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Se você ainda não me conhece,
muito prazer!
Sou Bianca Balassiano, consultora internacional 
de amamentação e trabalho há mais de 12 anos 
nesta área. 

Há 6 anos, eu resolvi multiplicar todo o meu 
conhecimento prático e teórico oferecendo cursos 
para profisisonais. 

Desde então, já formei mais de 3500 profissionais 
plenamente capazes de atender às famílias com 
intercorrências no processo de amamentação.



Bem-vinda!

Este é um documento explicativo sobre meus cursos. 
Hoje tenho 6 cursos disponíveis para que você inicie 
ou aprofunde seus conhecimentos na assistência à 
amamentação. Três deles são ao vivo e três são 
gravados. 

Neste documento vou te apresentar cada curso, e 
também as opções de combos que possuem valores 
mais vantajosos. 



CURSOS AO VIVO

Capacitação em Amamentação

Tópicos Avançados em Amamentação 1

Tópicos Avançados em Amamentação 2



CURSOS GRAVADOS

Desafios Atuais na Assistência
à Amamentação (CURSO NOVO)

Habilidades de Comunicação no
Manejo da Amamentação

Desmame Gradual



Esse foi o meu primeiro curso e é, ainda hoje, o curso 
de entrada de todas as minhas alunas.

Minha Capacitação é online, com aulas ao vivo que 
ficam gravadas por um período de três meses.

CAPACITAÇÃO EM AMAMENTAÇÃO

CURSO

RECONHECIDO PELO

MEC



12x de R$237,00
sem juros no cartão

INVESTIMENTO:

O que você precisa saber sobre o curso:

Não é necessário ter formação na área de saúde

BÔNUS! Mesa Redonda: Dois encontros extras com as professoras em horários alternativos às aulas

Material de apoio incluído

Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso

50h de aulas interativas que garantem um certificado com direito a 50 L-Cerps, horas de
educação em lactação reconhecidas pelo IBLCE®

Toda a programação foi desenhada para capacitar profissionais para a prática clínica na
assistência à amamentação. O curso serve também para reciclagem de conhecimentos de
profissionais que precisam se atualizar com o que há de mais recente em evidências científicas
na amamentação

Seu conteúdo é preparatório para certificação internacional, de acordo com a programática
exigida pelo IBLCE



Este é meu primeiro curso direcionado para temas 
mais complexos, que exigem conhecimentos mais 
avançados e trazem um diferencial para o seu 
atendimento de amamentação.

O curso é online e ao vivo, mas as aulas ficam 
gravadas e disponíveis em minha plataforma de 
ensino pelo período de três meses. 

TÓPICOS AVANÇADOS 1



12x de R$117,00
sem juros no cartão

INVESTIMENTO:

O que você precisa saber sobre o curso:

São 20 horas de aulas dinâmicas e interativas. Ao final do curso, você receberá um certificado
com 20 L-Cerps (horas reconhecidas pelo IBLCE®)

O curso é alinhado com o conteúdo programático exigido para a prova do IBLCE®

O conteúdo é focado em intercorrências e situações que podem acontecer durante o todo o
processo de amamentação

Pré-requisito: é necessário ter feito algum curso de Capacitação em Amamentação (não precisa
ter sido o meu)

Material de apoio incluído

Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso



Lançado em 2020, criei este curso após uma 
grande demanda de novos assuntos, ainda mais 
atuais, que cercam o atendimento na assistência à 
lactação.

Com este conteúdo você se sentirá apta a lidar 
com casos complexos que te exigirão ir além do 
conhecimento técnico.

TÓPICOS AVANÇADOS 2



12x de R$117,00
sem juros no cartão

INVESTIMENTO:

O que você precisa saber sobre o curso:

São 20 horas de aulas dinâmicas e interativas. Ao final do curso, você receberá um certificado
com 20 L-Cerps (horas reconhecidas pelo IBLCE®)
O curso é alinhado com o conteúdo programático exigido para a prova do IBLCE®
O conteúdo é focado em intercorrências e situações que podem acontecer durante o todo o
processo de amamentação
Atenção! NÃO é necessário fazer o Tópicos Avançados em Amamentação 1 para fazer este curso,
eles são independentes
Pré-requisito: é necessário ter feito algum curso de Capacitação em Amamentação (não precisa
ter sido o meu)
Material de apoio incluído
Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso



CURSO

RECONHECIDO PELO

MEC

COMBO FORMAÇÃO COMPLETA
Uma oportunidade de fazer meus três cursos
ao vivo por um valor MUITO especial!
 
