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RESUMO
Objetivo: Realizar um levantamento dos livros didáticos de ciências inclusos no PNLD
(Plano Nacional do Livro Didático), para ambos os ensinos (fundamental e médio), com
fins de análise das informações referentes à doença de Chagas (DC) presente nesses
materiais. Método: Foi realizada uma busca minuciosa em 30 livros didáticos, nos quais
foi verificado a presença ou ausência de dados alusivos ao histórico da DC, informações
sobre Carlos Chagas, ilustrações do ciclo de vida do parasito, imagens do parasito e dos
vetores, menção a diferentes vetores, menção às 4 principais formas de infecção,
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diferenciação das 2 fases da doença, informações sobre a epidemiologia da moléstia e a
presença de erros conceituais nos livros.
Resultados: Foram verificados equívocos, defasagem ou ausência de informações dos
fatores analisados em todos os livros pesquisados. Conclusão: Evidencia-se, portanto, a
necessidade de um maior cuidado na elaboração de livros didáticos, a fim de que as
informações contidas nesses materiais sejam mais verossímeis com a realidade. O livro
didático é o recurso mais comum em salas de aula por todo o país e possibilita a
disseminação de informações para todas as classes sociais, contribuindo para a educação
referente a atitudes que podem reduzir as chances de contração da DC e acurar a
construção do pensamento científico nos estudantes brasileiros.
Palavras-chave: doença de Chagas, livros didáticos, educação em saúde.
ABSTRACT
Objective: To carry out a survey of science textbooks included in the PNLD (National
Textbook Plan), for both types of education (primary and high school), with the purpose
of analyzing the information regarding Chagas disease (CD) present in these materials.
Method: A thorough search was carried out in 30 textbooks, in which the presence or
absence of data referring to the history of CD, information about Carlos Chagas,
illustrations of the parasite's life cycle, images of the parasite and vectors, mention of
different vectors, mention of the 4 main forms of infection, differentiation of the 2 stages
of the disease, information on the epidemiology of the disease and the presence of
conceptual errors in books.
Results: Misunderstandings, lags or lack of information on the factors analyzed were
found in all books surveyed. Conclusion: It is evident, therefore, the need for greater care
in the development of textbooks, so that the information contained in these materials is
more credible with reality. The textbook is the most common resource in classrooms
across the country and allows the dissemination of information to all social classes,
contributing to education regarding attitudes that can reduce the chances of contracting
CD and improve the construction of scientific thinking in Brazilian students.
Keywords: Chagas disease, textbooks, health education.
1 INTRODUÇÃO
A doença de Chagas (DC) é uma enfermidade endêmica da América Latina,
causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que pode parasitar uma série de
vertebrados, incluindo a espécie humana. A DC é considerada uma moléstia
negligenciada pela Organização Mundial da Saúde, mesmo apresentando uma média de
16 a 18 milhões de infectados na América Latina e sendo a uma das maiores causas de
morte entre as doenças parasitárias (Westphalen et al., 2012).
Segundo registros do Ministério da Saúde, entre os anos de 2008 e 2017, em média
4600 óbitos ocorreram em decorrência da moléstia de Chagas e suas complicações no
Brasil (De Souza et al., 2021). A maior prevalência da doença de Chagas ocorre nas
populações que vivem em condição de vulnerabilidade social (Dias J.C. et al., 2016). Isso
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tem relação com a carência nas quais essas pessoas vivem, e a falta de informações e
conhecimento acerca dessa parasitose e suas formas de transmissão é frequentemente
verificada em diferentes grupos do Brasil, como aferido em Villela et al. (2009), em
Minas Gerais, Maeda & Gurgel-Gonçalves (2012), no Distrito Federal, e Rosenthal et al.
(2020), no Rio Grande do Sul.
O livro didático é o recurso mais comum em salas de aula de todo o país, portanto,
é uma das melhores formas para alcançar todas as classes sociais do país. A partir disso,
entende-se que uma das melhores maneiras de se disseminar informações sobre a DC, é
incluir referências relevantes sobre a afecção (seus meios de infecção, vetores, profilaxia
e fases da doença) nos livros didáticos.
Segundo Megid Neto & Fracalanza (2003) é possível observar a presença de erros
conceituais ou de preconceitos sociais, culturais e raciais em diversos livros didáticos.
Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar os conceitos presentes nos livros
didáticos inclusos no Programa Nacional do Livro Didático e do Material Didático
(PNLD) com o intuito de avaliar as informações transferidas para os alunos brasileiros no
que tange a moléstia de Chagas, e diagnosticar possíveis deficiências nesses materiais em
relações às informações apresentadas.

