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“Show do Milhão”: uma estratégia 
pedagógica nas atividades de educação 
em enfermagem 

Recebido: 26/05/2010                                                                           
Aprovado: 20/03/2011

O uso de um método dinâmico de ensino torna o processo de educação em enfermagem eficaz e leva o indivíduo ao apren-
dizado. Este estudo objetivou avaliar a experiência da utilização de estratégia didático-pedagógica diferenciada na realiza-
ção de uma atividade de educação continuada. Realizou-se estudo descritivo baseado em uma experiência utilizada durante 
um curso de educação continuada. O método de ensino utilizado foi através de um jogo didático denominado de “Show do  
Milhão”. Das 30 avaliações aplicadas, 98,2% demonstraram uma percepção positiva do curso. Logo, a dinâmica realizada 
possibilitou a interação entre o apresentador e os participantes, e entre a própria equipe de enfermagem de diversos setores 
do hospital. Proporcionou um aprendizado de maneira lúdica, além de ter fomentado a motivação da equipe de enfermagem.
Descritores: Educação continuada; Processo educativo; Jogos didáticos.

Using a dynamic method of teaching makes the process of nursing education effective and leads the individual to learning. 
This study aimed to evaluate the experience of the use of didactic and pedagogic strategy in achieving a different activity 
for continuing education. This descriptive study was conducted in an experience used for a continuing education course.  
The teaching method used was an educational game called “Show do Milhão”. Among the 30 evaluations applied, 98.2% 
demonstrated a positive perception of the course. Therefore, the dynamic assessment enabled the interaction between the 
presenter and participants, and between the nursing team from various sectors of the hospital. It has provided a fun way of 
learning, and has fostered the motivation of nursing staff.
Descriptors: Continuing education; Educational process; Educational games.

El uso de métodos dinámicos de enseñanza hace que el proceso de educación de enfermería sea eficaz y lleve el individuo al 
aprendizaje. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la experiencia de la utilización de una estrategia didáctica y pedagógica 
diferenciada en la realización de una actividad de educación continua. Se realizó un estudio descriptivo, basado en un experi-
mento utilizado durante un curso de educación continua. El método de enseñanza utilizado fue a través de un juego educativo 
llamado “Show do Milhão”. De las 30 evaluaciones aplicadas, el 98,2% demostró una percepción positiva del curso. Así, la 
dinámica realizada permitió la interacción entre el presentador y los participantes, y entre el equipo de enfermería de diversos 
sectores del hospital. También proporcionó un aprendizaje de manera juguetona, además de haber fomentado la motivación 
del equipo de enfermería.
Descriptores: Educación continua; Proceso educativo; Juegos educativos.
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INTRODUÇÃO 

A educação continuada é um processo que procura possibi-
litar à pessoa a aquisição e/ou aprimoramento de conhe-

cimentos, a fim de que alcance sua capacidade profissional 
e desenvolvimento pessoal, agregando a isto a realidade ins-
titucional e social1.

Segundo a Organização Panamericana da Saúde (OPS), 
a educação continuada é um processo dinâmico de ensino 
aprendizagem, ativo e permanente, que objetiva a atualiza-
ção e aprimoramento da capacidade de indivíduos, ou gru-
pos/ equipes, perante a evolução científico-tecnológica, às 
necessidades sociais e à missão e metas institucionais2.

Em relação aos serviços de saúde, os processos educati-
vos buscam o desenvolvimento dos profissionais através de 
atividades que recebem diversas denominações, como: ca-
pacitações, treinamentos e cursos emergenciais ou pontuais, 
estruturados e contínuos3.

Independente da denominação que o 
processo de educação em enfermagem 
receba, é importante que o tema seja 
abordado através de um método pedagó-
gico que envolva o público-alvo.

Os jogos ou atividades lúdicas têm o 
potencial de estimular a interação social e 
o processo construtivo do educando (par-
ticipante), possibilitando trocas e compar-
tilhamento de problemas e soluções, de 
maneira interativa, horizontal e dialógica4.

Assim, o uso deste método dinâmico, 
possivelmente, torna o processo de edu-
cação eficaz e atinja o objetivo principal 
e fundamental que é o aprendizado, ou 
seja, que o profissional tenha embasa-
mento teórico e aplique o mesmo no co-
tidiano de sua profissão, melhorando e/
ou mantendo a qualidade da assistência 
prestada. Desta forma, o objetivo deste 
estudo foi avaliar a experiência da utili-
zação de estratégia didático-pedagógica 
diferenciada na realização de uma ativi-
dade de educação continuada.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo baseado em um curso de 
educação continuada realizada pela Divisão de Educação e 
Pesquisa (DEPE) de um hospital escola, de atenção terciária 
localizado na região norte do Paraná.

O curso, denominado de “Boas práticas na assistência de 
enfermagem: da organização ao cuidado individualizado”, 
teve como público-alvo os profissionais de enfermagem, en-
tre auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros e estu-
dantes do curso técnico de enfermagem.