Com ele você garante os cursos de

com 15% de desconto

+
+

Capacitação em Amamentação

Tópicos Avançados em Amamentação 1

Tópicos Avançados em Amamentação 2



12x de R$397,00
sem juros no cartão

INVESTIMENTO:

O que você precisa saber sobre essa proposta:

Os cursos juntos somam 90h de aulas. Ao final, você receberá 3 certificados (de cada curso),
totalizando 90 L-Cerps (horas reconhecidas pelo IBLCE®)

Não é obrigatório ter formação na área de saúde

Material de apoio incluído

BÔNUS! Mesa Redonda: Dois encontros extras com as professoras em horários alternativos às aulas

BÔNUS! Workshop Gratuito Instagram Profissional, com a minha mentora de marketing digital,
Deborah Katz

Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso



COMBO AVANÇADO
Esta é uma oportunidade para você, que já fez um curso 
de Capacitação em Amamentação em outro momento, 
mas gostaria de elevar seus conhecimentos para outro 
patamar e começar a atender casos de maior complexidade.

Com este combo, você garante meus dois cursos avançados:

com 15% de desconto

+Tópicos Avançados em Amamentação 1

Tópicos Avançados em Amamentação 2



12x de R$197,00
sem juros no cartão

INVESTIMENTO:

O que você precisa saber sobre essa proposta:

Os cursos juntos somam 40h de aulas. Ao final, você receberá 2 certificados (de cada curso),
totalizando 40 L-Cerps (horas reconhecidas pelo IBLCE®)

Pré-requisito: Já ter feito um curso de Capacitação em Amamentação

Material de apoio incluído

Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso



Este curso é um compilado do método Desmame Gradual, 
desenvolvido e testado por mim. Possui curta duração, é 
online e gravado, para que você possa assistir quando e 
quantas vezes quiser! 

Ao final do curso você será capaz de orientar famílias que 
desejam implementar o método Bianca Balassiano de  
Desmame Gradual de forma segura e confiante, 
oferecendo um suporte de grande valor aos seus clientes.

DESMAME GRADUAL PARA
PROFISSIONAIS



O que você precisa saber sobre o curso:

Material de apoio incluído
Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso

O curso possui 3h de duração
Tempo de acesso: 30 dias

O curso cobre o conteúdo programático do IBLCE® e dá direito a um certificado contendo 3 L-Cerps

12x de R$38,87
com juros no cartão

R$399
à vista

ou

INVESTIMENTO:

AS INSCRIÇÕES ESTÃO 
SEMPRE ABERTAS

Faça agora o curso

https://biancabalassiano.com/curso/desmame-gradual/


Não adianta ter TODO o conhecimento do mundo se 
você não sabe se comunicar com a sua paciente. 

Aprenda ferramentas de desenvolvimento pessoal 
que vão melhorar a sua capacidade de 
comunicação com as famílias que atende.

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO



AS INSCRIÇÕES ESTÃO 
SEMPRE ABERTAS

Faça agora o curso

O que você precisa saber sobre o curso:

Material de apoio incluído
Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso

São 5 horas de aulas gravadas que ficam disponíveis por 30 dias
O curso é alinhado com o conteúdo programático exigido para a prova do IBLCE®. Comprovar
5 horas de educação para promoção das habilidades de comunicação no manejo do aleitamento
é um pré-requisito para quem vai se inscrever para a prova de certificação internacional!
As habilidades que você aprenderá neste curso são consideradas essenciais na assistência à
amamentação

12x de R$48,62
com juros no cartão

R$499
à vista

ou

INVESTIMENTO:

https://biancabalassiano.com/curso/habilidades/


Quer ser uma profissional inclusiva e atualizada? 
Então você precisa revolucionar seu atendimento! 
Aprenda os dilemas mais atuais que envolvem a 
assistência à amamentação.

Um curso de curta duração, online e gravado, para que 
você possa assistir quando e quantas vezes quiser!

DESAFIOS ATUAIS NA ASSISTÊNCIA
À AMAMENTAÇÃO



O que você precisa saber sobre o curso:

O conteúdo atende o pré-requisito do IBLCE® para profissionais que precisam revalidar seu título
a cada 5 anos

O certificado garante 5 E-Cerps para você usar quando for necessário revalidar seu título

Suporte exclusivo com as professoras durante todo o período de acesso ao curso

São 5 horas de aulas gravadas que ficam disponíveis por 30 dias

Material de apoio incluído
Os temas abordados abrangem conteúdos essenciais para uma prática clínica inclusiva, responsável
e livre de conflitos de interesses

12x de R$49,60
com juros no cartão

R$497
à vista

ou

INVESTIMENTO:

ESTE CURSO SERÁ LANÇADO EM BREVE



Tenho certeza que pelo
menos um dos meus cursos
é o que você busca para dar
aquele pontapé na sua carreira.

Vejo você em breve? 

www.biancabalassiano.com


