BEM VINDAS CONSULTORAS DE
AMAMENTAÇÃO

NOSSA PLATAFORMA

Somos uma plataforma multicanal que por solução de vídeo chat conecta mães
de bebês até 2 anos e gestantes, a uma rede nacional de profissionais de saúde.
Proporcionamos a esta usuária, a possibilidade de acesso a um atendimento
humanizado, dentro de um ambiente seguro e confiável. Criamos uma solução
que permite que esta mãe ou gestante possa buscar apoio, informação e suporte
de maneira personalizada, não sendo levada a interpretações equivocadas, que
trazem mais angustias e frustrações. Queremos e vamos evitar auto medicação e
procedimentos não eficazes e as vezes até perigosos, que são a primeira
consequência das visitas ao Dr. Google.

Monitoramento e Controle
Anamnese

Classificação
de Risco

Monitoramento
e Coleta Dados

Dados e históricos disponíveis para: Gestores, Profissionais de Saúde, Médicos e Usuárias.
Acompanhamento semana a semana, colocando a gestante e a mãe no controle da jornada.

Monitoramento e Controle

Inteligência artificial,
interagindo e alertando
sobre riscos iminentes

Engajamento
Game interativo para
usuárias. Troque pontos por
prêmios pra mãe e bebês.

Monitoramento via wearables,
criando todo um histórico
da jornada da usuária
(para gestações de alto risco)

Apoio e informação 24hs por dia,
suporte obstétrico, pediátrico,
amamentação e nutrição

Base de dados para
gestão de saúde
e prevenção de riscos

Profissionais altamente capacitados
e engajados, recebendo por minuto
de atendimento, acessando
a plataforma quando quiserem
e onde estiverem (renda extra)

Fluxo de Uso para a Usuária
Escolha a
Especialidade

Interaja com
um Profissional

Insira suas
Informações e
Ganhe Pontos

Troque seus
Pontos por Produtos

NOSSA FILOSOFIA E COMPROMISSO COM A AMAMENTAÇÃO

Nosso compromisso é com a saúde física, emocional, mental e espiritual de cada
cidadão. Entendemos, acreditamos e fomentamos a amamentação como único
e exclusivo modo gratuito de se criar um programa efetivo de prevenção de
saúde populacional. Acreditamos que a amamentação é a alavanca para o
vínculo familiar, e que toda mãe tem o direito de amamentar seu filho, assim como
todo bebê tem o direito de ser amamentado. Cabe a nós, sem julgamentos, sem
posições ideológicas e com o compromisso unicamente de fomentar a
amamentação, oferecer um veículo que encurte o caminho que leve o carinho,
suporte e informação à aquela que precisa deste amparo. Sem interferências de
qualquer natureza, principalmente comerciais e ou corporativas, oferecemos
tecnologia segura, para formar cidadãos mais saudáveis, através da orientação,
apoio e informação.

QUEM É A USUÁRIA DO BELLAMATERNA

Principalmente a mãe de primeira viagem...

Aquela que tem um obstetra que não comenta, não fala e
não olha para a amamentação com a importância e a
atenção que se deve dar.
Aquela que ainda não tem um pediatra, e que vê nos
grupos de mães no whatsapp ou facebook, o suporte que
precisa ter, mas não tem noção do que será a
maternidade na prática.
São as mais suscetíveis aos julgamentos e modismos
disseminados nas mídias sociais e gastam muito tempo,
energia e dinheiro com conceitos e produtos, que pouco
ajudam a ela e ao seu bebê.