O evento ocorreu em março de 2010, nos turnos matutino, 
vespertino e noturno com duração de três horas, sendo a divul-
gação feita por de meio de cartazes. O método de ensino utili-
zado foi através de um jogo didático denominado de “Show do 
Milhão”, sendo este também o nome para divulgação do curso.

O “Show do Milhão” foi constituído de cem questões re-

lacionadas a anotações, prescrição e análise dos cuidados 
de enfermagem; abreviaturas e siglas padronizadas na ins-
tituição de saúde; assistência de enfermagem com dispositi-
vos venosos e em feridas. Cada questão possuía quatro res-
postas, sendo somente uma correta. 

O enfermeiro, apresentador do curso, utilizou o pseudô-
nimo de “Silvio Santos”. O mesmo explicou as regras da di-
nâmica à equipe: haveria perguntas de 1 mil a 5 mil “reais”,  
10 mil a 50 mil “reais”, 100 mil a 500 mil “reais” e 1 milhão 
de “reais”, sendo fictício o valor do prêmio. Porém, os par-
ticipantes que estavam respondendo as questões ganhavam 
brindes assim que rodavam as equipes por errar a resposta, 
desejar parar de responder quando todos os recursos de auxí-
lio já haviam se esgotado ou por terem alcançado o “prêmio” 
de valor máximo (“1 milhão”). Neste último, particularmente, 
antes de dar o brinde de participação ao ganhador ou ganha-
dores, entregava-se uma maleta dourada com uma grande es-

piga de milho, representando 1 milhão.
Os participantes que não estavam res-

pondendo às questões, também partici-
pavam ajudando os colegas, como: “uni-
versitários” em que poderiam indicar a 
resposta mais apropriada ou “placas” no 
qual elevava um papel com o número cor-
respondente à resposta que acreditavam 
ser a correta.

Somado a isso, havia mais dois recur-
sos: os participantes tinham três chances 
de não responder as questões, pulando 
assim a pergunta; e recorrer às “cartas” 
com numeração de zero a três, em que o 
número que a pessoa sorteava correspon-
dia à quantidade de respostas falsas anu-
ladas. Sendo ressaltado na explicação das 
regras do “jogo” que na pergunta com va-
lor de “R$1 milhão” não se podia utilizar 
os recursos citados anteriormente.

Depois de terminada a dinâmica foi 
divulgado e entregue aos participantes 
os materiais elaborados pela assessoria 

de controle de qualidade da assistência de enfermagem e 
DEPE da instituição. Momento em que se enfatizou a im-
portância do conteúdo neles abordado e que todas as ques-
tões de aprendizado utilizadas no curso haviam sido retira-
das dos mesmos.

Em seguida, foi dado aos participantes um formulário de 
avaliação a fim de coletar dados sobre a percepção que os 
mesmos tiveram do treinamento, sendo que esta prática já é 
adotada ao final dos cursos realizados pelo DEPE.

Os conteúdos avaliados no formulário são divididos em 
quatro tópicos, contendo os fatores de avaliação de reação, e 
estes são conceituados em ótimo, bom, razoável, insuficien-
te, não se aplica, em branco. O primeiro item é denominado 
abordagem do assunto subdivido em conteúdo abordado e 
aplicação prática. O segundo é desempenho do instrutor que 
tem como subitens o domínio de conteúdo apresentado; a 
clareza, objetividade, fluência e comunicação; esclarecimen-
to de dúvidas e o relacionamento com os participantes.

O item três refere-se ao relacionamento entre os partici-

“Independente dA 
denoMInAção que o 

proceSSo de educAção 
eM enferMAgeM recebA, 
é IMportAnte que o teMA 
SejA AbordAdo AtrAvéS de 

uM Método pedAgógIco que 
envolvA o públIco-Alvo. 
oS jogoS ou AtIvIdAdeS 

lúdIcAS têM o potencIAl 
de eStIMulAr o proceSSo 

conStrutIvo do educAndo”
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pantes e subdivide-se em integração entre os participantes 
do grupo, abertura para a participação e comunicação no 
grupo, contribuição para a ampliação da autopercepção e 
da percepção do outro.

Já o último item é denominado avaliação geral do treina-
mento e tem como subitens o atendimento das expectativas do 
participante, contribuição do curso para o desempenho técnico 
e/ou habilidade nas relações interpessoais do mesmo, horário e 
duração do treinamento, qualidade do material didático, quali-
dade dos recursos audiovisuais e o local do treinamento.

Somado a isso, ao final do instrumento havia duas questões 
com a seguinte pergunta: “Você acredita que este treinamen-
to irá contribuir para a ocorrência de mudanças na sua forma 
de atuação profissional no hospital?”. Em seguida um espaço 
para comentários gerais, que o participante queira adicionar.

Dos 32 participantes do “Show do Milhão”, 30 responde-
ram ao formulário de avaliação de reação. Os dados foram 
tabulados pelo programa Microsoft Excel 2003, analisados 
por porcentagem simples. 

