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1 Introdução

A organização da saúde pública no Brasil teve início a partir de 
1808, com a vinda da família real de Portugal. Várias medidas sanitá-
rias foram adotadas para o controle das doenças pestilenciais, entre 
elas, o controle da varíola, da malária, da febre amarela e, posterior-
mente, da peste que foi introduzida no Brasil, por meio do Porto de 
Santos. Dessa época até a atualidade, ocorreram evoluções e modifi-
cações na condução dos problemas sanitários do País.

O presente trabalho trata de resumos executivos sobre os prin-
cipais atos normativos que regeram as questões de saúde no Brasil, 
envolvendo o período de 1800 à 1889 e de 1890 à 1990, visando à 
identificação das transformações estruturais e organizacionais ocorri-
das no setor Saúde nos períodos mencionados.

Para melhor compreensão do conteúdo deste documento, o 
trabalho foi dividido em duas partes: a primeira, abrange o resumo 
dos instrumentos normativos do Período Imperial – 1808 à 1889, e 
a segunda parte abrange o Período RePúblicano, iniciado em 15 de 
novembro de 1889, quando foi proclamada provisoriamente a Re-
pública do Brasil, até o ano de 1990. As informações, a partir deste 
ano, constam de documento complementar que constitui a série de 
instrumentos de informações organizacionais.

O propósito principal do trabalho é reunir em um único ins-
trumento os fatos que deram início às ações de saúde no Brasil e a 
evolução organizacional que ocorreu ao longo dos anos, de forma a 
subsidiar estudos e pesquisas relativas ao assunto. Buscou-se a ob-
jetividade e síntese na elaboração dos resumos, e a manutenção dos 
termos utilizados nos instrumentos (Decretos, Leis, Portarias e Alva-
rás), procurando-se manter a linguagem terminológica utilizada nas 
referidas épocas. Apenas algumas alterações foram efetuadas para 
tornar compreensivo alguns termos, atualmente em desuso.
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Vale ressaltar que este documento não cobre a totalidade das 
informações relacionadas à organização do setor Saúde, desde o Im-
pério até os dias atuais, entretanto procurou-se ampliar ao máximo 
a pesquisa bibliográfica, utilizando-se de várias fontes de informa-
ção, entre elas: O Arquivo Nacional, o Projeto MAPA – Memória da 
Administração Pública Federal, o Prodasen, os arquivos de órgãos 
da Administração Pública Federal, direta e indireta, além de outros. 
Ressalte-se também, que não se trata de estudo e análise compara-
tiva das estruturas organizacionais do setor Saúde ou das medidas 
de controle sanitário adotadas em cada período, porém oferece as 
informações essenciais para permitir aos interessados a realização de 
pesquisas e estudos na área.
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2 Metodologia

A primeira etapa do trabalho consistiu no levantamento da le-
gislação sobre a organização do setor Saúde, por meio de pesquisa 
direta aos meios disponíveis, inclusive pesquisa in loco, visando à 
obtenção do maior número possível de informações.

A segunda etapa foi concentrada na leitura e análise dos do-
cumentos coletados, e seleção dos assuntos que deveriam ser con-
siderados no estudo. Nesta etapa foram envolvidos, além do co-
ordenador do trabalho, alguns participantes com conhecimento de 
legislação.

Numa terceira fase iniciou-se a elaboração dos resumos exe-
cutivos dos documentos selecionados, estabelecendo-se os critérios 
quanto à forma de redação, os conteúdos a serem contemplados nos 
resumos, considerando a importância dos textos e, por fim, a digita-
ção propriamente dita.

A quarta etapa do trabalho envolveu consultas à base de dados 
do Projeto MAPA – Memória da Administração Pública Brasileira, 
visando à complementação das informações e o preenchimento de 
lacunas informativas observadas em cada período.

No levantamento da legislação dos períodos incluídos no es-
tudo, foram selecionados os documentos normativos dirigidos ex-
clusivamente às questões organizacionais ou referentes ao controle 
sanitário, relacionados à criação e à extinção de órgãos e cargos, a 
nomeações e exonerações de responsáveis pelo cumprimento de 
competências regimentais, regimentos e regulamentos, instrumen-
tos que se referiam ao tratamento de pacientes, entre outros atos que 
dizem respeito ao funcionamento harmônico dos órgãos de saúde. A 
leitura, análise e elaboração de resumos dos atos normativos, identi-
ficados como relevantes para a compreensão da evolução da organi-
zação do setor, concentraram-se nos temas que, por sua abrangência 
e finalidade indicavam um maior impacto tanto na organização dos 
serviços como no controle de doenças e promoção da saúde.
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3 Resumos Executivos 

dos Atos Normativos 
(1800-1889 e 1890-1990)

Observa-se nos resumos descritos a seguir que, praticamente, 
todos os atos normativos da época, Império e início da República, 
tratavam  do controle das doenças transmissíveis, incluindo a cons-
trução de hospitais para o tratamento de doenças como a hanseníase, 
por exemplo, os chamados  “Hospitais de Lázaros”. A grande preo-
cupação das autoridades de saúde era com a entrada das doenças no 
País por meio dos portos, principalmente a peste, e, para tanto, es-
tabeleceram vários regulamentos para a inspeção das embarcações, 
a obrigatoriedade da quarentena e o tratamento dos escravos, bem 
como das mercadorias transportadas pelos navios, antes de desem-
barcarem.

Os regulamentos estabeleciam regras bastante rigorosas quanto 
às inspeções, à qualificação, às responsabilidades e atribuições do 
pessoal encarregado, determinando pesadas multas caso houvesse 
o descumprimento de itens considerados fundamentais no controle 
das doenças. Havia princípios rígidos de organização do trabalho, 
incluindo a subordinação hierárquica dos grupos, o registro de todos 
os fatos observados e a comunicação daqueles que indicavam sus-
peita de algum tipo de contaminação às autoridades constituídas.

As autoridades sanitárias também demonstravam preocupação 
com a saúde dos seus empregados, criando hospitais para o trata-
mento dos guardas, chamados “Hospitais Regimentais dos Corpos 
da Corte”. Na época, percebe-se que o funcionamento dos hospitais 
era regulamentado de forma extremamente detalhada, desde a en-
trada do paciente até a sua alta. Havia rigor nos princípios de higiene, 
tanto das dependências físicas quanto daquelas relacionadas à troca 
de roupa de cama e à própria higiene dos pacientes. A questão da 
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alimentação era tratada de forma sistemática, baseada em cardápios 
que incluíam desde o tempero até as quantidades que cada paciente 
deveria receber.

O rigor nos procedimentos, observado nos atos normativos 
analisados, é decorrente da fragilidade dos mecanismos de preven-
ção e controle das doenças contagiosas que, na época, eram pratica-
mente inexistentes. Não havia vacinas para a maioria das doenças e 
os meios de comunicação para a divulgação dos riscos de contágio 
também eram insuficientes e ineficazes. Dessa forma, os controles 
estavam baseados em longos e detalhados regulamentos, como se 
pode perceber nos resumos apresentados abaixo.

O tratamento de doentes mentais era rigorosamente disciplinado 
por meio de regulamentos e regimentos. Foram criados os hospícios 
para alienados e sistematizadas as formas de tratamento, incluindo 
até a forma prisional para pacientes com agressividade incontrolada.  
Observa-se nos instrumentos analisados uma enorme preocupação 
das autoridades com este tipo de enfermidade.

3.1	 Período	Imperial	(até	1889)

Decreto de 28 de julho de 1809

(PUBLICADO CLBR 1809 V001 PÁG 000279 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Cria o cargo de Provedor-Mor da Saúde, desanexan-
do-o da inspeção das Câmaras.

Motivação: Visando à conservação da saúde pública, fiscalizan-
do-se as embarcações que vêm de diversos portos, a fim de consta-
tar possíveis irregularidades que coloquem em risco a saúde pública, 
o decreto determina que tal serviço deverá ser prestado por pessoas 
versadas na ciência médica e por isso cria o cargo de Provedor-Mor 
da Saúde que seria ocupado pelo Dr. Manoel Vieira da Silva.

Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.

Alvará de 22 de janeiro de 1810

(PUBLICADO CLBR 1810 V001 PÁG 000017 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)
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Origem: Executivo

Resumo: Cria o Regimento a ser praticado pelo Provedor-Mor 
da Saúde, estabelecendo as condições para a conservação da saúde 
pública, nos seguintes termos:

I - Determina a construção de um Lazareto para que se faça 
a quarentena no caso de suspeita ou certeza de infecção. 
Estabelece, ainda, que enquanto não se edifica o Lazareto, 
a quarentena seria feita no Sítio da Boa-Viagem devendo 
ser aí ancoradas as embarcações impedidas pelos oficiais 
de saúde.

II - Manda que se aplique as regras das nações ou estados a 
que pertençam na fiscalização das embarcações, quando 
não houver decisão própria no regimento do provimento 
da saúde de Belém, de 7 de fevereiro de 1695, e mais as 
ordens determinadas para o porto de Lisboa.

III - Os navios deverão esperar a fiscalização no ancoradouro do 
Poço, ou no Sítio da Boa-Viagem.