2 MÉTODOS
Para alcançar-se os objetivos propostos, foram selecionados 30 livros de Ciências
e Biologia utilizados em escolas brasileiras, sendo os livros aprovados pelo Programa
Nacional do Livro e do Material Didático - 2019. Entre as publicações, importa relatar
que 12 obras eram voltadas para o ensino fundamental (EF) e 18 destinadas ao ensino
médio (EM).
Os livros eram avaliados por completo, de maneira pormenorizada, página a
página, sendo dada ênfase aos capítulos dedicados à saúde pública, zoologia e ecologia
(relações desarmônicas, parasito-hospedeiro), sendo a enfermidade de Chagas descrita,
normalmente, em algum destes capítulos.
As variáveis analisadas referentes à abordagem da doença de Chagas (DCH) e
seus vetores, foram: histórico da descoberta da DC; fotografia(s) de Carlos Chagas;
imagens do ciclo de vida do parasito; imagens (fotografia ou desenho) de Trypanosoma
cruzi; escala (medidas) nas ilustrações; imagens (fotografia ou desenho) de insetos
“barbeiros”; se menciona outros vetores que não apenas Triatoma infestans; cita as quatro
principais formas de infecção (vetorial, sanguínea, congênita e oral); reporta as fases da
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enfermidade (aguda e crônica); divulga epidemiologia (com imagens de moradias de paua-pique), controle e profilaxia; contém erros/equívocos conceituais.

3 RESULTADOS
Após a revisão da literatura e catalogação das 11 variáveis analisadas, dos 30
livros didáticos, para a DC e seus vetores, foi elaborada a tabela 01.

Tabela 01 - Análise dos livros didáticos de ensino fundamental e ensino médio, sobre as informações
contidas para a doença de Chagas e seus vetores.
Total de Livro (n=30)
Variáveis avaliadas
n (%)
Possui histórico da descoberta da doença
6 (20)
Contém fotografia de Carlos Chagas
3 (10)
Ciclo de vida do parasito (imagem)
14 (46,7)
Exibe imagens de Trypanosoma cruzi
16 (53,3)
Inclui escalas nas imagens
20 (66,7)
Apresenta imagens de barbeiros
12 (40)
Menciona outras espécies além de Triatoma infestans
4 (13,3)
Cita as quatro principais formas de infecção
4 (13,3)
Diferencia a fase aguda e crônica
8 (26,7)
Epidemiologia, controle e profilaxia
16 (53,3)
Foram identificados erros/equívocos conceituais
6 (20)

Na tabela 02 dois, foi realizado um comparativo entre as obras destinadas aos
educandos do ensino fundamental com os livros publicados para o ensino médio.

Tabela 2: Comparação das obras de ensino fundamental e ensino médio, sobre as informações contidas para
a doença de Chagas e seus vetores.
Ens. Fund. (n=12)
Ens. Médio (n=18)
Variáveis avaliadas
n (%)
n (%)
Possui histórico da descoberta da doença
5 (41,7)
1 (5,6)
Contém fotografia de Carlos Chagas
3 (25)
0 (0)
Ciclo de vida do parasito (imagem)
7 (58,3)
7 (38,9)
Exibe imagens de T. cruzi
8 (66,7)
8 (44,4)
Contém escalas nas imagens
10 (83,3)
10 (55,6)
Apresenta imagens de barbeiro
11 (91,7)
1 (5,6)
Menciona outras espécies além de T. infestans
2 (16,7)
2 (11,1)
Cita as quatro principais formas de infecção
2 (16,7)
2 (11,1)
Apresenta a fase aguda e crônica
4 (33,3)
4 (22,2)
Epidemiologia, controle e profilaxia
8 (66,7)
8 (44,4)
Contém erros/equívocos conceituais
3 (25)
3 (16,7)

Os erros/equívocos de conceitos e ou interpretação principais foram relacionados
ao tratar a doença como “mortal e incurável” e fazendo a narrativa “levando finalmente à
morte” (04 livros), o que poderia insinuar que todos os infectados com a DC morreriam;
além disso, uma obra relatou que a transmissão vetorial da moléstia ocorre através da

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.5, p. 20393-20405 sep./oct. 2021

Brazilian Journal of Health Review 20397
ISSN: 2595-6825

picada do inseto; e um livro descreveu T. cruzi como apresentando 20 mm de
comprimento (2 centímetros).