QUAL É A VANTAGEM DO BELLMATERNA PARA AS
CONSULTORAS DE AMAMENTAÇÃO

A profissional de saúde do Bellamaterna, além de ter a possibilidade de fazer uma
renda extra através dos atendimentos via App, pode e deve usar nossa plataforma
para agendamentos de atendimentos presenciais.
Mães e gestantes que queiram atendimento e acompanhamento presencial de uma
consultora de amamentação, vão poder escolher em nosso site, através de perfil e
endereço, a consultora que melhor convir, entrando em contato diretamente.
Nossa plataforma, para atendimentos de consultoria de amamentação, faz a
conexão de usuárias e consultoras, identificando o CEP e na medida do possível,
tentando sempre conexões próximas, para se caso a mãe precise de atendimento
presencial, esta profissional possa ir ao seu encontro, cobrando o valor que lhe convir,
dada a situação, horário e contexto do atendimento. Lembrando que o Bellamaterna
não interfere na relação entre usuários e profissionais.

O QUE PRECISO PARA ME CADASTRAR NO BELLAMATERNA ?
• Ser um profissional em uma das especialidades cobertas pelo BM
Como me cadastro no Bellamaterna ?
Primeira Fase:
1. Preencha o Formulário de inscrição de profissionais
www.Bellamaterna.com.br/profissionais.php
2. Faça o upload dos seus documentos comprobatórios (CV, Diplomas, Certificados...)
3. Aguarde a análise de sua documentação em até 48 hs.
Segunda Fase:
1. Os aprovados na primeira fase farão um bate papo via Skype, para análise da
desenvoltura e comportamento através de conexão por vídeo.

Conclusão:
Liberação do seu login e senha para acesso ao App de atendimento.

TABELA DE REMUNERAÇÃO
A consultora de amamentação tem um regime de remuneração diferenciado dentro do
Bellamaterna

TURNO

VALOR

Não há limite de tempo para os atendimentos, sempre
facultado a usuária finalizar o atendimento

ATIVIDADES ESPECÍFICAS
Nossa estrutura de marketing, divulgação e assessoria de imprensa trabalhando pra você.
Cursos, Webnários e Palestras: O Bellamaterna sempre promove cursos e palestras para
nossos clientes, profissionais de saúde e usuárias. Promovemos palestras de diversos temas
relacionados a jornada da maternidade onde a amamentação é um dos assuntos mais
recorrentes. Nossas palestras são ministradas em empresas, entidades de classe,
secretarias de saúde e escolas. Também oferecemos cursos e webnários em nossa
plataforma on-line. Nós iremos sempre proporcionar estas oportunidades às nossas
parceiras, que podem se candidatar em nosso site onde encontrarão a agenda de
eventos, temas a serem abordados e condições de contratação das palestrantes.
Artigos e Publicações: O Bellmaterna tem todo interesse em promover a imagem de
nossas parceiras. Nosso bloge e mídias sociais estão abertos para seus artigos, estudos e
posts, desde que tenham relevância do ponto de vista do tema a ser abordado e
aderência à nossa causa. Nos comprometemos a dar o máximo de publicidade aos
conteúdos publicados, uma vez que somos uma plataforma de conteúdo e vivemos de
difundir informação, que sempre será segura e relevante.

A COMUNIDADE
A caminho de ser a maior comunidade de profissionais de saúde, médicos, mães,
bebês e gestantes do mundo, criando e difundindo uma cultura de prevenção
através de apoio e informação humanizada.
A mãe brasileira é a que mais se sente culpada no mundo por não amamentar * , e a
desinformação é a primeira causa de desistência precoce da amamentação.
Meu leite é fraco, tenho silicone, meu filho não tem força.... Tantos são os mitos!
Só com a ajuda da tecnologia alinhada ao conhecimento, vamos conseguir levar a
informação aos 4 cantos deste país e dar nossa contribuição para um país mais igual
de maneira sustentável.
Nós contamos com vocês...
Sejam muito bem vindas ao

*Pesquisa: Breastfeeding around the world
2016

Redução de custos pra toda cadeia de saúde através de uma
experiência inovadora, única e acolhedora para usuária
Uma das dez startups que estão moldando o futuro da saúde no Brasil
*Ref. – Estudo Liga Insights Health Tech realizado pela Liga Ventures e Hospital Albert Einstein