IV - Cria uma taxa para embarcações comerciais que será arre-
cadada na Alfândega e remetida mensalmente para o cofre 
da Saúde, determina que quando estiverem de quaren-
tena, tanto mercadoria como pessoas, deverão arcar com 
suas próprias despesas.

V - Os navios que trouxerem escravos esperarão no mesmo 
local das outras, mas depois da fiscalização irão ancorar e 
ter quarentena no ancoradouro da Ilha de Jesus.

VI - Quando se tem carga de escravos, os oficiais de saúde de-
terminarão o tempo de quarentena, no ato da visita, não 
podendo ser inferior a oito dias conforme a infecção cons-
tatada. Depois disso será dado o bilhete de saúde para que 
possam entrar na cidade e serem expostos à venda.

VII - A quarentena dos escravos será feita sob a inspeção do Guar-
da-Mor da Saúde que constrangerá os donos a promovê-la 
sob pena de penhora de bens para custear o tratamento.

VIII - O Guarda-Mor, por meio da documentação da embarca-
ção e por vistoria, fará a averiguação da conformidade do 
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número de escravos trazidos, bem como dos mantimentos 
restantes a bordo, constatará também se as moléstias apre-
sentadas foram contraídas no mar ou em terra, podendo in-
quirir os tripulantes acerca do ocorrido o que será autuado 
e remetido à Justiça e para o cartório do Escrivão da Saúde 
para que se tome providências cabíveis.

IX - Para cada escravo será cobrada uma taxa na alfândega 
junto aos demais tributos, que será remetida para a manu-
tenção do Lazareto e pagamento dos ordenados de seus 
funcionários.

X - Quando constatar que os comestíveis ou bebidas se en-
contram em estado que possa prejudicar a saúde dos ha-
bitantes, proceder-se-á exame em qualquer parte onde se 
encontrarem.

XI - Quando forem encontrados gêneros deteriorados, por en-
carregados de qualquer repartição, o fato deverá ser comu-
nicado ao Provedor-Mor da Saúde para que se tomem as 
devidas providências.

XII - Dos exames, serão formalizados processos verbais e suma-
ríssimos, contendo todas as informações necessárias para 
que o Provedor-Mor decida o destino dos produtos e co-
mine as penas cabíveis.

XIII - Determina a criação de uma casa para armazenagem dos 
trigos e das farinhas que entrarem pelo porto, a fim de 
serem examinados pela Saúde para verificar o estado de 
conservação e serem colocados à venda.

XIV - O Provedor-Mor deverá mandar fazer exames e vistorias 
nos matadouros e açougues públicos.

XV - Recomenda que o gado transportado para os açougues e 
matadouros seja alimentado durante o trajeto com a finali-
dade de manter a carne em boas condições de consumo.

O Regimento trata, ainda, da nomeação de Guardas, Tesoureiros 
e outros membros para atuar nos portos e nas províncias, estabele-
cendo as suas atribuições e as suas responsabilidades pela apresen-
tação de relatórios escritos sobre as ocorrências observadas.
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Alvará de 24 de julho de 1815

(PUBLICADO CLBR 1815 V001 PÁG 000039 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Determina que os Magistrados não mais exerçam 
incumbência alguma na área de Saúde, o que caberá aos Guardas-
Mores na qualidade de Delegados do Provedor-Mor. Revogando, 
assim, as determinações do parágrafo 26 do regimento de 22 de 
janeiro de 1810.

Motivação: Este Alvará tem como objetivo promover uma 
maior unidade, simplicidade e agilidade na expedição dos negócios, 
e, também, impedir os constantes conflitos de jurisdição.

Decreto de 16 de dezembro de 1820

(PUBLICADO CLBR 1820 V001 PÁG 000119 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece uma pensão para 12 alunos pobres e de 
bom procedimento da Academia Médico-Cirúrgica da Corte.

Motivação: Tendo em vista a carência de profissionais de saúde 
nas Forças Armadas Reais, assim como em diversas Províncias, por 
este decreto, pretende formar profissionais de saúde, recompensan-
do a dedicação dos menos favorecidos para que não acabem por 
desistir dos estudos para cuidar da sua própria subsistência.

Com a rubrica de El-Rei Nosso Senhor

Decreto de 16 de dezembro de 1820

(PUBLICADO CLBR 1820 V001 PÁG 000119 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo
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Resumo: Nomeia Luiz Antônio Vieira como Cirurgião-Mor, com 
graduação de Tenente no Corpo de Tropa de Linha da Província de 
Sergipe.

Com a Rubrica de Sua Majestade

Decisão do Império n.° 135, em 6 de setembro de 1823

Origem: Executivo

Resumo: Nomeia o cirurgião Evaristo José Pereira da Silva como 
diretor de Vacinação da Vila de S. Salvador dos Campos.

Palácio do Rio de Janeiro – José Joaquim Carneiro de Campos.

Decisão do Império n.° 64, em 12 de março de 1825

Origem: Executivo

Resumo: Determina ao Presidente da Província de São Paulo 
que ponha em prática, no que for compatível, as disposições do 
Alvará de 29 de março de 1815, em relação ao edifício sustentado 
pela Santa Casa de Misericórdia, e organize um regulamento para a 
apreciação do Imperador.

Motivação: Visando ao combate do terrível e contagioso mal da 
Morféia (Hanseníase), já endêmica nas vilas do Norte, o Presidente 
da Província de São Paulo requer ao Imperador o estabelecimento de 
um Hospital de Lázaros na referida província.

Palácio do Rio de Janeiro – Estevão Ribeiro de Rezende

Decreto de 12 de setembro de 1826

(PUBLICADO CLBR 1826 V001 PÁG 000014 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Resumo: Autoriza a despesa com a divulgação e prática da va-
cina no Império.

Motivação: O decreto visa sancionar a resolução da Assembléia 
Geral Legislativa.

Com a rubrica de Sua Majestade, o Imperador.
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Lei de 15 de setembro de 1827

(PUBLICADO CLBR 1827 V001 PÁG 000043 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Legislativo

Resumo: O artigo 4.° desta lei determina que a jurisdição anexa 
ao Intendente Geral do Ouro sobre a administração do Hospital dos 
Lázaros passe para o juiz Provedor das Capelas da Corte.

Decreto de 17 de janeiro de 1829

(PUBLICADO CLBR 1829 V001 PÁG 000004 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo/Legislativo

Resumo: Aprova o regulamento da inspeção da Saúde Pública 
do Porto do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:

1. Revoga o artigo 1.° da Lei de 30 de agosto de 1828, deter-
minando que a inspeção da Saúde Pública, antes a cargo do 
Senado da Câmara, passe a ser desempenhada por uma co-
missão composta pelo Provedor da Saúde, um Professor de 
Saúde, um intérprete que também servirá de secretário, um 
Guarda-Bandeira e os Guardas que forem necessários.

2. Um dos vereadores será nomeado pelo Senado para ocupar 
o cargo de Provedor da Saúde, que será o chefe de todos os 
membros que compõem a comissão.

3. O Professor de Saúde será o diretor da inspeção às embar-
cações; sendo médico ou cirurgião aprovado em medicina e 
nomeado pelo Senado.

4. O intérprete, além das obrigações inerentes ao cargo, de-
sempenhará as seguintes tarefas: lavrar termos de visita aos 
navios e escrever os interrogatórios.

5. O mesmo intérprete da inspeção policial servirá para inspe-
ção da Saúde.

6. O intérprete terá direito a uma gratificação pelo acúmulo de 
função.
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7. O Guarda-Bandeira tem como obrigação avisar ao Provedor 
da Saúde e aos oficiais de inspeção a chegada dos navios, 
além disso, fornecerá aos navios impedidos o suprimento de 
água e alimentos.

8. Sempre haverá seis Guardas de plantão. 

9. A mesma embarcação que serve nas inspeções policiais ser-
virá para as inspeções da Saúde, com a devida gratificação ao 
proprietário.

10. Devido a peste no Mediterrâneo, todas a embarcações se-
rão inspecionadas para detectar se estão infectadas de mo-
léstias contagiosas.

11. As pequenas embarcações dedicadas ao comércio interno 
não serão objeto de inspeção.

12. Todos as embarcações a serem inspecionadas deverão atra-
car no Ancoradouro de Jurujuba.

13. As embarcações provenientes do Mediterrâneo e aquelas 
que entrarem em contato com estas deverão sofrer uma 
quarentena de seis dias.

14. Quando o contato no mar for apenas verbal sem que haja 
ingresso de pessoas ou mantimentos, a quarentena poderá 
ser dispensada.

15. Tratando-se de suspeita a respeito de embarcações que 
não venham das áreas de risco de contágio, será obedeci-
da uma quarentena de três dias.

16.  As embarcações que trouxerem escravos passarão por ins-
peção como as demais, mas serão, sem demora, declaradas 
desimpedidas para que possa desembarcar no Lazareto se 
não forem detectadas doenças contagiosas nos escravos. 
Havendo suspeita de contágio serão desembarcados em 
lugar distante e fora das cidade, para então serem coloca-
dos em quarentena.

17. As embarcações com escravos aguardando quarentena te-
rão dois Guardas da Saúde a bordo para fazer a vigilância 
dia e noite.
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18. O comandante do destacamento nomeará os Guardas que 
permanecerão a bordo das embarcações o tempo que for 
necessário, não permitindo a saída de pessoas, animais ou 
objetos até que a embarcação seja liberada.

