
CINQÜENTENÁRIO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Objetivo geral
Resgatar os 50 anos da instituição

Ministério da Saúde e sua participação
na história da construção da Saúde
Pública brasileira.

Referência legal
Lei n.º 1.920, de 25/7/1953 – Dispõe

sobre a criação do Ministério da Saúde e
dá outras providências.

Estratégias
• Integrar e estimular iniciativas no

âmbito da Administração Direta e
entidades vinculadas, convidando
todas as unidades do Ministério da
Saúde para contribuir no resgate da
memória da entidade;

• Promover ações com o objetivo de
pesquisar e sistematizar
informações sobre a trajetória da
instituição, de forma permanente,
valorizando sua função de Estado
no campo da Saúde Pública;

• Divulgar as coleções de acervos de
documentos e as fontes de
informações no setor Saúde e a
importância do registro,
preservação, intercâmbio e
disseminação do conhecimento
gerado pelo SUS;

• Potencializar os resultados das
ações e das pesquisas de
documentação, informação e
comunicação em prol do Ministério

da Saúde e entidades vinculadas,
favorecendo o fortalecimento da
identidade organizacional.

Ações e atividades sugeridas
• Criação da logomarca do

cinqüentenário e veiculação das
informações afins no Portal da
Saúde – www.saude.gov.br 
(Editora MS/CGDI/SAA/SE/MS);

• Realização de evento alusivo à data
comemorativa, 25 de julho de 2003
– sexta-feira; (Gabinete do Ministro)

• Pesquisa e elaboração da linha do
tempo institucional, apresentando os
principais marcos políticos,
organizacionais e programáticos,
desde a criação do MS até os dias
atuais, dando visibilidade às novas
propostas de Gestão (unidades da
administração direta e entidades
vinculadas);

• Pesquisa de história oral com
profissionais do quadro,
assegurando o registro de
depoimentos de antigos e atuais
integrantes dessa trajetória
(unidades da administração direta e
entidades vinculadas);

• Pesquisa sobre o MS e a mídia,
possibilitando o resgate das
principais campanhas publicitárias,
videoclipes e coberturas sobre a
atuação do MS (Assessorias de
Comunicação);
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• Exposição do Cinqüentenário na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS):
(Secretaria-Executiva/MS)

– Galeria de ministros com
fotografias e biografias (no
final deste documento);

– Base de dados Memória
Técnica do MS, integrando o
acervo de publicações,
periódicos, cartazes e vídeos
produzidos/patrocinados pela
administração direta e
vinculadas (unidades de
documentação);

– Linha do tempo e história oral.
• Edição especial do Informativo

Saúde Brasil sobre o cinqüentenário
MS. (Ascom/GM/MS);

• Realização de programas alusivos ao
tema; (Canal Saúde/Fiocruz)

• Emissão de mensagens nos
contracheques dos trabalhadores e
mensagens automáticas de
atendimento no Disque Saúde
(áreas de recursos humanos e
Disque Saúde);

• Concurso de frases alusivas ao
cinqüentenário; (Subsecretaria de
Assuntos Administrativos)

• Concurso de monografias sobre um
tema prioritário da Saúde Pública. A
monografia vencedora será
publicada pela Editora MS
(Secretarias do MS);

• Medalhas comemorativas para
agraciar os servidores mais antigos
do MS, principais entidades
parceiras (Cerimonial);

• Inserção da logomarca do
cinqüentenário nas publicações
geradas em 2003.

Enfoques e temas importantes para a
elaboração de cronologias e pesquisas

• Políticas e Programas
• Campanhas e eventos
• Conferências, fóruns e instâncias 

deliberativas
• Publicações e produtos
• Dirigentes, servidores, parceiros e 

usuários
• Notícias, fatos e prêmios
• Atos normativos
• Série histórica de indicadores e 

estatísticas
• Recursos e financiamentos
• Sistemas e canais de informação e

comunicação
• Histórico da estrutura

organizacional.

