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Primeiras Considerações:   
Queridxs professorxs, a equipe do CEMENF/UFMG e do 

Museu da EEAN/UFRJ produziram este material para apoiá
nas aulas de História da Enfermagem. Esperamos que seus 
estudantes façam excelente proveito. Seguimos à disposição! 

A presente dinâmica se baseou
apresentadas por professores e estudantes
capacitação por meio das respostas coletadas no questionário 
de inscrição. Ao analisar tais respostas, observou
dos estudantes demonstram pouco interesse em saber sobre a 
história da enfermagem. E, de forma análoga, parte destes 
indicaram que para melhor aprender sobre a história da 
enfermagem é necessário o estudo do contexto histórico, unido à 
uma maior promoção de metodologias ativas que devem ser 
propostas por professores durante as suas aulas. 

Vale ressaltar que, esta dinâmica é uma derivação do 
jogo “Mãozinha Bate-bate” da empresa “Brinquedos Toia” e já foi 
utilizada pelo projeto de extensão “Museu Nacional Vive” da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro como atividade l
para os diferentes grupos envolvidos. 
 Assim, propomos a seguinte dinâmica: 

 
Materiais necessários:  
a. Fichas quadradas nas quais estarão as perguntas com 
resposta. 
b. Fichas redondas em que conterão as imagens ligadas às 
respostas. 
c. 4 Hastes flexíveis em formato de braço em que na ponta 
haverá uma ventosa necessária para capturar as imagens. As 
hastes referentes podem ser adquiridas na compra do jogo 
supracitado ou feitas de outros materiais (Preço médio do jogo: 
R$ 30,00). 

Obs: Para a aderência às ventosas, é necessário a 
impressão das fichas em material plastificado, tal qual 
para melhorar a durabilidade do jogo e evitar custos 
altos. 
 

Modo de jogar: 

CAPACITAÇÃO VIRTUAL 

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

BATE DA ENFERMAGEM 

Queridxs professorxs, a equipe do CEMENF/UFMG e do 
Museu da EEAN/UFRJ produziram este material para apoiá-lxs 
nas aulas de História da Enfermagem. Esperamos que seus 
estudantes façam excelente proveito. Seguimos à disposição!  

A presente dinâmica se baseou nas demandas 
e estudantes no início da 

das respostas coletadas no questionário 
respostas, observou-se que parte 

dos estudantes demonstram pouco interesse em saber sobre a 
tória da enfermagem. E, de forma análoga, parte destes 

indicaram que para melhor aprender sobre a história da 
enfermagem é necessário o estudo do contexto histórico, unido à 
uma maior promoção de metodologias ativas que devem ser 

durante as suas aulas.  
Vale ressaltar que, esta dinâmica é uma derivação do 

bate” da empresa “Brinquedos Toia” e já foi 
utilizada pelo projeto de extensão “Museu Nacional Vive” da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro como atividade lúdica 

Assim, propomos a seguinte dinâmica:  

a. Fichas quadradas nas quais estarão as perguntas com 

b. Fichas redondas em que conterão as imagens ligadas às 

flexíveis em formato de braço em que na ponta 
haverá uma ventosa necessária para capturar as imagens. As 
hastes referentes podem ser adquiridas na compra do jogo 
supracitado ou feitas de outros materiais (Preço médio do jogo: 

ia às ventosas, é necessário a 
impressão das fichas em material plastificado, tal qual 
para melhorar a durabilidade do jogo e evitar custos 



 

1.Primeiramente, é necessário buscar o engajamento da 
turma no que tange o estudo em sala de 
históricos: era antiga da enfermagem, período moderno, 
atualidade, etc. Tais assuntos devem ser trabalhados conforme 
as propostas pedagógicas de cada universidade e professor, 
disponíveis na ementa e, por isso, a presente dinâmica deve se
proposta nos períodos finais da disciplina. 

2. O jogo consiste em uma sequência de perguntas 
desenvolvidas a partir dos assuntos comuns e relacionados à 
história da enfermagem que podem ser ministrados em sala de 
aula. 

3. As perguntas podem ser feitas p
monitores da disciplina que puderem colaborar.

4.Neste jogo podem participar de 2 (dois) a 4 (quatro) 
estudantes. Cada um ficará com uma haste que será utilizada 
para a captura da imagem referente à resposta.

5.Para maior dinamismo e participação da turma, pode
se criar grupos menores e organizar o jogo em formato “mata
mata”, no qual os grupos finalistas poderão ganhar prêmios, 
variando conforme a sugestão de cada docente.