19. Quando a embarcação for impedida de atracar, pelos ofi-
ciais de saúde, será ordenado que se levante no mastro de 
proa uma bandeira amarela para sinalizar à polícia de Saúde 
o estado do navio, no intuito de evitar a comunicação com 
outras embarcações.

20. Logo que o navio for liberado, o Professor de Saúde man-
dará arriar a bandeira amarela da proa e hastear a bandeira 
original.

21. A bandeira original indica que a embarcação está liberada.

22. Os casos extraordinários serão comunicados, por escrito, 
ao Provedor de Saúde, pelo Professor de Saúde, para que 
seja discutido na Câmara a fim de deliberar ou remeter à 
Secretaria de Estado dos Negócios do Império.

23. Para a realização das inspeções seguir-se-ia uma série de 
perguntas a fim de se conhecer a origem da embarcação, 
o roteiro da viajem, os contatos com outras embarcações, 
o nome do navio e dos tripulantes e as características da 
carga transportada.

24. De todos os procedimentos realizados em inspeção serão 
lavrados os competentes termos.

25. Quando for determinada a quarentena, será lavrado o ter-
mo explicitando os motivos e o tempo que a embarcação 
permanecerá incomunicável.

26. Mesmo não sendo constatadas moléstias a bordo, mas 
ocorreu comunicação no mar com navios suspeitos, este 
poderá ser colocado em quarentena.

27. O Secretário remeterá ao Provedor de Saúde os termos la-
vrados, para que se guarde no arquivo do Senado e forneça 
cópias autenticadas aos interessados.

28. As gratificações serão pagas pela Intendência Geral da Po-
lícia em folha assinada pelo Provedor-Mor.
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29. As taxas arrecadadas nos navios visitados serão deposita-
das, pelo Provedor-Mor, em cofre do Tesouro Público, onde 
permanecerão até que a Assembléia Geral decida sobre a sua 
utilização.

Decreto de 26 de janeiro de 1829

(PUBLICADO CLBR 1829 V001 PÁG 000021 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Concede gratificação aos Cirurgiões da Junta da Insti-
tuição Vacínica, Florêncio Antônio Barreto, Hércules Octaviano Mu-
zzi, Antônio José da Lança e José Joaquim de Lima Pestrana, bem 
como, ao escrivão João Ribeiro da Silva Guimarães.

Motivação: Reconhecimento ao bom serviço que estes pro-
fissionais de saúde desenvolveram no trabalho de propagação da 
vacina.

Com a rubrica de Sua Majestade, o Imperador.

Miguel Calmon du Pin e Almeida

Decreto de 15 de janeiro de 1830

(PUBLICADO CLBR 1830 V001 PÁG 000002 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil) 

Resumo: Cria a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro e 
aprova os seus estatutos, nos seguintes termos:

Da	Composição	da	Sociedade

1. A sociedade será composta por membros honorários, titu-
lares e sócios correspondentes.

2. O número de membros é limitado a 23 podendo ser ultra-
passado, se necessário.

3. O número de membros honorários e de sócios correspon-
dentes é ilimitado.
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Da	admissão	dos	membros	honorários,	
titulares	e	sócios	correspondentes

1. Os membros honorários serão escolhidos entre os sábios bra-
sileiros, aqueles que serviram à humanidade ou que tiverem 
servido com zelo em estabelecimentos públicos, e, ainda, 
entre os titulares que pela idade ou enfermidade não pude-
rem continuar ativamente na sociedade e, finalmente, entre 
os médicos já célebres da capital.

2. Os membros titulares serão escolhidos entre os médicos, 
cirurgiões e boticários residentes no Rio de Janeiro ou suas 
vizinhanças desde que apresentem seu diploma em medici-
na, cirurgia, boticário, químico, e naturalista. Deverá o novo 
membro titular ser apresentado ou proposto por um ou mais 
membros titulares. A requisição será dirigida ao Presidente 
da Sociedade, acompanhada de um trabalho manuscrito. A 
nomeação terá que ser por maioria absoluta. Aquele membro 
que se ausentar por mais de um ano da sociedade e não jus-
tificar será considerado correspondente.

3. Para admissão como sócio correspondente, é necessário que 
o interessado seja sábio, autor de obras de medicina, médi-
co estabelecido no Brasil, boticário, químico e naturalista. O 
pretendente deve encaminhar um obra sua, junto com a re-
quisição ao Presidente da Sociedade que levará para votação, 
só sendo aprovado se houver maioria.

4. Os membros honorários, titulares e sócios correspondentes 
receberão um diploma com o selo da Sociedade.

Atributos	dos	membros	da	Sociedade	e	suas	funções

1. Os membros titulares são os únicos que votam nos proce-
dimentos de admissão de novos membros, bem como em 
qualquer outra matéria colocada em discussão.

2. Os membros  honorários e sócios correspondentes são so-
mente conselheiros sem poder de voto nas matérias de ob-
jetivo científico.

3. Os titulares são obrigados a comparecerem às sessões da 
sociedade sob pena de multa, já aos honorários e aos sócios 
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correspondentes sua presença é facultativa, obrigando-se, 
entretanto, a comunicar os seus trabalhos e propostas para 
contribuir com a prosperidade da Sociedade.

Mesa	da	Sociedade	e	funções	de	seus	membros

1. A sociedade terá uma Mesa composta de um Presidente 
temporário, eleito por três meses, um Secretário, um Arqui-
vista Tesoureiro, eleitos por um ano.

2. A eleição da Mesa será feita na primeira sessão particular 
após a pública de cada ano, elegendo-se a cada três meses, 
os Presidentes em sessão ordinária.

3. A sociedade elegerá, também, um Vice-Presidente e um Se-
cretário Adjunto.

4. A sociedade reconhece como Presidente Honorário Perpétuo 
o Sr. Ministro do Império.

5. O Presidente Honorário será convidado por uma indicação da 
Sociedade para assistir à sessão pública, podendo também 
participar de qualquer outra sessão, pública ou particular.

6. O Presidente temporário tem as seguintes funções:

a)  abrir e fechar as sessões;

b)  fazer executar os estatutos;

c)  lembrar os assuntos que se devem tratar, enunciados na 
ordem do dia e indicá-los nos convites;

d)  dirigir as discussões e recolher os votos;

e)  nomear as comissões permanentes e temporárias;

f)  designar os relatores de obras ou memoriais manuscritos;

g) assinar os diplomas, processos verbais e atas da Sociedade;

h)  fazer ou nomear alguém que faça o discurso de abertura 
das sessões públicas;

i) proclamar as questões postas em concurso e os respecti-
vos prêmios.
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7. O Secretário tem as seguintes funções:

a) redigir as atas das sessões;

b) ler as atas das sessões anteriores, assim como as cartas, 
memoriais e outros papéis enviados à Sociedade;

c) responder as correspondências, assinar as atas, os diplo-
mas e outros papéis da Sociedade;

d) apresentar, nas sessões públicas, uma relação dos traba-
lhos da Sociedade e dar notícia dos membros falecidos.

8. O Arquivista Tesoureiro deve controlar a contabilidade da 
Sociedade seguindo as medidas tomadas nas sessões parti-
culares. No fim de cada sessão deverá apresentar um balanço 
com as receitas e despesas para o seu sucessor. Será, ainda, 
responsável pela conservação dos manuscritos, memórias, 
papéis e livros da Sociedade.

Comissões	da	Sociedade

1. A Sociedade terá quatro comissões permanentes, que se re-
novarão todos os anos com a Mesa. São elas: uma de vacina; 
outra de consultas gratuitas; uma de doenças reinantes; e 
uma de salubridade pública.

2. O presidente nomeará comissões temporárias para assuntos de 
menor importância, assim como para os de maior interesse.

3. Serão enviados às comissões os assuntos que venham de 
comunicações do Governo e dos magistrados, as proposi-
ções relativas aos estatutos, regimentos e política interna e 
os projetos que exijam uma despesa alta.

4. As comissões serão compostas de dois, três, cinco, sete, 
nove, ou onze membros de acordo com a importância do 
objeto.

5. As comissões nomearão um presidente que só poderá se 
ocupar com os projetos que lhes forem designados. As co-
missões têm preferência na leitura de memoriais sobre o ob-
jeto que lhes tiver sido enviado, tendo preferência, também, 
sobre todas proposições individuais, quando estas apresen-
tarem alguma relação entre si.
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Ordem	dos	trabalhos	da	Sociedade

1. A instalação da Sociedade se fará Públicamente e na presen-
ça do Ministro do Império e de um auditório convocado por 
cartas de convite.

2. Além das sessões públicas anuais, haverá sessões particula-
res ordinárias e extraordinárias convocadas pelo presidente 
que fará enviar convite no qual constará a ordem do dia e 
motivo da convocação extraordinária.

3. Os trabalhos da Sociedade terão lugar nas sessões particula-
res, e entre as estas sessões ordinárias se farão das 19 às 21 
horas, sendo convocadas pelo Presidente nos sábados de 15 
em 15 dias.

4. Só haverá sessão se houver pelo menos a metade mais um 
dos membros titulares.

5. As decisões ordinárias serão por maioria de votos dos titula-
res, para decisões mais importantes e nos casos especifica-
dos nos estatutos é necessária, além da maioria dos votos, a 
presença de dois terços dos membros titulares.

