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Apresentação para equipes do Método Canguru
do  Ministério da Saúde do Brasil

1

Agenda Introdução ~ Sandra Regina de Souza Vogler

Apresentando o dia do Canguru ~ Yamile Jackson, 
Ph.D., PE, PMP, CKC

Boas práticas nos Estados Unidos ~ Dawn Miller-
Hanna, RN, BSN, RN-NIC, CKC www.facebook.com/dawn.millerhanna

Idéias / Opções ~ Todos

Plano de Ação e Encerramento ~ Sandra Regina de 
Souza Vogler

www.linkedin.com/in/yamilejackson/
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Mudar o mundo daqueles que mais importam. 
Feliz dia do Cuidado Canguru!

fotos usadas com permissão explícita © 2022 Nurtured by Design. All rights reserved
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Yamile’s website:
The Zaky®
www.thezaky.com

• Fundado por Yamile Jackson

• Aumentar a segurança, 
implementação, educação

• Impulsionar a conscientização

• Incentivar a adesão do paciente

• Aumente a duração, frequência 
e adoção do método canguru

• Celebrar as pessoas que 
apoiam os pais

fotos usadas com permissão explícita © 2022 Nurtured by Design. All rights reserved
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Idéias

• Comece a planejar agora
• Exibir um calendário de contagem 

regressiva (grátis em www.Kangaroo.Care)
• Faça Folhetos
• Faça um pôster ou banner
• Forneça lanches / guloseimas

(equipe e familia)

Mais recursos no  site
www.Kangaroo.Care/Collections/All
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Mais ideias
• Crie painel com fotos mãe/pai-bebê em 

posição canguru e certificados de 
participação no evento
• Defina um horário e uma “moldura” para 

os pais tirarem fotos
• Peça um voluntário para atuar como 

fotógrafo
• Faça com que os membros da equipe 

ajudem
• Peça às empresas locais que doem 

prêmios e presentes
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http://www.kangaroo.care/
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Mais ideias

fotos usadas com permissão explícita © 2022 Dawn Miller-Hanna. All rights reserved

7

Compartilhe a experiência

• Entre em contato com o departamento de marketing do seu 
hospital e/ou a mídia local (TV/Jornal local)
• Hospital pode marcar entrevistas com a TV/Jornal local
• Postar na página na mídia social do hospital
• *Obtenha o consentimento por escrito dos pais para usar suas 

fotos
• Peça aos pais que postem fotos em suas 
• redes sociais
• Use #KangarooCareDay #CanguroBrasil

fotos usadas com permissão explícita © 2022 Dawn Miller-Hanna. All rights reserved
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Mais informações e recursos em 
www.Kangaroo.Care

• Logotipo do dia Mundial Cuidado Canguru

• Informações de como Registrar e Rastrear o tempo dos pais praticando o 
Método Canguru

• Benefícios do Método Canguru - folheto para os pais

• Calendário de contagem regressiva para o dia do Canguru

• Livros e presentes

• Adesivos

• Listas de verificação do planejador

• Pôster: A Ciência do Cuidado Canguru (evidências do Método Canguru)

• www.ilovekangaroocare.com – Dawn’s website and book
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Compartilhe suas
idéias
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http://www.ilovekangaroocare.com/
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Esperamos  ver suas 
fotos!

Queremos ouvir sobre 
seus sucessos!
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Contato no Brasil:
Sandra Regina de Souza Vogler

souza.vogler@gmail.com
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