Participação das unidades da
administração direta e entidades
vinculadas

Esse projeto se apresenta como uma
proposta básica, estando aberto às
contribuições de todas as unidades e
entidades que compõem o Sistema Único
de Saúde (SUS), enfatizando-se nessa
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oportunidade a importância da
cooperação para se pesquisar e/ou
identificar a cronologia e o percurso
específico de cada unidade e sua posição
e integração com o percurso geral da
entidade.

Conseqüentemente devem-se
evidenciar as principais políticas e áreas
programáticas do setor Saúde, com
destaque para séries estatísticas, estudos
e relatórios; enfim, o conhecimento
gerado e as ações expressas por meio de
documentos históricos, como
publicações, cartazes, fotografias,
filmagens, notícias, objetos, etc.,
complementando-se inclusive as coleções
e as lacunas informacionais.

A meta é reconstruir a origem, o
processo de formação da instituição e as
principais mudanças, o que na realidade,
se coloca como uma linha permanente
de trabalho de desenvolvimento
organizacional. Dentro desse enfoque, ao
final desse painel, estará o momento
atual, ou seja, o Ministério da Saúde em
2003, sua estrutura, prioridades e
perspectivas dentro da atuação
governamental.

A data pode se constituir em um
marco na cultura da organização,
contribuindo para uma maior integração
entre as diversas unidades e entidades da
esfera federal do SUS, que devem se
perceber como partícipes e autores da
história do Ministério da Saúde e, ao
mesmo tempo, da Saúde Pública

brasileira e certamente contribuirá para a
adoção de novos paradigmas como
gestão participativa e humanização.

Em face da antecipação para esse ano
da XII Conferência Nacional de Saúde,
confirmada para o período de 27 a 30 de
novembro de 2003, esse resgate se
apresenta como uma importante
oportunidade para fortalecer a
instituição, situando-a dentro do
contexto histórico dos avanços ocorridos
no campo da Saúde Pública e dos
desafios a serem superados em conjunto
com a sociedade, ressaltando-se os novos
marcos favoráveis ao controle e à
participação social.

Organização e realização
O Ministério da Saúde convida a todos

para participar, durante o ano de 2003,
desse importante e histórico momento,
onde deve prevalecer a criatividade, o
alinhamento de propósitos, a otimização
de recursos e competências, que
possibilitem realizar o Cinqüentenário do
Ministério da Saúde como um exercício
democrático, com relevante significado
para o desenvolvimento do espírito
público e do conhecimento do estado
brasileiro e da atuação dos governos.

Nas atividades sugeridas foram
relacionados alguns setores em face da
natureza do trabalho ou ainda por
manifestação prévia quanto ao assunto. É
essencial que todos envidem esforços para
realização de uma proposta intra-setorial
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que viabilize o Cinqüentenário do Ministério
da Saúde (1953-2003), não apenas como
um evento comemorativo mas como uma
oportunidade de afirmar os novos tempos
com atitudes inovadoras e integradoras.

Marca comemorativa dos 
50 anos do Ministério da Saúde

Criado em 25 de julho de 1953, este
"senhor" está completando 50 anos
dedicados à melhoria das condições de
saúde do povo brasileiro e nada mais
justo que prestar-lhe uma homenagem. É
com este intuito que apresentamos a
proposta de marca comemorativa dos 50
anos do Ministério da Saúde (MS).

A marca idealizada apresenta uma
composição limpa e simples buscando
retratar a forma de atuação do MS.

Pode-se ler claramente "50 anos" nos
traços que compõem a marca e perceber
que este desenho é também o mapa
estilizado do Brasil, o que simboliza a
capacidade do MS de estar presente, de
alguma forma, em todos os municípios
brasileiros. 

O traço jovial e festivo de "50 anos"
está assentado sobre “Ministério da
Saúde”, composto em uma tipologia
sóbria e moderna, representando a
solidez da instituição. É a mesma
tipologia usada pelo novo governo que
representa a esperança do povo brasileiro
em dias melhores.