6. Os votos serão manifestados pelo ato de sentar-se ou levan-
tar-se, havendo dúvidas, ou se quatro membros requisitarem 
se fará por escrito.

7. As sessões respeitarão a seguinte ordem:

a)  leitura e adoção da ata ou processo verbal da sessão an-
terior;

b) a correspondência com o Governo e autoridades consti-
tuídas;

c)  os objetos da administração interior da Sociedade;

d)  a correspondência com as sociedades estrangeiras e só-
cios correspondentes;

e)  o anúncio das observações, memórias e obras impressas;

f) o anúncio das observações memórias e obras manuscritas;

g) as eleições e admissões de membros;
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h) as relações das comissões nomeadas pelo Presidente;

i)  a leitura das observações, memoriais e obras dos mem-
bros honorários, titulares e sócios correspondentes e a 
discussão sobre as mesmas;

j)  as conferências verbais sobre doenças reinantes.

8. As sessões particulares terão duração de duas horas po-
dendo prolongar-se por mais tempo.

9.  Uma ou duas vezes por mês a Sociedade dará consultas 
gratuitas aos pobres durante uma hora.

10. A Sociedade poderá Públicar uma coleção dos seus tra-
balhos periodicamente. Proporá um problema de dois em 
dois anos e premiará a melhor solução.

11. A Sociedade dará medalhas aos autores dos melhores ma-
nuscritos e àqueles que fizerem descobertas na área da 
Saúde.

12. As mediadas administrativas da Sociedade serão tomadas 
em sessões particulares e compreenderão as receitas e 
despesas de uma forma geral.

Regulamentos	da	Sociedade,	modificação	
e	reforma	dos	Estatutos

1. Além dos estatutos já existentes, a Sociedade criará os regu-
lamentos necessários.

2. A Sociedade reserva o direito de modificar e reformar, quan-
do lhe convir, o presente estatuto, sempre participando ao 
Governo as modificações.

Decreto de 25 de agosto de 1832

(PUBLICADO CLBR 1832 V001 PÁG 000174 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Revoga os artigos 17 e 18 do regulamento de Inspe-
ção de Saúde do Porto do Rio de Janeiro (decreto de 17 de janeiro 
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de 1829) que determinavam que durante a quarentena dos navios 
negreiros, dois Guardas da Saúde montariam guarda noite e dia.

Motivação: Visa desfazer o inconveniente que resultava da de-
terminação expressa nos artigos revogados.

Decreto de 9 de julho de 1833

(PUBLICADO CLBR 1833 V001 PÁG 000093 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Regulamenta a inspeção da Saúde Pública do Porto do 
Rio de Janeiro revogando as disposições em contrário do Decreto de 
17 de janeiro de 1829, nos seguintes termos:

1.  A comissão será composta pelo Provedor de Saúde, dois 
Professores de Saúde, dois Intérpretes, um agente e dois 
Guardas de número.

2.  Não houve alteração em relação ao Professor de Saúde, mas 
determina que os intérpretes sejam versados em inglês e 
francês, ou outros, sendo proposto pela Câmara Municipal e 
aprovados pelo Governo.

3.  Estipula os valores para a gratificação dos membros da co-
missão, exceto do Provedor de Saúde.

4.  O intérprete de visitas policiais, que também servia para as 
visitas médicas, continuará no serviço em que se acha sem 
alteração de sua gratificação.

5.  O serviço de Inspeção será dividido em serviço de Mar e 
serviço de Terra.

6.  O serviço de Mar será desenvolvido por uma comissão for-
mada por um Professor de Saúde, um Intérprete e um Guar-
da de Número que serão, semanalmente, destacados na For-
taleza de Villegaignon.

7.  Será utilizado o escaler de registro da fortaleza para as ins-
peções.

8. O Professor de Saúde será o diretor das inspeções e decidi-
rá se as embarcações serão declaradas desimpedidas ou em 
quarentena.
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9.  O Intérprete, além das funções inerentes, lavrará os termos 
de visita, os termos de interrogatório e realizará qualquer 
outra diligência que for necessária.

10. O intérprete servirá, também, como secretário e expedirá 
diariamente o Guarda Número, informando ao Provedor o 
nome do Capitão, dos passageiros, sexo, idade e naciona-
lidade.

11.  Logo após a visita da Saúde o intérprete procederá à visi-
ta da Polícia enviando os competentes termos à Secretaria 
Policial.

12.  O Guarda de Número assistirá a todas as inspeções e se di-
rigirá, diariamente, ao escaler da Fortaleza para entregar os 
relatórios ao Agente da Inspeção que tomará as decisões 
que requer urgência e fará requisição de mantimentos para 
as embarcações que forem declaradas em quarentena.

13.  O serviço de Terra será desempenhado por uma comissão 
composta do Facultativo, do Intérprete, do Guarda Núme-
ro, que não estiverem no mar, e do agente.

14.  Será designado um local próprio e cômodo para a residên-
cia da Comissão, de 8 às 14 horas.

15.  O Facultativo que não estiver servindo de Diretor do desta-
camento é obrigado a comparecer diariamente para saber 
das ordens do Provedor.

16.  O intérprete servirá de secretário, registrando todas as or-
dens, escrevendo todo o expediente da inspeção, assim 
como todas as cartas de saúde que forem exigidas.

17.  O agente tem como obrigação entregar os termos ao Pro-
vedor e ao Chefe de Polícia, receber do Tesouro a gratifica-
ção dos empregados da Inspeção, fornecer os mantimentos 
aos navios em quarentena, entre outros serviços externos.

18.  O Guarda de Números servirá de contínuo da Secretaria e 
tomará conta da chave.

19.  As inspeções da Saúde serão realizadas em embarcações 
de qualquer natureza e procedente de qualquer localidade 
nacional ou estrangeira.
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20.  Somente as embarcações de menor porte, empenhadas no 
comércio interno não serão inspecionadas.

21.  As embarcações só poderão atracar depois de liberadas 
pela Saúde.

22.  Os navios  a serem vistoriados terão que fundear no anco-
radouro de Jurujuba.

23.  O navio de registro da Inspeção de Saúde garantirá que 
não haja comunicação com embarcações ainda não visto-
riadas e com aquela em quarentena.

24.  As embarcações provenientes, mesmo que por escala, de 
regiões de contágio ou aquelas que com elas se comunica-
rem cumprirão quarentena de seis dias.

25.  Quando a comunicação for somente verbal poderá ser dis-
pensada a quarentena.

26.  Quando se trata de suspeita fora dos casos acima será de-
clarada uma quarentena de três dias para se fazer as averi-
guações.

27.  As embarcações que estiverem na iminência de cumprir 
quarentena receberão dois ou mais Guardas da Saúde a 
bordo para que haja vigilância noite e dia.

28.  Os Guardas da alfândega que se acharem desocupados po-
derão ser empregados neste serviço, para tanto o Provedor 
oficiará o Juiz que os mandará por às ordens da Inspeção da 
Saúde percebendo uma gratificação diária.

29.  Os guardas levarão consigo tudo que forem precisar e ga-
rantirão que nada nem ninguém, saia da embarcação en-
quanto estiver de quarentena.

30.  Quando a embarcação for impedida pelos oficiais de saúde, 
o Professor de Saúde ordenará que se levante no mastro de 
proa, uma bandeira amarela para sinalizar à polícia de Saú-
de o estado do navio, no intuito de evitar a comunicação 
com outras embarcações.

31. Logo que o navio for liberado o Professor de Saúde man-
dará arriar a bandeira amarela da proa e hastear a bandeira 
original.
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32. A bandeira original indica que a embarcação está liberada.

33. Nos casos extraordinários, o Provedor de Saúde e os Profes-
sores de Saúde remeterão para que seja discutido na Câ-
mara a fim de deliberar ou repassar à Secretaria de Estado 
dos Negócios do Império.

34. Dos interrogatórios feitos nas inspeções só se reduzirão a 
escrito, quando deles resultar motivos para que o navio 
seja declarado impedido.

35. Em função do que for apurado nas inspeções, o navio será 
imediatamente declarado desimpedido ou em quarentena 
e tudo se lavrará os competentes termos.

36. Quando o navio tiver que cumprir quarentena se expressará 
o motivo desta  providência.

37. Mesmo não sendo constatadas moléstias a bordo, mas ocor-
reu comunicação no mar com navios suspeitos, este pode-
rá ser colocado em quarentena e a ocorrência será reduzida 
a termo.

38. Os processos serão remetidos imediatamente pelo Intérpre-
te ao Provedor de Saúde que os enviará à Câmara Munici-
pal e deles se darão cópias autenticadas aos interessados.

39. As gratificações e demais despesas da Inspeção de Saúde 
Pública serão pagas em conformidade com as ordens exis-
tentes. 

40. Os emolumentos dos registros existentes continuam, de-
vendo ser divididos entre os dois intérpretes.

41. As despesas com a Inspeção não poderão exceder a quantia 
designada pela Lei do Orçamento, em casos extraordiná-
rios deverá o Provedor dar parte à Repartição dos Negócios 
do Império. 