6.Vence a rodada quem conseguir capturar a resposta 
correta mais rápido. 

7. Vence o jogo quem obtiver o maior número de 
respostas.  
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Mãozinha Bate-bate da Enfermagem



Quais foram os primeiros 

grupos a prestar cuidados de 

Enfermagem no Brasil?

R: Padres Jesuítas nas Casas de Misericórdia (1540)



Quem foi o Padre jesuíta que 

exerceu a função de 

enfermeiro na época do Brasil 

colonial?

R: José de Anchieta



Quem foi o frei que no séc 

XVIII exerceu atividades de 

enfermeiro no convento Santo 

Antônio no Rio de Janeiro?

R: Frei Fabiano de Cristo



Qual enfermeira foi a 

precursora da enfermagem 

moderna? 

R: Florence Nightingale



E qual cenário em que 

Florence começou a colocar 

em prática os conhecimentos 

adquiridos em seus estudos e 

viagens?

R: Guerra da Criméia



Qual é o símbolo da 

enfermagem, que representa 

sentinela, vigília constante e 

cuidado contínuo?

R: Lâmpada



Quem foi a enfermeira 

jamaicana que atuou na zona 

de combate na Guerra da 

Criméia?

R: Mary Seacole



Qual a teoria escrita por 

Florence Nightingale?

R: Teoria Ambientalista



Qual foi o  hospital que 

Florence criou a primeira 

Escola de Enfermagem, em 

1860?

R: Hospital Saint Thomas



Quem foi a enfermeira que 

no  Brasil do séc. XIX 

participou como voluntária na 

guerra do Paraguai (1864-

1870), e foi precursora da 

enfermagem moderna no 

Brasil?

R: Anna Nery



Qual o nome da primeira 

escola de enfermagem, 

fundada em 1890?

R: Escola de Enfermagem Alfredo Pinto



Qual a associação 

responsável por tratar 

questões educacionais 

relacionadas à Enfermagem?

R: Associação Brasileira de Enfermagem



Quem foi a enfermeira negra 

que alterou sua identidade 

para participar da Revolução 

Constitucionalista de 1932?

R: Maria Soldado



Qual foi a primeira escola de 

enfermagem a diplomar 

religiosos?

R: Escola de Enfermagem Carlos Chagas



Quem foi a diretora que 

inaugurou o internato na 

Escola de Enfermagem Carlos 

Chagas em 1935?

R: Laís Netto dos Reys



Quem foi a enfermeira e 

musicista que lutou contra 

métodos agressivos de 

tratamento de saúde mental, 

defendendo a prática de um 

tratamento humanizado 

através da música?

R: Dona Ivone Lara



A semana de Enfermagem (12 

a 20 de maio) homenageia o 

nascimento e o falecimento 

respectivamente de quais 

enfermeiras?

R: Florence Nightingale e Anna Nery



Qual o meio de transporte 

usados pelas enfermeiras para 

acessar seus pacientes durante 

a 2° Guerra Mundial?

R: Paraquedas



Qual foi a  enfermeira que 

desenvolveu a teoria do 

autocuidado, provando que os 

pacientes são aptos a se 

cuidarem sozinhos a fim de 

torná-los mais independentes? 

R: Dorothea Orem



Quem foi a enfermeira autora 

da Teoria de Realização de 

Metas e que assim como 

Florence mostrou que a 

enfermagem pode expandir 

seus conhecimentos para 

outras áreas, fazendo seu pós-

doutorado em Estatísticas e 

Computação?

R: Imogene King



Quem foi a enfermeira e 

professora que introduziu a 

“Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas”?

R: Wanda Horta



Qual entidade de base que 

trata da regulamentação da 

profissão?

R: Conselho Federal de Enfermagem



Quem foi a primeira 

Presidente do Conselho 

Federal de Enfermagem 

(COFEN) ?

R: Maria Rosa Sousa Pinheiro



Qual foi a escola que foi 

pioneira da renovação da 

enfermagem na capital 

paulista, e que deu o início ao 

curso de pós-graduação em 

enfermagem obstetrícia? 

R: Escola Paulista de Enfermagem



Qual a associação que trata da 

atividade trabalhista no estado 

do Rio de Janeiro?

R: Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro



Qual a associação que trata da 

atividade trabalhista no estado 

de Minas Gerais?

R: Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais



Qual atividade  que somente 

o enfermeiro pode executar?

R: Consulta de Enfermagem
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