpeza do umbiguinho). 

01 toca (tanto faz o tecido, lã, linha ou algodão) para ser usada após o nascimento nas primeiras horas; 

Toalha fralda ou toalha para banho.  

Observação: A temperatura do corpo do bebê é igual á da mãe. No calor evite cobertas, tecidos quentes 
como plush, lã, linha. Siga a regra do um a mais: se estiver com uma camiseta longa o bebê tem que estar 
com duas, se estiver de regata ele pode estar com manga curta e assim vai, até os três 

Chupeta, mamadeiras e bicos artificiais;  

Bombinha de tirar leite (Na entidade temos a bombinha correta, que não prejudica o seio);

produtos com perfume forte, como perfumes e cigarro. Ao lavar as roupas do bebê 

Nunca passe óleos ou creme no mamilo, essa região mais escura da mama. Em casa passe 

algumas horas de camiseta sem sutiã. Exponha as mamas ao sol diariamente nos horários que o sol é mais 

fraco de manhã ou a tarde. A partir do 4º mês faça os exercícios para as mamas conforme a figura ao lado, 

durante o banho três séries de 10 vezes cada. 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓPOLIS 

Sugestão para enxoval usado pela mamãe e bebê na maternidade: 

Este é um momento muito especial para a mamãe que aguarda a chegada de seu filho. E 

para que isso aconteça com maior tranqüilidade estamos sugerindo o enxoval da mamãe e 

1 

é indicado o sutiã com abertura 

sabonete, escova de cabelos, xampu, 

Macacão de manga comprida 05 unidades (no calor evitar plush, linha, tricô, pode ser de manga curta); 

Fralda de pano 05 unidades (serve como toalha ou na higiene do bebê se necessário); 

gua morna);  

01 toca (tanto faz o tecido, lã, linha ou algodão) para ser usada após o nascimento nas primeiras horas;  

bebê é igual á da mãe. No calor evite cobertas, tecidos quentes 
como plush, lã, linha. Siga a regra do um a mais: se estiver com uma camiseta longa o bebê tem que estar 
com duas, se estiver de regata ele pode estar com manga curta e assim vai, até os três primeiros meses.  

Bombinha de tirar leite (Na entidade temos a bombinha correta, que não prejudica o seio); 

produtos com perfume forte, como perfumes e cigarro. Ao lavar as roupas do bebê 

Nunca passe óleos ou creme no mamilo, essa região mais escura da mama. Em casa passe 

ao sol diariamente nos horários que o sol é mais 

fraco de manhã ou a tarde. A partir do 4º mês faça os exercícios para as mamas conforme a figura ao lado, 