4 DISCUSSÃO
A partir da análise dos livros didáticos é possível observar um processo de
desvalorização da ciência brasileira no que tange a brilhante descoberta desta endemia,
visto que uma porcentagem considerável dos livros, 80%, não apresenta registro do
histórico da DC. Além disso, poucos livros possuem menção ou fotografia de Carlos
Chagas, um dos médicos mais importantes da história da ciência brasileira. Neste ponto,
vale destacar que nenhuma das obras consultadas para o EM continha fotografia do
pesquisador, certamente o brasileiro que mais próximo chegou de receber o prêmio Nobel
de Medicina e Fisiologia, sendo indicado ao mesmo em 1913 e 1921 (Pittella, 2009).
Segundo Martins et al. (2005), as imagens são recursos muito importantes para a
comunicação da ideia científica e contribuem para a inteligibilidade de diversos textos
científicos. Assim, o uso de ilustrações do ciclo de vida do parasito, apesar de ser um
ótimo recurso para a comunicação científica, é utilizado em somente 58,3% dos livros do
EF e 38,9% do EM, o que pode prejudicar a compreensão da dinâmica de infecção da DC
aos educandos que utilizam esses livros.
Quase a totalidade dos livros de EF apresenta imagens do barbeiro (Triatoma
infestans), mas apenas uma obra do EM o vetor era representado. Ademais, são poucos
(17% no EF e 11% no EM) os livros didáticos que possuem fotografias de outros vetores
de T. cruzi. Contudo, é digno de nota que o uso de imagens de outras espécies de vetores
seria fundamental, já que permitiria a melhor identificação de outras espécies de
triatomíneos que não apenas T. infestans, aliás, esta espécie hoje é de raro encontro em
nosso meio, estando virtualmente eliminada do país, com pouquíssimos focos no RS e na
Bahia (Araújo et al., 2014; Bedin et al., 2021). Vale ressaltar que, na época atual, existe
maior frequência de encontro de Panstrongylus megistus, Triatoma brasiliensis,
Triatoma pseudomaculata, Triatoma sordida, dentre outras, no Brasil, espécies
sinantrópicas de ampla distribuição geográfica e que apresentam marcada tendência de
invadir e colonizar ambientes domiciliares ou peridomiciliares (Villela et al., 2010;
Minuzzi-Souza et al., 2017; Bezerra et al., 2018; Barbosa-Silva et al., 2019), mostrandose os livros desatualizados no tocante aos vetores mencionados.
Uma quantidade muito reduzida de obras traz informações referentes às quatro
principais formas de infecção (Vetorial, Sanguínea, Congênita e Oral), sendo a
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transmissão Vetorial a única citada em todos os livros. Apesar do foco na transmissão
vetorial, a transmissão oral foi a mais comum no Brasil no período entre 2000 e 2013
segundo Ministério da Saúde (2015), mas só foi citada em 10 dos 30 livros analisados.
No Brasil e em outros países da América do Sul e Central, programas multicêntricos
foram capazes de reduzir em 70% o número de novas infecções em função da interrupção
da transmissão vetorial e por transfusão sanguínea (Shikanai-Yasuda et al., 2012; Dias et
al., 2000). Concomitante à redução da transmissão vetorial e por transfusão de sangue,
ocorreu um aumento na transmissão pela via oral. No intervalo entre 2000-2010 foram
reportados uma média de 1000 casos agudos da doença, em 138 surtos de transmissão,
principalmente na região amazônica. Do total de número de casos, 776 (71%) foram
atribuídos à ingestão de alimentos e bebidas contaminadas, indicando alta prevalência
dessa forma de transmissão (Shikanai-Yasuda et al., 2012).
No Brasil, os casos de transmissão oral envolveram a ingestão de água
contaminada (Dias et al., 2008; Bastos et al.,2010), sopa contaminada com triatomíneos
infectados ou suas fezes (Pamplona et al., 2009), cana de açúcar (Bastos et al.,2010), além
de bacaba (Esper et al, 2019) e açaí (Dos Santos, 2019) que foram moídos junto com
triatomíneos. Segundo Magalhães-Santos (2014), os estados que apresentaram maior
prevalência de surtos de transmissão oral entre os anos de 1965 a 2013 foram Pará,
Amapá, Amazonas, Paraíba, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul.
A transmissão congênita é presente na infecção pelo T. cruzi. Entre 2001 e 2008
após mais de 105 mil testes em crianças, com 5 anos ou menos de idade residentes da