RESULTADOS
Das 30 avaliações de reação respondidas, 98,2% demons-
traram uma percepção positiva do curso, sendo que 75,8% 
o conceituaram como ótimo e 22,4% bom. Em relação às 
demais, 0,7% das avaliações acharam o curso razoável em 
um dos fatores e 1,1% não responderam a alguns quesitos.

No fator abordagem do assunto 80% dos participantes o 
classificaram como ótimo e 20% bom; no item desempenho 
do instrutor 73,3% responderam como ótimo, 25% bom e 
1,7% não responderam. Em relação ao fator relacionamento 
entre os participantes, 74,4% o conceituaram ótimo, 23,3% 
bom e 2,2% deixaram a resposta em branco. Já o fator avalia-
ção geral do treinamento, 76,7% da equipe o denominaram 
ótimo, 21,1% bom, 1,7% razoável e 0,6% não responderam.

Somado a estes dados, ao serem questionados sobre se o cur-
so contribuiu para mudanças no modo de atuação profissional 
dentro da instituição, reafirma-se a importância do curso e mé-
todo utilizados através de respostas somente positivas, como:

“Com certeza irá contribuir para a melhora de meu de-
sempenho profissional e dedicação aos pacientes que presto 
assistência...”

“Sim, porque através das perguntas, “das brincadeiras”, vi 
que tenho que estudar mais...”

“Sim, foi muito esclarecedor, aprendi coisas que eu não 
sabia, foi muito alegre e divertido...”

“Sim, muito porque com essa dinâmica divertida fica mais 
fácil aprender...”

“Sim, porque os assuntos abordados são de extrema im-
portância e que no dia acaba sendo esquecidos pelos profis-
sionais. Os assuntos foram abordados de uma maneira muito 
lúdica, proporcionou interação de todos e o aprendizado...”

“Ótimo para relembrar e tirar dúvidas, finalizando com o 

 
Figura 1- Enfermeiro, apresentador do curso, utiliza o pseudônimo de “Silvio Santos”
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material que recebemos, para contribuir com o aprendizado...”
“Com certeza, depois dessa dinâmica vou sair outra pes-

soa desse lugar, pois tirei muitas dúvidas do dia a dia e tam-
bém aprendi muito...”.

E quanto aos comentários gerais, mantém a repercussão 
do curso com dizeres favoráveis:

“As pessoas que tiveram a ideia da di-
nâmica estão de parabéns, pois é uma di-
nâmica participativa e que não fica can-
sativa para os participantes...”

“A equipe que preparou o curso está de 
parabéns, foi ótimo...”

“Gostaria de parabenizar os enfermei-
ros e pedir que houvesse mais vezes...”

“Achei muito bacana o treinamento, 
isso nos possibilita ver como estamos na 
questão do conhecimento e nos interagir 
com os colegas...”

“Adorei o evento, foi muito criativo e di-
nâmico, parabéns...”

“Repitam o ‘Show do Milhão’ em boas 
práticas de enfermagem...”

“Muito bom no aspecto geral, uma forma descontraída de 
estar aprendendo mais, uma ampla participação de todos...”.

Assim, percebe-se que a dinâmica realizada possibilitou 
a interação entre o apresentador e os participantes, e entre 
a própria equipe de enfermagem de diversos setores do hos-
pital. Proporcionou um aprendizado de uma maneira lúdica, 

além de ter fomentado a motivação da equipe de enferma-
gem em querer participar de outros momentos como este.

Pode-se verificar também, pelas afirmações citadas acima, 
que o enfermeiro é um profissional fundamental no processo 
de educação em saúde, uma vez que o mesmo possui um con-
tato direto e permanente com a equipe de enfermagem, o que 

possibilita perceber a realidade e avaliar 
suas necessidades3.

CONCLUSÃO
A educação continuada é uma ferramenta 
essencial na manutenção de um serviço de 
qualidade, sendo o enfermeiro o profissio-
nal importante no desenvolvimento de ati-
vidades e métodos que levem ao aprendi-
zado dos profissionais de serviço de saúde.

O uso de jogos como recursos didáti-
co-pedagógicos além de serem importan-
tes no aprimoramento e/ou aquisição de 
conhecimentos de enfermagem, também 
se torna uma ferramenta de divulgação 
ideal na ênfase aos manuais e materiais 

educativos elaborados pela instituição e que nem sempre 
são valorizados como deveriam.

Propõe-se com este estudo divulgar um método lúdico 
de aprendizagem aplicável tanto na educação continuada, 
quanto na permanente, realizada no cotidiano do trabalho 
em enfermagem.             

“percebe-Se que A 
dInâMIcA reAlIzAdA 

poSSIbIlItou A InterAção 
entre o ApreSentAdor 
e oS pArtIcIpAnteS, e 

entre A próprIA equIpe de 
enferMAgeM de dIverSoS 

SetoreS do hoSpItAl”