Decreto n.° 82, de 18 de julho de 1841

(PUBLICADO CLBR 1841 V001 PÁG 000036 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)
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Resumo: Cria um hospital para doentes mentais, denominado 
Hospício de Pedro Segundo anexo ao Hospital da Santa Casa de Mi-
sericórdia da corte.

Motivação: O imperador, em comemoração ao dia de sua coro-
ação, cria o referido Hospício em benefício público.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador

Candido José de Araujo Viana

Decreto n.° 244, de 30 de novembro de 1841

(PUBLICADO CLBR 1841 V004 PÁG 000089 COL 1 Coleções de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Cria um asilo para inválidos na corte onde só poderão 
ser admitidos os militares brasileiros com seqüelas adquiridas em 
serviço, estes militares serão custeados pelos recursos correspon-
dentes à sua manutenção nas Forças Armadas, como fardas e etc., 
além de contribuírem com parte de seus soldos que continuarão a 
serem pagos de acordo com a patente. Neste estabelecimento have-
rá um hospital que receberá do Governo o mesmo que os Hospitais 
Regimentais. Este estabelecimento será comandado por oficial de 
alta patente do Corpo e Companhias de Inválidos ou reformados, 
e terão gratificações iguais aos Comandantes de praças, corpos ou 
companhias do Exército.

As despesas com serviços ordinários serão custeadas pelos co-
fres nacionais. A organização, a disciplina, a administração econômi-
ca e o estabelecimento do asilo será determinados pelos regulamen-
tos e instruções do Governo.

Com a rubrica de Sua Majestade , o Imperador

José Clemente Pereira 

Decreto n.° 268, de 29 de Janeiro de 1843

(PUBLICADO CLBR 1843 V001 PÁG 000030 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)
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Origem:	Executivo

Resumo: Contém o regulamento para as Inspeções de Saúde dos 
portos, tratando dos seguintes assuntos:

1. As Câmaras Municipais não terão mais interferências nas 
Inspeções Sanitárias as quais ficarão sob a responsabilidade 
do Governo Imperial.

2. Fica abolido o cargo de Professor da Saúde e suas funções 
passam a serem exercidas pelo Provedor de Saúde.

3. Estabelece o número de funcionários dos portos do Rio de 
Janeiro, Bahia, Pernambuco e Maranhão e estabelece que os 
Secretários Intérpretes terão que dominar os idiomas Francês 
e Inglês.

4. Estabelece  as competências do grupo, desde o Provedor  até 
os guardas que executarão as visitas às embarcações.

5. Em cada porto haverá um ancoradouro de quarentena e 
uma bandeira amarela indicará que a embarcação está de 
quarentena.

6. As Inspeções feitas nas embarcações serão lavradas em um 
termo assinado pelo Provedor e pelo Secretário.

Decreto n.° 302, de 2 de Junho de 1843

(PUBLICADO CLBR 1843 V001 PÁG 000097 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem:	Executivo

Resumo: Contém o Regulamento da Inspeção de Obras Públi-
cas, destacando-se as seguintes decisões:

1. A Inspeção Geral de Obras Públicas estará subordinada ao 
Secretário de Estado dos Negócios do Império, tendo os se-
guintes empregados:

a) Inspetor Geral de Obras Públicas;

b) Ajudante de Inspetor;

c) Escrivão;

d) Escriturário;

e) Almoxarife;
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f) Fiel do depósito;

g) Guardas, Mestres Gerais, Feitores, Contramestres e Ofi-
ciais.

2. Os empregados serão nomeados pelo Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios do Império, sendo que o Inspetor 
deverá ser formado em Engenharia.

3. O inspetor selecionará os demais membros da equipe de tra-
balho.

4. O regulamento contém ainda, as obrigações do Inspetor Ge-
ral e de todos os demais  empregados e, por fim, revoga o 
Regulamento de 12 de Março de 1840.

Decreto n.° 397, de 23 de novembro de 1844

(PUBLICADO CLBR 1844 V006 PÁG 000209 COL 1 Coleções de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo:		Reúne os Hospitais Regimentais da Corte em um só, 
com a denominação de Hospital Militar da Guarnição da Corte.

Motivação: A medida foi adotada pelo Imperador, considerando 
que os Hospitais da Corte não vinham cumprindo as suas finalidades 
assistenciais e do ponto de vista da economia da Fazenda Nacional. 
Assim, foi determinado que os mesmos passariam a constituir uma 
única unidade, porém seguiriam o mesmo regulamento anterior.  Al-
guns aspectos do regulamento merecem destaque por indicar os 
princípios sanitários adotados até hoje.

- O hospital terá todas as condições para atender e tratar os 
praças enfermos.

- As enfermarias serão classificadas e distribuídas de acordo 
com as moléstias a serem tratadas.

- Haverá um “lugar próprio” para guarda dos instrumentos ci-
rúrgicos necessários às cirurgias, aos curativos e às fórmulas 
farmacêuticas para atender à emergências.

- Haverá uma rouparia, salas de operação, claras e arejadas, 
sala de autópsias, banheiros para os funcionários, cozinha, 
farmácia e capela.
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- Os vasos sanitários serão situados próximos às enfermarias, 
porém sempre isolados e bem arejados.

- O regulamento determina, ainda, o número de camas que 
deverá existir, as trocas de roupa de cama diária e as carac-
terísticas do mobiliário para facilitar a limpeza.

- Trata também das visitas e o que deve ser observado na ad-
missão e na alta dos pacientes para evitar contaminação cru-
zada no âmbito do Hospital.

- A alimentação dos pacientes é feita mediante um mapa diá-
rio com os cardápios a serem observados.

- A vigilância do hospital está sob a responsabilidade de guar-
das comandadas por um Oficial;

- O hospital, além do corpo médico e de pessoal de enferma-
gem, terá também estudantes da Escola de Medicina.

Decreto n.° 464, de 17 de Agosto de 1846

(PUBLICADO CLBR 1846 V001 PÁG 000086 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem:	Executivo

Resumo: Aprova e manda executar o Regulamento do Instituto 
Vacínico do Império. A finalidade do Instituto Vacínico é o estudo, a 
prática, o melhoramento e a divulgação da vacina contra a varíola, na 
época chamada também de “bexiga”.

Motivação:	 	O regulamento a que se refere o Decreto desta 
data, reforma o Instituto Vacínico da Corte, expandindo-o para todo 
o Império, tratando em detalhe dos seguintes aspectos:

1. A organização do Instituto é composta por um Inspetor Geral 
e por uma Junta Vacínica, que será presidida pelo Inspetor 
Geral. Terá ainda, quatro vacinadores efetivos, dois Supra-
numerários, um Secretário, um Porteiro, um Comissário Va-
cinador Provincial na Capital de cada Província e Comissários 
Vacinadores em todos os povoados.

2. Os cargos de Inspetor Geral, Membros da Junta Vacínica da 
Corte e Comissários Vacinadores só poderão ser exercidos 
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por Médicos ou Cirurgiões, legalmente habilitados. Os Co-
missários Municipais serão nomeados por Portaria do Minis-
tro. Os vacinadores supranumerários não receberão ordena-
do fixo, e sim uma gratificação arbitrada pelo governo.

3. O regulamento estabelece as competências do Inspetor 
Geral, incluindo-se entre elas, a coordenação do expediente 
da repartição, fiscalização da contabilidade, comunicar ao 
Governo quando houver contágio pela varíola, indicando as 
medidas sanitárias. À Junta Vacínica compete responder às 
consultas do Governo, discutir e deliberar sobre as questões 
importantes referentes à vacinação. Aos vacinadores cabe a 
tarefa de observar as pústulas vacínicas, colher os fluídos e 
aplicá- los nas pessoas, bem como visitar os povoados para 
divulgar a necessidade da vacinação.

Como norma geral, é determinado que todas as pessoas no 
Império serão obrigadas a vacinar-se qualquer que seja a sua idade, 
sexo, estado e condição, excetuam-se somente aquelas que mostra-
rem os sinais de que tiveram a “bexiga verdadeira”.

Aviso de 14 de fevereiro de 1850

Origem: Executivo

Resumo: Determina que se tomem as seguintes providências 
para evitar o progresso da Febre Amarela:

Todos os navios infectados serão colocados em local afastado 
da cidade.

Os navios ancorados no porto serão visitados duas vezes ao dia 
pelos médicos nomeados para constatar irregularidades na higiene e 
tomarão providências quanto aos tripulantes infectados.

Os doentes encontrados a bordo serão recolhidos ao lazareto 
ou em hospitais.

Mesmo se tomado todos os cuidados com a higiene ainda apa-
recerem casos de contaminação, o navio será obrigado a proceder 
a uma higienização completa em uma das ilhas que forem para isso 
destinadas.
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Nestas ilhas haverá lugar reservado para a quarentena  dos na-
vios recolhidos bem como para aqueles que venham de regiões onde 
existem grandes contaminações.

No caso de aumento da epidemia os médicos que socorrem os 
indigentes partirão em ambulância para os lugares que exigirem seu 
socorro.

Serão criados hospitais e enfermarias em lugares arejados, na 
medida em que forem sendo necessários.

Cria uma comissão provisória para fiscalização enquanto durar 
a epidemia.

