Consultora
de Fertilidade
Natural

O meu nome é Bárbara, nasci e vivo em Matosinhos e sou mãe
do Vasco, do André, da Marta e do Pedro.
Com a formação de Doula (2005) tenho tido o privilégio de
trabalhar com mulheres/pessoas não binárias e casais no seu
desejo de vivenciar experiências de pré-concepção, gravidez e
parto saudáveis e felizes.
Sou também Educadora Menstrual e de Fertilidade Natural,
certificada pelo método Sensiplan e Hormonal Health Coach,
certificada pelo Institute for Integrative Nutrition. Fiz formação
em EFT (emotional freedom technique) e também formação
inicial em Naturopatia, bem como outras ações de curta
duração que têm vindo a enriquecer o meu percurso
profissional.

A experiência tem-me ensinado que quanto melhor nos
conhecemos e procuramos o equilíbrio na nossa relação
connosco próprias, mais estamos preparadas para vivenciar
em pleno todas fases da nossa vida, especialmente a préconcepção, a gravidez, o parto e o pós-parto.
Ao autoconhecimento e consciência de quem somos,
poderemos acrescentar o conhecimento e consciência do
que nos rodeia. Termos acesso a informação, sempre que
possível baseada em evidências científicas, é um passo em
direção

ao

nosso

empoderamento

pessoal,

pois

o

conhecimento permite-nos, ao longo da nossa vida, fazer
escolhas tranquilas, conscientes e informadas.
Eu sou alguém que te vê e que te ouve. Eu estou presente,
para ti.
Eu vou respeitar as tuas escolhas, sem julgar.

Conheci o trabalho da Bárbara por mero
acaso no Instagram e logo percebei que era
dela que eu necessitava na minha vida.
Aprendi muitíssimo sobre o meu ciclo, sobre o
meu corpo e sobre fertilidade natural. A
Bárbara, com o seu conhecimento e
profissionalismo exímios, tranquilidade,
acompanhamento, palavras sábias,
orientação e aconselhamento, fez toda a
diferença.
Ao final de três ciclos engravidei e hoje já com
uma gravidez a um pouco mais de meio
caminho não tenho palavras para agradecer.
Aconselho todos os casais a conhecerem a
Bárbara.
Natércia R., 40 anos

Porquê escolher uma consultora?
Alguns anos antes de abraçar o acompanhamento de pessoas nos
seus processos de maternidade, eu trabalhei como consultora.
Embora a natureza

deste trabalho não fosse algo que me

apaixonasse (como agora), o facto de trabalhar com pessoas, de
perceber a sua satisfação nos progressos, por vê-las sentir que as
“peças estavam a encaixar-se", era algo que me fazia sentir
realizada.
Quando, em 2017 (doze anos depois de ter feito a primeira formação
de doula), terminei a formação no método Sensiplan, deparei-me com
imensas dificuldades em dar um nome concreto à minha atividade,
pois todas as traduções dos termos em inglês (teacher, instructor,
educator) não me ressoavam a 100%: educadora menstrual ou
instrutora de perceção da fertilidade, eram termos que, não sei
explicar porquê, pessoalmente, não “encaixavam totalmente”.

Só algum tempo depois percebi que eu ainda continuo a ser
consultora mas, agora, de fertilidade natural e saúde menstrual.

Um consultor não tem que ser aquela pessoa de fato e gravata,
ligada ao mundo empresarial.
Pela sua natureza, este é um profissional especializado que
orienta outras pessoas para alcançarem objetivos específicos,
através da identificação das causas de desequilíbrios (ou desafios)
e a proposta de ações sustentáveis para que estes possam ser
ultrapassados.
De acordo com Peter Block, a consultoria pode ser vista como
um ato de amor, na medida em que a aplicação do conhecimento
é feita com o objetivo de trazer clareza e leveza aos processos
individuais das pessoas com quem este está comprometido a
trabalhar.
Isto sou eu no trabalho que tenho tido o privilégio de
desenvolver com centenas de mulheres nos últimos anos.

Não há nada melhor do que conhecer o nosso próprio corpo.
Compreender os meus ciclos ajudou-me a ser mais saudável e
a perceber que tudo vem com tempo e paciência.
Por isso estou muito grata!
Catarina T., 28 anos

Em que consiste o trabalho que
desenvolveremos juntas?
O Plano de Fertilidade Natural, assenta em três pontos
que se complementam entre si. Vamos conhecê-los?

O estudo profundo dos teus ciclos menstruais através da
sua monitorização e interpretação - que nos podem dizer
muito acerca da tua saúde menstrual - e a identificação de
pontos de partida para a estratégia a adotar.
O acompanhamento inclui a oferta do curso online Ciclo
Fértil que ensina, passo a passo, a fazer um eficaz
acompanhamento dos ciclos - na verdade o curso é bem
mais do que isso: abre o link para poderes explorar melhor
os seus conteúdos.

Partindo de uma abordagem holística e integrativa,
através de uma anamnese cuidada (em formato de
conversa fluída) será possível identificar aspetos no
estilo de vida, na gestão dos desafios do dia a dia ou
na alimentação que podem ser otimizados e que
poderão estar a interferir diretamente com a saúde
reprodutiva feminina.

Como

doula

é-me

impossível

fazer

um

acompanhamento sem desejar conhecer a mulher (ou
casal) que tenho à minha frente: perceber as suas
motivações, a sua história, as suas expetativas... e,
partindo daí, trabalhar em conjunto para que a gravidez
possa acontecer da forma mais tranquila possível.

