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INTRODUÇÃO
O método canguru é utilizado mundialmente no contexto hospitalar e
comunitário com benefícios comprovados para recém-nascido e famílias (Zirpoli
et al, 2019). No âmbito da Unidade Curricular de Enfermagem Clínica IV – Saúde
Infantil e Juvenil foi desenvolvido um póster infográfico alusivo a este tema.
Teve como objetivo apresentar informação essencial acerca do método para
pais e profissionais de saúde.

PRODUÇÃO DO PÓSTER
Explicita em que consiste o método, as suas
vantagens
e
como
é
desenvolvido.
Foi
elaborado em cores suaves e com imagens
alusivas ao tema para tornar o suporte mais
apelativo, e que fossem ao encontro dos
grupos
alvo
(grávidas,
mães,
pais
e
profissionais de saúde). Toda a informação foi
introduzida de forma clara, concisa e objetiva,
quer ao nível da sua organização em termos de
espaço no próprio póster como do destaque
dos pontos chave através das cores e tipos de
letra.

O facilidade de acesso ao público bem como
o baixo custo desta estratégia tornam o
póster uma ferramenta particularmente útil
na promoção de saúde (Brito, 2018).

CONCLUSÃO
O póster infográfico é uma ferramenta simples e acessível de ser incorporada
na promoção de saúde em diversos contextos. A sua elaboração promoveu
significativamente o desenvolvimento de competências enquanto futura
profissional de saúde.
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