Os enfermos que se apresentarem aos hospitais serão referen-
ciados aos hospitais destinados ao tratamento da febre amarela e 
aqueles que permanecerem em suas casas deverão ser colocados 
em salas arejadas e seus excrementos deverão ser tratados como 
nos hospitais. Os falecidos em decorrência desta doença deverão ser 
enterrados sem que haja velórios e em caixões de madeira herme-
ticamente fechados. É proibido o toque de sinos e o fechamento de 
portas e janelas, enquanto durar o luto.

No intuito de conter o avanço da epidemia, várias outras medi-
das foram adotadas entre elas, fumegação das casas, recolhimento 
de mendigos, enterro dos animais encontrados mortos, limpeza de 
praças, praias e ruas diariamente, inspeção da carnes destinada ao 
consumo e dos matadouros e açougues.

Obs.: Estas medidas foram adotadas sem o conhecimento do 
modo de transmissão da febre amarela que hoje se sabe, ocorre pela 
picada do mosquito Aedes egypti.   

Aviso de 4 de março de 1850

Origem: Executivo.

Resumo:	Regulamenta o funcionamento das Comissões criadas 
pelo art. 8.° do Aviso de 14 de fevereiro de 1850 que trata do con-
trole da febre amarela, incluindo periodicidade das reuniões, assun-
tos a serem tratados, subdivisão dos distritos para facilitar a execução 
das ações e possibilitar o acesso dos doentes carentes aos serviços, 
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medicamentos  e ajuda financeira para alimentação. Além disso, rati-
fica outras providências adotadas pelo supracitado aviso.

Decreto n.° 828, de 29 de setembro de 1851

(PUBLICADO CLBR 1851 V001 PÁG 000259 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Aprova e manda executar o regulamento da Junta de 
Higiene Pública.  

O presente regulamento estabelece as regras e as normas re-
ferentes aos empregados da repartição, determinando os cargos 
e as funções a serem desempenhadas por cada um dos membros, 
além dos requisitos para ocupação dos cargos, tratando também, 
do funcionamento das sessões da Junta Central e das respectivas 
Comissões.

Cuida ainda, o presente regulamento, dos procedimentos para a 
inspeção das embarcações nos portos, da competência da Junta para 
a inspeção da vacinação, estabelecendo que o Governo na Corte e 
os presidentes nas Províncias detalharão os procedimentos a serem 
observados nos serviços de vacinação.

Regulamenta o exercício da medicina, determinando que os mé-
dicos, cirurgiões e farmacêuticos nacionais e estrangeiros sejam for-
mados pelas escolas de medicina e estejam inscritos e registrados de 
acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes.

A Junta Central e suas Comissões desempenharão a função de 
Polícia Sanitária, investigando causas de insalubridade, realizando ins-
peções em hospitais, laboratórios, cemitérios, colégios, prisões, entre 
outros. Quanto aos alimentos e medicamentos, a inspeção abrangerá 
desde o início da produção até a venda ao consumidor final.

O regulamento também estabelece os procedimentos para as 
visitas sanitárias às embarcações e às farmácias, cominando penas 
para os infratores. A venda de produtos considerados perigosos à 
saúde só poderá ser feita por pessoa habilitada aos que apresenta-
rem seu registro de autorização.  



3�

Decreto n.° 1.077, de 4 de dezembro de 1852 

(PUBLICADO CLBR 1852 V001 PÁG 000442 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil) 

Origem: Executivo

Resumo:  Aprova e manda executar os estatutos do Hospício 
de Pedro Segundo, nos seguintes termos:

O hospício é destinado ao tratamento dos doentes mentais do 
Império e terá direitos, prerrogativas e isenções como os demais 
estabelecimentos da Santa Casa a qual está incorporado. A admi-
nistração do hospício está sob responsabilidade de irmãos da Santa 
Casa, nomeados pela mesa da irmandade, estando os seus serviços 
divididos em econômico, sanitário e religioso.

Os pacientes serão admitidos gratuitamente, porém aqueles 
que dispuserem de recursos e os militares serão admitidos como 
pensionistas pagando uma taxa de acordo com sua classificação, já 
os irmãos da Santa Casa serão tratados como pensionistas, indepen-
dente do pagamento da taxa.

Os internos serão distribuídos nas dependências de acordo 
com o sexo e ainda pelo estado de saúde e condições em que se 
encontram.

O regulamento trata, também, do regime alimentar que será 
administrado por meio de tabelas de dieta e da disciplina interna, 
incluindo condições dos dormitórios, dos banheiros, da vigilâncias 
e asseio dos pacientes, do descanso, dos prêmios pelos trabalhos 
artesanais e de tratamentos mais agressivos, hoje em desuso.

Motivação: O decreto foi editado tendo em vista a necessidade 
de regular o funcionamento dos serviços e a administração do Hos-
pício de Pedro Segundo. 

Decreto n.° 2.283, de 20 de outubro de 1858

(PUBLICADO CLBR 1858 V001 PÁG 000509 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)
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Origem: Executivo

Resumo: Aprova os estatutos do Instituto Farmacêutico do Rio 
de Janeiro, nos seguintes termos:

O Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro tem por finalidade  
prover os meios para o progresso e desenvolvimento da Farmácia, 
devendo, para tanto, corresponder-se com sociedades afins nacionais 
e estrangeiras, criar uma biblioteca, publicar um periódico trimestral, 
fundar um gabinete de ciências naturais, organizar um corpo de pra-
ticantes de farmácia (pensionistas), fundar uma escola de preparação 
para curso de Farmácia da Escola de Medicina, patrocinar estudos na 
Europa para os pensionistas que se destacaram nos estudos prepa-
ratórios e conferir prêmios aos descobridores de novas substâncias 
medicamentosas.

O Instituto será composto por membros efetivos, titulares, cor-
respondentes, beneméritos e honorários, e a admissão, direitos e 
deveres está condicionada aos critérios arrolados no Estatuto.

A direção do Instituto será composta por um Presidente, dois 
vices, um Secretário, um Arquivista, dois Adjuntos e um Tesoureiro 
tendo suas atribuições definidas no Estatuto.

Decreto n.° 2.409, de 27 de abril de 1859

(PUBLICADO CLBR 1859 V001 PÁG 000389 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Aprova novo regulamento para Inspeção de Saúde 
dos Portos, ficando revogado o regulamento aprovado pelo Decreto 
n.° 268, de 29 de janeiro de 1843.

O Regulamento cria as equipes de trabalho compostas por ins-
petor de Saúde, Ajudantes, Secretário e Guardas e nos portos, onde 
houver alfândega, o inspetor  que será o mesmo da Saúde Pública e 
mais dois Guardas.

Detalha a competência de todos os membros das equipes de 
Inspeção Sanitária e a forma de realização das inspeções nas em-
barcações, bem como as providências a serem adotadas no caso de 
detecção de moléstias pestilenciais, entre elas, cólera, febre amarela 
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e peste do oriente. As embarcações procedentes de portos infeccio-
nados por tais moléstias receberão tratamento diferenciado para que 
se evite a entrada das doenças no Império.

Para as embarcações que partirem do Brasil será dada uma Carta 
de Saúde que atesta as condições sanitárias do porto de origem, dos 
tripulantes e da embarcação.

Decisão do Império n.° 5, de 10 de janeiro de 1859

Origem: Executivo

Resumo: Impede a internação de um número maior do que 150 
homens e 150 mulheres no Hospício de Pedro II, só podendo ultra-
passar estes números com a autorização do Governo. 

Suspende a remessa de alienados das Casas de Caridade das 
Províncias para o Hospício Pedro II, salvo com autorização do Minis-
tro do Império, solicitada pelo Presidente da Província.

Serão admitidos no Hospício Pedro II somente aqueles doentes 
mentais mais agitados e aqueles que representam perigo por apre-
sentarem tendências suicidas ou homicidas.

Os doentes mentais recolhidos pela polícia aguardarão, em de-
pósitos especiais dentro do hospício, os exames e, de acordo com 
o resultado, serão internados no hospício ou devolvidos à polícia 
para dar-lhes outro destino, quando não apresentarem doença men-
tal grave.

Motivação: A presente decisão visa atender reivindicação do 
Marques Provedor da Santa Casa de Misericórdia da Corte, para que 
se diminua o número de internações que estava em 339.

Aviso n.° 406, de 20 de dezembro de 1859

Origem: Judiciário

Resumo: Regula o serviço dos médicos na Casa de Correção in-
tegrante do sistema prisional nos seguintes termos: o primeiro médi-
co ficará responsável pelo tratamento dos enfermos da penitenciária; 
o segundo pelos enfermos do instituto dos menores, africanos livres 
e mulheres, e o extranumerário, pelos escravos da Casa de Detenção 
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e do Calabouço. Determina ainda que a visita aos doentes se fará, 
todos os dias, até as 9 horas da manhã e as cirurgias serão realizadas 
pelos três médicos reunidos, podendo ainda ser convocado um ci-
rurgião de boa reputação.

Decreto n.° 2.734, de 23 de Janeiro de 1861

(PUBLICADO CLBR 1861 V001 PÁG 000076 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem:	Executivo

Resumo: Aprova novo regulamento para a Inspeção de Saúde 
nos portos, nos seguintes termos:

1- O serviço sanitário dos portos atenderá a este regulamento.

