
O presente livro objetiva contribuir para o debate acerca da hepatite C, uma 
epidemia contemporânea de grande magnitude e gravidade, com aportes que o 
autor julgou fundamentais e pouco explorados pela literatura corrente, de natureza 
psicológica, social ou histórica. O autor iniciou a carreira médica como psiquiatra 
e, por muitos anos, tratou de usuários de drogas, especialmente as injetáveis, tendo 
presenciado casos graves de co-infecção de aids e hepatite C. Tal experiência 
levou o autor a compreender que não há como lidar de forma adequada com os 
riscos de contrair a hepatite C, assim como suas conseqüências entre os croni-
camente infectados, se não explorando aspectos não estritamente biomédicos 
desses pacientes no seu contexto familiar e social.
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O Som do Silêncio da Hepatite C (Francisco Inácio Bastos)

Estrutura Regimental: Ministério da Saúde

Esta publicação divulga as mudanças promovidas pelo Decreto Presiden-
cial nº 5.974, de 29 de novembro de 2006, que aprovou a estrutura regimen-
tal do Ministério da Saúde e o correspondente quadro demonstrativo de 
cargos em comissão e das funções estratificadas. O texto é a reprodução 
editada do ato presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU), 
seção 1, nº 229, de 30 de novembro de 2006. O citado ato presidencial define 
a natureza e a competência da instituição, a sua estrutura organizacional, 
a competência de cada um dos seus órgãos – os de assistência direta e 
imediata ao Ministro, os específicos singulares, bem como os colegiados 
– e as atribuições dos seus dirigentes.
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Transformação e Persistência: Antropologia da Alimentação e Nutrição em uma Sociedade Indígena 
Amazônica (Maurício Soares Leite)
Os povos indígenas no Brasil constituem minorias étnicas e demográficas que 
ocupam um espaço proeminente na trajetória histórica e nos ideários sobre a 
constituição da sociedade brasileira. Porém, esse locus diferenciado não tem 
sido acompanhado pelo devido respeito às suas particularidades sociocultu-
rais e necessidades cotidianas. A área da saúde é um setor privilegiado para 
análises acerca das relações entre universos indígenas e não-indígenas. É 
uma temática que transcende áreas específicas do saber, abrangendo teorias 
e métodos multidisciplinares. Este estudo sobre o processo saúde-doença dos 
povos indígenas objetiva contribuir para a construção de enfoques teóricos 
e técnicos que possibilitem estabelecer relações socialmente mais justas 
entre a sociedade nacional brasileira e os povos indígenas.
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Para realizar uma adequada assistência a populações indí-
genas, é sempre importante analisar a medicina indígena de 
forma isenta de preconceitos e considerar a preservação 
desta prática milenar como um dos objetivos a ser alcançado. 
Na cultura indígena, as causas para as doenças podem ser 
classificadas em dois grupos: as místicas e as naturais. Nas 
sociedades indígenas, as explicações sobre a origem das 
doenças estão comumente associadas a crenças religiosas 
e representam uma vivência de sofrimento e eventualmente 
uma possibilidade de morte. Nas situações de risco de vida, 
explicações são procuradas no corpo de idéias que discorrem 
sobre a ordem no mundo e o destino de cada homem sobre 
a Terra. As causas místicas para o sofrimento causado pelas 
doenças podem vir a incluir possessões espirituais, quebra 
de tabus e alterações da alma. As causas naturais incluem 
fatores relacionados ao ambiente, como é o caso da tempe-
ratura ambiental (alta ou baixa), da chuva, da estação do ano 
ou de fatores individuais como estresse, debilidade física ou 
má alimentação. As doenças tradicionais são associadas 
às causas místicas, como é o caso da sociedade indígena 
Baníwa, que assim representa os principais grupos:
Manhene: esta palavra significa “veneno da região”. Refere-
se à prática de colocar substâncias com propriedades nocivas 
no alimento, na bebida ou nos objetos pessoais para prejudicar 
uma outra pessoa. Pode levar tanto a quadros agudos graves, 
com possibilidade de morte, como a doenças crônicas que 
comprometam paulatinamente o organismo afetado. Essa é 
a mais grave das doenças tradicionais. 
Hiuiathi: são rezas, cânticos ou sopros do mal enviados para 
causar dano ao inimigo. Entre os diversos tipos de hiuiathi, 
destacam-se os sopros que causam processos mórbidos 
em mulheres, como hemorragias pós-parto, hipermenor-
réia, óbitos fetais ou neonatais, infertilidade e hipogalactia, 
enviados em decorrência de ciúme de seus pretendentes 
desprezados. 
Doenças causadas por lupinai: lupinai são espíritos da 
natureza, presentes na floresta, na água e no ar, que exer-
cem influências maléficas atraídos por erros de conduta 
ou pensamento, incluindo desobediência, descumprimento 
de regras alimentares e sonhos libidinosos. Podem causar 
doenças por manifestações da natureza, como as tem-
pestades e bruscas alterações climáticas. Podem levar a 
doenças de pele, cegueira e tumores.

Walama: grupo de doenças causadas por flechas mágicas 
atiradas pelos lupinai, pelos pajés ou pelas estrelas. Difunde-
se pelo ar, causando dor súbita, do tipo perfurante.
Doenças causadas pelo não-cumprimento de regras ali-
mentares: o ifiukali é o principal representante. Causado pela 
associação entre a preparação inadequada de alimentos e a 
falta de rituais pós-parto, que protegeriam a família e o recém-
nascido de problemas de saúde decorrentes da ingestão de 
alimentos.
Doenças do cosmos: são provocadas pelos poderes de seres 
cósmicos, como as estrelas. Relacionam-se às estações 
do ano e ao ciclo de amadurecimento dos frutos da região, 
fenômenos marcados pela alteração do posicionamento 
das estrelas, que, por sua vez, teriam poder de atingir o ser 
humano.
Doenças de branco: o contato com o branco levou ao de-
senvolvimento de doenças e, por sua vez, a explicações 
distribuídas entre as categorias definidas para as doenças 
tradicionais. A característica mais marcante das doenças 
de branco seria a sua transmissibilidade, ao contrário das 
doenças tradicionais, que produzem casos isolados, não 
gerando epidemias. Entre as doenças mais conhecidas pelos 
Baníwa estão a coqueluche, a gripe, a disenteria, a malária, 
a tuberculose e a varicela.
Para que um tratamento seja bem-sucedido, pela lógica indí-
gena, o tratamento deve se dirigir a ambas as forças causais, 
às naturais e às místicas. Quando um índio é acometido por 
uma doença e começa a apresentar sintomas, vai buscar, 
caso haja disponibilidade em suas terras, remédios à base 
de ervas conhecidas por sua família para o alívio sintomático 
e, se possível, a cura da doença. Caso não haja a esperada 
resposta à terapêutica instituída, por ausência de melhora 
ou por agravamento do quadro clínico, são procurados os 
especialistas da comunidade na cura de doenças (pajés ou 
xamãs) para realizar o rito com a finalidade de desvendar a 
causa mística (fazer o diagnóstico) e contrariar ou neutrali-
zar a causa por meio dos processos de tratamento (rituais 
de magia). Na prática de anamnese com o paciente e seus 
familiares, o pajé procura investigar a história de vida deles, 
tentando relacionar eventuais traumas anteriores para aju-
dar a definir o tratamento. Remédios e especialistas devem 
apresentar índices aceitáveis de cura em sua comunidade, 
entre as doenças que lhes digam respeito.

10 de dezembro
Dia Internacional dos Povos Indígenas
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