zona rural no Brasil (excluindo-se o estado do Rio de Janeiro), 0,02% (20) das crianças
foram positivas de forma concomitante com as suas mães, sugerindo a transmissão
vertical (Luquetti et al., 2011). O Distrito Federal, através análise sorológica anos de
2014, 2015 e 2016, apresentou respectivamente, prevalências de 0,20%, 0,21% e 0,17%,
para T. cruzi entre gestantes, tendo sido encontrada uma taxa de 2,5% de transmissão
vertical (Nobre, 2018). Em 2010, a estimativa era de 589 crianças nascendo com infecção
congênita no Brasil, com uma taxa de transmissão estimada de 1,7%. (Martins 2014).
Diante das diversas formas atuais de transmissão do protozoário anteriormente
citadas, é fundamental a elucidação destas nos livros didáticos, alertando para a
possibilidade de infecção em caso de falta de cuidados com alimentos, acompanhamento
e exames do período pré-natal inadequados ou não realizados, além de cuidados
relacionados à, historicamente, importante transmissão vetorial.
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O emprego de imagens de casas de pau-a-pique, ou de construções precárias, seria
desejável, pois permitiria aos alunos verificar moradias que conferem maior risco para a
invasão e colonização dos vetores da DC, contudo, poucos livros apresentaram tais
imagens. Segundo Amato Neto & Pasternak (2009), os triatomíneos invadem e colonizam
muito as residências de pau-a-pique, e este tipo de moradia não é ideal para seres
humanos, ainda que as construções de pau-a-pique façam parte apenas do peridomicílio
(como, por exemplo, na construção de galinheiros), as mesmas servem de abrigo e
alimento para várias espécies de triatomíneos e a melhoria habitacional mostra-se como
ponto relevante, algo raramente encontrado nos livros didáticos (Santos et al., 2016; Silva
et al., 2019).
Os dados referentes ao controle e profilaxia da DC deveriam estar mais presentes
nos livros didáticos, visto que a disseminação dessas informações pode ajudar a reduzir a
taxa de incidência dessa doença em regiões endêmicas. Entre as décadas de 1950 a 1980,
o governo federal desenvolveu o Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh),
que atuou prevenindo a transmissão vetorial, e mostrou-se eficiente, visto que levou ao
quase esgotamento das populações da principal espécie vetora, Triatoma infestans, e ao
controle da colonização intradomiciliar de espécies autóctones com importância na
transmissão (Dias et al., 2011; Dias et al.,2016). Mesmo com esses avanços, ainda há o
risco de colonização intradomiciliar de espécies antes consideradas de hábitos silvestres,
o que evidencia a necessidade da manutenção da vigilância entomológica com
participação da comunidade (Silveira et al., 2011; Rosenthal et al., 2020). A fim de
intensificar essa vigilância, os livros didáticos poderiam abordar as instruções para o caso
de encontro com insetos suspeitos de serem triatomíneos nas residências. Nesse caso, o
indivíduo que encontrou o inseto deveria levá-lo até um Posto de Informação de
Triatomíneos (PIT), a partir do qual ele seria encaminhado até o serviço de saúde para
correta identificação do inseto e exame para detecção de tripanossomatídeos (Villela et
al., 2009; Dias J.V. et al., 2016; Bianchi et al., 2018).
Por fim, percebe-se a importância de uma revisão/colaboração dos livros didáticos
por profissionais especializados nesta área de conhecimento, a fim de que ocorra o
fornecimento de informações mais acuradas sobre a enfermidade de Chagas, seus vetores,
outras formas de transmissão e profilaxia. Estuda-se a confecção de um ofício para as
editoras e autores, com apontamentos sobre os principais conceitos avaliados, na tentativa
de colaborar na correta comunicação sobre este tópico. Com essa revisão, o conhecimento
pormenorizado sobre a doença seria mais bem difundido, com uma maior valorização da
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ciência brasileira (maior divulgação sobre a descoberta efetuada por Carlos Chagas)
atualização sobre os vetores, número de casos e principais formas de transmissão, o que
pode culminar em uma melhora do ensino sobre o tópico abordado e, até mesmo, na maior
participação comunitária para o controle desta parasitose no Brasil.
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