
Planejamento da

amamentação





A amamentação é um ato natural à todos os
mamíferos, porém, em seres humanos é um ato que

deve ser aprendido e apoiado para que possa
acontecer.



Sobre mim
Eu sou a Fabi Cainé, mãe da Marina, Consultora em

Lactação Certificada pelo Conselho Internacional
(IBLCE®). Trabalho com amamentação desde 2011.

 
Sou membro da International Lactation Consultant

Association, Tutora de Salas de Apoio à Amamentação
(MS), Tutora da Estratégia Nacional para Promoção do

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar
Saudável no SUS (MS). 

 
Também participo como membro da Rede Internacional
em Defesa do direito de Amamentar (IBFAN Brasil), sou

autora do blog Amamentar é tudo de bom, faço
supervisão para profissionais e ministro aulas na área de

Aleitamento materno.



Meus endereços

 
Rua Arthur Corradi, 101 cj 62

Vila Dusi, São Bernardo do Campo, SP

 
www.amamentartudodebom.com.br    

 

@fabicaine_amamentartudodebom

@amamentartudodebom

983266817

https://g.co/kgs/6iJpRZ
http://www.amamentartudodebom.com.br/
https://www.instagram.com/fabicaine_amamentartudodebom
https://www.facebook.com/amamentartudodebom
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511983266817


Como funciona
A consultoria antes do parto consiste em preparar a família

para a amamentação desde o momento do parto até a
chegada do bebê em casa. Sobre o que conversamos?

 
Expectativas
Acessórios
Hora dourada e Amamentação nas primeiras horas 
Novas rotinas, planejamento da rede de apoio
Pega, posições

 
A ideia é empoderar a família e minimizar a possibilidade de

problemas comuns na primeira semana do bebê.



Investimento e tempo

R$ 250,00

 

 2 h (presencial) 

Você pode levar um acompanhante.

 
 
 
 

Dinheiro, cartão de debito ou crédito à vista.



Outros serviços
 
 

Primeiros dias (até 3 meses de vida)
Lactação induzida

Volta ao trabalho
 

Laserterapia
Auriculoterapia

 
SOS amamentação (a partir dos 3 meses)

Desmame gentil
Wrapslings

 



Atendimento domiciliar
 

Há a possibilidade de atendimento domiciliar em
algumas regiões de  São Bernardo, Santo André,

São Caetano e São Paulo, dependendo da
disponibilidade de agenda e trajeto.

 
Caso queira consultar esta disponibilidade e valores
adicionais, me envie seu endereço completo, com

nome de rua, número e cidade.



Wrap slings
 

Wrap sling é um carregador de bebê,
ergonômico e seguro para bebês desde

o nascimento.
 

Em casa, no passeio, viagens, traz
conforto e comodidade: mãos livres e

bebê no colinho!
 

Consulte disponibilidade!
R$90,00



Espero poder te ajudar

neste momento único!



O aleitamento materno é recomendado pela OMS de
forma exclusiva até o sexto mês de vida do bebê e, a

partir desta idade, complementado com alimentos
saudáveis de forma gradativa e oportuna até os 2

anos de idade ou mais.