É intencional, também, que se
perceba no contorno da marca o formato
de um troféu, significando um prêmio às
conquistas obtidas pelo MS ao longo
desses 50 anos.

aplicação em cores aplicação em tons de cinza aplicação em uma cor aplicação em fundo negativo
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m Redução mínima

20mm

O valor da área de não 
interferência corresponde 
às letras "MINI" da palavra 
MINISTÉRIO

área de não 
interferência
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6/8/1953 a 22/12/1953
ANTÔNIO BALBINO DE
CARVALHO FILHO

23/12/1953 a 2/6/1954
MIGUEL COUTO FILHO

3/6/1954 a 4/9/1954
MÁRIO PINOTTI

5/9/1954 a 20/11/1955
ARAMIS TABORDA DE ATHAYDE

21/11/1955 a 2/7/1958
MAURÍCIO CAMPOS DE MEDEIROS

3/7/1958 a 31/7/1960
MÁRIO PINOTTI

1o/8/1960 a 31/12/1960
PEDRO PAULO PENIDO

1o/1/1961 a 2/2/1961
ARMANDO RIBEIRO FALCÃO

Galeria de Ministros
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3/2/1961 a 22/8/1961
EDWARD CATETE PINHEIRO

23/8/1961 a 19/6/1962
ESTÁCIO GONÇALVES 
SOUTO MAIOR

20/6/1962 a 30/8/1962
MANOEL CORDEIRO VILLAÇA

18/9/1962 a 18/3/1963
ELIZEU PAGLIOLI

19/3/1963 a 16/6/1963
PAULO PINHEIRO CHAGAS

17/6/1963 a 5/4/1964
WILSON FADUL

6/4/1964 a 14/4/1964
VASCO TRISTÃO LEITÃO 
DA CUNHA

15/4/1964 a 14/3/1967
RAIMUNDO DE MOURA BRITTO

Galeria de Ministros
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15/3/1967 a 29/10/1969
LEONEL TAVARES MIRANDA DE
ALBUQUERQUE

30/10/1969 a 18/6/1972
FRANCISCO DE PAULA DA
ROCHA LAGOA

19/6/1972 a 14/3/1974
MÁRIO MACHADO DE LEMOS

15/3/1974 a 14/3/1979
PAULO DE ALMEIDA MACHADO

15/3/1979 a 29/10/1979
MÁRIO AUGUSTO J.
CASTRO LIMA

30/10/1979 a 14/3/1985
WALDYR MENDES ARCOVERDE

15/3/1985 a 13/2/1986
CARLOS CORREA DE MENEZES
SANT'ANNA

14/2/1986 a 22/10/1987
ROBERTO FIGUEIRA SANTOS

Galeria de Ministros



10

23/10/1987 a 16/1/1989
LUIZ CARLOS BORGES 
DA SILVEIRA

17/1/1989 a 14/3/1990
SEIGO TSUZUKI

15/3/1990 a 23/1/1992
ALCENI ANGELO GUERRA

24/1/1992 a 12/2/1992
JOSÉ GOLDEMBERG

13/2/1992 a 1.º/10/1992
ADIB DOMINGOS JATENE

8/10/1992 a 18/8/1993
JAMIL HADDAD

19/8/1993 a 29/8/1993
SAULO PINTO MOREIRA

30/8/1993 a 31/12/1994
HENRIQUE ANTONIO SANTILLO

Galeria de Ministros
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1o/1/1995 a 6/11/1996
ADIB DOMINGOS JATENE

7/11/1996 a 12/12/1996
JOSÉ CARLOS SEIXAS

13/12/1996 a 30/3/1998
CARLOS CÉSAR DE ALBU-
QUERQUE

31/3/1998 a 20/2/2002
JOSÉ SERRA

21/2/2002 a 31/12/2002
BARJAS NEGRI

1o/1/2003
HUMBERTO SÉRGIO 
COSTA LIMA

Galeria de Ministros
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Contato e informações
As áreas interessadas em participar 

podem encaminhar sugestões e solicitar
informações junto ao seguinte endereço:
Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva,
Subsecretaria de Assuntos Administrativos,
Coordenação-Geral de Documentação e
Informação, Esplanada dos Ministérios, 
Bloco G, Ed. Anexo, ala B, sala 408, 
CEP: 70058-900, Brasília – DF, 
Telefone: (61) 315-2203, Fax: (61) 321-3731, 
E-mail: cgdi@saude.gov.br