2- Para o serviço, haverá no Rio de Janeiro um Inspetor de Saú-
de do porto, três Ajudantes, um Secretário, um Agente e 
dois Guardas. Na Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará e São 
Pedro haverá um Inspetor, um Secretário e dois Guardas. Nos 
demais portos em que houver alfândega, será Inspetor do 
porto o de Saúde pública e haverá dois Guardas.

3- Para o cargo de Inspetor e Ajudante só serão nomeados dou-
tores em medicina que saibam falar francês ou inglês.

4- Ao inspetor compete: cumprir e fazer cumprir este regulamen-
to; corresponder-se com o Governo e com as demais autori-
dades; propor as medidas que julgar necessárias aos órgãos 
competentes; visitar as embarcações e os Lazaretos; fiscalizar 
com poder de repreensão, suspensão e propositura de de-
missão o serviço dos empregados na repartição de saúde do 
porto, no Hospital Marítimo e nos Lazaretos; assinar as cartas 
de saúde; rubricar todas as despesas; apresentar ao princípio 
de cada ano um relatório dos negócios da repartição.

5- Aos ajudantes compete: proceder à visita das embarcações 
inclusive aquelas em quarentena; mandar e presenciar a de-
sinfeção das embarcações que dela necessitarem; remover 
para os Lazaretos as pessoas com suspeita de moléstia; subs-
tituir o Inspetor e médicos do Hospital Santa Isabel.
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6 - O serviço dos Ajudantes e o dos Guardas  serão alternados, 
podendo ser contínuo em casos extraordinários.

7 - Ao secretário compete fazer toda escrituração e manter o 
arquivo.

8 - O agente tem por obrigação entregar a correspondência, 
cuidar da limpeza, atuar como porteiro e substituir os guar-
das, quando necessário. Nas províncias as suas funções se-
rão desempenhadas por um dos guardas.

9- Os guardas acompanharão as visitas de desinfecção, servin-
do também de contínuo na casa da Inspeção e substituindo 
o Agente.

10 - Haverá duas visitas sanitárias no porto do Rio de Janeiro a do 
escaler e a do vapor que serão realizadas pelos Ajudantes.

11 - Todas as embarcações serão visitadas na entrada do porto.

12 - A visita da Saúde será efetuada, juntamente com a da po-
lícia, utilizando-se do mesmo escaler. O Governo, em cir-
cunstâncias extraordinárias, poderá determinar a compra 
de um escaler. No Rio de Janeiro o escaler estacionará na 
fortaleza de Villegaignon e nas demais províncias onde for 
designado pelo seu presidente.

13 - O Ajudante procederá à visita em todas as embarcações 
mercantes, suspeitas de contágio, já nas embarcações de 
guerra, somente quando for requisitada.

14 - São consideradas moléstias pestilenciais:  a cólera, a febre 
amarela e a peste do Oriente, e são considerados portos 
infeccionados aqueles em que reinarem algumas destas 
moléstias.

15 - As embarcações que ancorarem receberão a visita sanitária 
prestando informações sobre a sua origem, dias de viagem, 
se traz carta de saúde, estado de saúde a bordo, que carga 
traz, o nome e a lotação do navio, e se precisa de socorro 
médico. Não sendo constatada a presença de nenhuma das 
moléstias, a embarcação será colocada em livre prática e 
aquelas em que persistirem as suspeitas de contaminação 
serão submetidas aos procedimentos de desinfecção, cons-
tantes dos regulamentos sobre o assunto.
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Decreto n.° 2.749, de 16 de fevereiro de 1861

(PUBLICADO CLBR 1861 V001 PÁG 000142 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Altera o regulamento da Secretaria de Estado dos Ne-
gócios do Império, criando a seção de saúde pública dos estabele-
cimentos de beneficência e de socorros públicos com atribuição de 
cuidar dos negócios referentes ao exercício da medicina, das epide-
mias, do serviço sanitário dos portos, da higiene pública, da polícia 
sanitária e da vacina. 

Esta seção será formada pelas provedorias de Saúde dos Portos, 
pelos Lazaretos, cemitérios, Instituto Vacínico, hospitais, hospícios, 
casa de expostos, recolhimento de órfãos e qualquer estabelecimen-
to de beneficência e socorro público. 

Com a Rubrica de Sua Majestade, o Imperador

Decreto n.° 4.154 de 13 de abril de 1868

(PUBLICADO CLBR 1868 V001 PÁG 000183 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem:	Executivo

Resumo: Determina que sejam seguidas as instruções relativas 
ao serviço sanitário nos seguintes termos:

O serviço será divido em cinco partes:

1- Estudo das epidemias, inspeção das farmácias, drogarias e 
água mineral. Matrícula dos médicos, farmacêuticos e fiscais 
destas atividades.

2- Inspeção de bebidas e alimentos, bem como dos locais que 
os vendem ou fabricam. Vigilância do abastecimento de água 
e da limpeza pública.

3- Estudo das condições de higiene das construções, sanea-
mento dos cortiços, estalagens e dormitórios públicos.
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4- Administração de socorro médico à pobreza, inspeção de 
todos os outros edifícios não mencionados anteriormente, 
bem como daqueles onde se recolherem os animais.

5- Vigilância da higiene dos quartéis, asilos, cemitérios e depó-
sitos de cadáveres.

O Decreto também regulamenta e detalha as funções de cada 
um dos membros empregados no serviço sanitário e que farão parte 
da Junta Central de Higiene Pública. 

Além disso, dá instruções específicas para a execução do ser-
viço sanitário no porto do Rio de Janeiro, determinando a função de 
cada empregado e o modo de proceder à visita aos navios e, caso 
necessário, a sua desinfeção.

Decreto n.° 6.517, de 13 de março de 1877

(PUBLICADO CLBR 1877 V001 PÁG 000170 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Aprova os Estatutos da Associação-Saneamento da 
Capital do Império, nos seguintes termos:

A Associação de Saneamento tem por objetivo principal con-
tribuir para a conservação da saúde pública, auxiliando o Governo 
em questões relativas à higiene pública e privada. A associação pro-
moverá o ensino de higiene por meio de avisos e de conferências 
públicas, estabelecendo um jornal que propague suas idéias e que 
será distribuído gratuitamente.

A Associação será composta por sócios fundadores, efetivos, cor-
respondentes, honorários e beneméritos de qualquer nacionalidade 
em número ilimitado. A cada biênio serão eleitos um Presidente, dois 
Vice-Presidentes, um Secretário, dois Adjuntos, um Tesoureiro e cin-
qüenta Consultores que se dividirão em dez seções. Cada uma das 
seções será composta de três ou mais membros designados pelo pre-
sidente. A Associação será dirigida por um conselho administrativo.
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Decreto n.° 7.120, de 28 de dezembro de 1878

(PUBLICADO CLBR 1878 V001 PÁG 000899 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Aprova as instruções pelas quais se deve regular o 
serviço do Lazareto flutuante, estabelecido na enseada de Jurujuba, 
determinando os cargos, remuneração, competências e atividades 
a serem desempenhadas por cada empregado. Determina, ainda, a 
forma da quarentena, da fiscalização da higiene do estabelecimen-
to, dos documentos, livros, relatórios que deverão ser lavrados e 
mantidos, da contribuição dos internos para sua própria manutenção. 
Estabelece a desinfeção dos pertences dos internos e daqueles que 
falecerem, além de outras providências para evitar o contágio da 
população.

Decreto n.° 8.387, de 19 de janeiro de 1882

(PUBLICADO CLBR 1882 V001 PÁG 000097 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Manda observar o regulamento para o serviço de saú-
de pública, nos seguintes termos:

A Junta Central de Higiene Pública, composta por nove mem-
bros entre Presidente, Vice-Presidente, Inspetor de Saúde do Porto, 
químicos, médicos, analistas, membros honorários e adjuntos, terá 
sua sede no município da Corte e estenderá suas atribuições a tudo 
que se relacione e interesse à saúde pública. Na capital do Pará, Ma-
ranhão, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul haverá uma Junta, 
nos outros estados haverá um Inspetor de Higiene Pública.

Cada uma das paróquias do município da Corte terá uma Comis-
são de Higiene Pública.

O regulamento estabelece os cargos, funções, competências, 
requisitos e forma de admissão de cada um de seus empregados.
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Decreto n.° 8.866, de 10 de fevereiro de 1883

(PUBLICADO CLBR 1883 V001 PÁG 000190 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Aprova as instruções relativas à correspondência do 
Inspetor de Saúde do Porto do Rio de Janeiro com as Inspetorias 
Provinciais, determinando que a comunicação se fará por ofício, em 
condições normais, ou pelo telégrafo, em caso de urgência.

Decreto n.° 9.159, de 1º de março de 1884

(PUBLICADO CLBR 1884 V001 PÁG 000081 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Acrescenta à Inspeção de Saúde do Porto a compe-
tência de polícia sanitária do litoral e das docas, bem como o exame 
dos gêneros fornecidos às embarcações, requisitando para tanto o 
auxílio das autoridades policiais e municipais da Capitania do porto.

Decreto n.° 9.554, de 3 de fevereiro de 1886

(PUBLICADO CLBR 1886 V001 PÁG 000057 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo.