Todo este trabalho é feito de uma forma totalmente
personalizada e contínua e inclui a minha dedicação e a
disponibilidade para o esclarecimento de questões
durante os 3 meses subsequentes à sessão.
Juntas poderemos trabalhar promover a qualidade dos teus
óvulos (por exemplo, otimizando a saúde mitocondrial e
diminuindo o stress oxidativo), contribuir para que a
ovulação ocorra num bom timing (e nas melhores
condições) e favorecer um processo de implantação eficaz
para o desenvolvimento saudável do embrião.

A Bárbara é uma profissional incrível, que alia a abordagem
científica a uma mensagem integrativa que nos devolve a
confiança e esperança no caminho de resgate do nosso estado
de fertilidade natural.
A doçura, presença compassiva e palavras de incentivo que
vêm sempre com um conselho ou dica, muitas vezes tão
simples e tão eficazes, marcaram realmente este percurso de 7
meses.
E, em 7 ciclos de monitorização acompanhados pela mão, o
meu/nosso pequeno grande milagre chegou através de uma
gravidez tão desejada!
Grata querida Bárbara, por tudo, por tanto. O que fazes faz,
sem dúvida, a diferença!
Rita G., 37 anos

Lembras-te dos rádios antigos, em que tínhamos que rodar o
botão de uma forma específica, para sintonizar a música, livre
de ruído e interferências? A experiência diz-me que por vezes é
“só isto” o necessário, para que uma gravidez aconteça:
perceber o que precisamos de fazer para “sintonizar” na
nossa saúde para promover a fertilidade.
No entanto, se percebermos que, paralelamente ao nosso
trabalho, é necessário o aprofundamento de alguma questão
junto de um profissional de saúde especializado (nutricionista,
ginecologista, endocrinologista, fisioterapeuta...) eu estarei
totalmente

disponível

para

te

orientar

na

procura

de

profissionais que vão ao encontro das tuas necessidades
individuais e específicas.

Perguntas frequentes
O Plano de Fertilidade Natural inclui:

O que está incluído no
Plano de Fertilidade
Natural?

- uma primeira consulta
- uma consulta de acompanhamento
- o acesso ao curso online Ciclo Fértil
- o acompanhamento dos ciclos e esclarecimento
de questões (por email e whatsapp) durante os 3
ciclos subsequentes à primeira consulta.

Estou ainda a tomar a
pílula / estou a fazer
tratamentos de
fertilidade, faz sentido
inscrever-me no Plano

Na minha opinião, a altura ideal para iniciar o
Plano de Fertilidade Natural é a partir de 3 meses
após a toma da pílula ou o último tratamento de
reprodução medicamente assistida.
Assim, darás tempo aos teus ciclos para voltarem
ao seu ritmo natural e tirarás melhor partido do
trabalho que desenvolveremos juntas.

de Fertilidade Natural?

No entanto, podes fazer a marcação (para a data
mais conveniente) e usufruir já dos conteúdos do
curso Ciclo Fértil.

Como posso fazer uma
marcação?

As marcações são feitas através de uma
plataforma online mas, se preferires, podes
entrar diretamente em contacto comigo ou com a
minha
equipa
através
do
email:
barbara@fertilidadenaural.pt.

"Consultar a Bárbara para aprender a gerir os meus ciclos menstruais foi a melhor opção que tomei.
Este acompanhamento foi muito esclarecedor para mim e consegui finalmente engravidar em menos
de um ano… duas vezes! Após um aborto engravidei rapidamente e só foi rápido e tranquilo porque
seguia os meus ciclos de perto. Não tenho palavras possíveis para agradecer à Bárbara por ter agora
comigo a minha bebé."
Cristiana P.
32 anos

Tabela de preços:
A vigorar a partir de 12 de setembro de 2022

PLANO DE FERTILIDADE NATURAL
- Primeira consulta (90' online ou presencial)
- Consulta de acompanhamento (45' online ou presencial)

95€

- Acesso ao curso online Ciclo Fértil.
- Acompanhamento dos ciclos e esclarecimento de questões
(por email e whatsapp) durante os 3 ciclos subsequentes à
primeira consulta.

CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO
-Duração entre 45' e 60' online ou presencial (Matosinhos).

45€

CONSULTA AVULSO (não integrada no PFN)
-Duração 60' online ou presencial (Matosinhos).

50€

A marcação das consultas implica a aceitação, sem reservas os Termos e Condições,
constantes no site www.fertilidadenatural.pt: https://fertilidadenatural.pt/termos-condicoes/
Os valores apresentados são isentos de IVA.

"Quando já estávamos a perder a esperança, eis que surge
uma luz na nossa vida, e está luz foi a Bárbara.
A Bárbara ensinou-nos o quão importante é ouvir o nosso
corpo e sobretudo o quão importante é CONFIAR. Confiar que
vai correr bem, confiar que somos capazes, confiar no nosso
corpo e confiar no AMOR.
Obrigada Bárbara porque realmente esta bolha de amor é
linda e graças a ti a nossa família vai aumentar e o muro que
nos separava disso foi quebrado."

Natacha D. , 27 anos

Ter dúvidas é natural.
Estou

disponível

para

esclarecer

as

tuas

questões

por

WhatsApp: 914 655 171 ou email: barbara@fertilidadenatural.pt

MARCA AQUI A TUA CONSULTA

Até breve!