Resumo: Reorganiza o serviço sanitário do Império da seguinte 
forma:

Cria um Conselho Superior de Saúde Pública com a função de 
emitir parecer em questões de higiene e salubridade geral quando 
consultado pelo Governo;

Divide o serviço sanitário em serviço de terra e serviço dos portos, 
ficando o primeiro a cargo da Inspetoria Geral de Higiene, e o 
segundo a cargo da Inspetoria Geral de Saúde dos Portos, ambas 
com sede na capital do Império.
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Quanto ao Conselho Superior de Saúde Pública, o Decreto espe-
cifica a composição, a periodicidade das sessões, a forma de convo-
cação dos membros para participarem das sessões, os métodos para 
deliberação a respeito dos pareceres apresentados pelos membros, 
a Públicação, ao final de cada ano, de uma sinopse a respeito dos 
trabalhos realizados.

Estabelece a competência, a forma de atuar, a composição, a 
quantidade e atribuições de seus funcionários, bem como o método 
de nomeação e os cargos que exercem, tanto para a Inspetoria Geral 
de Higiene como para a Inspetoria Geral de Saúde dos Portos.

Regula a forma de deliberar e os assuntos que serão tratados 
nas sessões da Inspetoria Geral de Higiene, que nos termos deste 
Decreto também fica responsável pelas licenças para a venda de re-
médios e alimentos novos, bem como para a instalação de hospitais 
particulares, casas de saúde e maternidade com poderes para, inclu-
sive, mandar fechar os estabelecimentos que forem inconvenientes 
à saúde pública.

No município da Corte haverá delegados distribuídos pelo Ins-
petor Geral nas diversas freguesias.

O Decreto trata, ainda, do exercício da Medicina, da Farmácia, 
da Obstetrícia e da Odontologia, regulando que para exercer estas 
atividades o profissional deverá apresentar título conferido pelas fa-
culdades de Medicina do Império ou estrangeira que seja oficialmen-
te reconhecida. Para o exercício daquelas atividades o profissional 
deve estar matriculado na Inspetoria Geral de Higiene da Corte e na 
Inspetoria da província onde desenvolve sua atividade.

Especifica a comercialização dos remédios, a forma de apro-
vação de remédios novos, o estabelecimento e funcionamento das 
farmácias. 

O Decreto estabelece também as funções e competências da 
Polícia Sanitária e do Serviço Sanitário dos Portos, determinando as 
atribuições e vencimentos de seus empregados, a forma de proceder 
as visitas e inspeções, bem como as providências a serem tomadas 
no caso de constatar-se irregularidades.

Das decisões ou atos caberão recursos ao nível superior.
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Decreto n.° 9.726, de 19 de fevereiro de 1887

(PUBLICADO CLBR 1887 V001 PÁG 000127 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo:  Regulamenta a inspeção nos portos marítimos e flu-
viais onde não tiverem sede da Inspetoria de Saúde, que será desen-
volvida por delegados, diretamente subordinados aos inspetores da 
província e nos casos extraordinários ao Inspetor Geral de Saúde ou 
ao Presidente da Província.

Decreto n.° 10.418, de 30 de outubro de 1889

(PUBLICADO CLBR 1889 V002 PÁG 000637 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o regulamento para a vacinação anti-carbun-
culosa1, cabendo ao Laboratório de Fisiologia Experimental do Mu-
seu Nacional os estudos desta moléstia, bem como o preparo e for-
necimento da vacina para que se inocule em pelo menos 100.000 
animais de forma preventiva.

O Decreto trata, também, do quadro de funcionários do La-
boratório e seus rendimentos mensais, além de especificar as suas 
atividades.

3.2	 Período	Repúblicano	(até	1990)

Decreto n.° 01, de 15 de novembro de 1889

(PUBLICADO NO DOFC 16/11/1889 PAG 000000 COL 0 Diário 
Oficial da União)

1 Carbúnculo hemático. Doença infecciosa comum a vários animais (bovinos, ovinos, capri-
nos e, raramente, eqüinos), causada pelo B. antharacis, e que, acidentalmente, incide no 
homem, causando lesão cutânea (pústula maligna), podendo evoluir para grave septice-
mia. [Também se diz apenas carbúnculo].
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Origem:	Executivo

Resumo: Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da 
Fonseca proclamou provisoriamente a República no Brasil, encerran-
do o período imperial e iniciando uma nova fase no País. 

Decreto n.° 142-A, de 11 de janeiro de 1890

(PUBLICADO CLBR 1890 V001 PÁG 000023 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil) 

Situação: Revogado pelo Decreto de 14/1/1991

Origem: Executivo

Resumo: Desanexa do hospital da Santa Casa de Misericórdia 
desta capital o Hospício de Pedro II, que passa a denominar-se Hos-
pício Nacional de Alienados.

Motivação: Tendo em vista que o Hospício de Pedro II dispõe 
de renda própria mais que suficiente para custear suas despesas, 
cessa, então, a necessidade do mesmo continuar anexado à Santa 
Casa de Misericórdia.

Decreto n.° 169, de 18 de janeiro de 1890

(PUBLICADO CLBR 1890 V001 PÁG 000103 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo.

Resumo: Constitui o Conselho Nacional de Saúde Pública e re-
organiza o serviço sanitário terrestre da República.

Determina que haverá na Capital da República um Conselho de 
Saúde Pública com a função de emitir parecer sobre as questões de 
higiene e salubridade que forem solicitadas pelo Governo. 

O serviço sanitário de terra ficará a cargo da Inspetoria Geral de 
Higiene.

O Decreto determina a competência, atribuições e composição 
do Conselho Nacional de Saúde Pública, a forma e periodicidade 
das sessões e da convocação dos membros para participarem dessas 
sessões, a forma da emissão dos pareceres, bem como da sinopse 
das reuniões, a ser elaborada anualmente.
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Determina também, a composição, a competência e as atribui-
ções da Inspetoria Geral de Higiene e de seus empregados, a perio-
dicidade, forma e assuntos a serem tratados nas sessões.

O Decreto trata, ainda, do exercício da Medicina, da Farmácia, 
da Obstetrícia e da Odontologia, regulando os requisitos para o pro-
fissional exercer estas atividades.

Regulamenta as atividades da polícia sanitária ampliando suas atri-
buições constantes no Decreto n.° 68, de 18 de dezembro de 1889.

Decreto n.° 307, de 7 de abril de 1890

(PUBLICADO CLBR 1890 V003 PÁG 000511 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto de 13/5/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o regulamento para o serviço sanitário do 
Exército nos seguintes termos:

A Repartição Sanitária do Exército terá sede na Capital Federal e 
será dirigida por um médico, oficial general, com o título de Inspetor 
Geral do Serviço Sanitário do Exército, estando diretamente subordi-
nado ao Comandante do Exército.

A Repartição Sanitária do Exército será composta de: 

a - Corpo Médico;

b - Corpo Farmacêutico;

c - Sessões de Enfermeiros;

d - Um hospital central de primeira classe, hospitais de segunda 
e terceira classes, enfermarias, ambulâncias, farmácias, um 
laboratório químico-farmacêutico militar e um depósito do 
material sanitário.

O Decreto trata, também, da organização do quadro de empre-
gados e de sua remuneração, seus direitos e deveres.

Na Capital Federal haverá um conselho superior de saúde e jun-
tas de inspeção de saúde que estarão presentes também nos estados 
onde houver guarnições.
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Decreto n.° 508, de 21 de junho de 1890

(PUBLICADO CLBR 1890 V006 PÁG 001333 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Cuida da assistência médico-legal de alienados que 
será constituída pelo Hospício Nacional, pelas colônias de S. Bento 
e Conde de Mesquita e pelos asilos da mesma natureza que forem 
criados. 

Tem por finalidade socorrer gratuitamente, ou mediante retri-
buição, os indivíduos acometidos de alienação mental que necessi-
tem de tratamento.

O Decreto regulamenta a manutenção financeira da assistência, 
a composição, as atribuições e competências da direção geral, da 
secretaria de assistência e de seus empregados.

Quanto ao serviço sanitário, o decreto traz a sua composição 
e as atividades a serem desenvolvidas pelos seus empregados. Em 
relação ao Hospício Nacional, o decreto regula a forma de admissão 
e alta dos internos, da separação dos internos pelo sexo, do trabalho 
artesanal e do serviço econômico interno.

Decreto n.° 808, de 4 de outubro de 1890

(PUBLICADO CLBR 1890 V010 PÁG 002523 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto de 18/2/1991

Origem: Executivo

Resumo: Organiza a Inspetoria dos Portos e Obras Públicas Fe-
derais no Estado de Pernambuco e declara extinta a Comissão de 
Conservação dos Portos e Obras Públicas Gerais deste estado.

Estabelece as atribuições da Inspetoria e seu quadro de empre-
gados, regulando os vencimentos, licenças, penas e gratificações.
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O Decreto trata, ainda, da conservação e reparos de obras pú-
blicas, da execução dos trabalhos e da aquisição de materiais, e do 
serviço meteorológico e hidrográfico.

Decreto n.° 1.132, de 22 de dezembro de 1903

(PUBLICADO CLBR 1903 V001 PÁG 000183 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Reorganiza a Assistência a Alienados, determinando 
a internação coercitiva dos alienados que possam comprometer a 
ordem pública ou a segurança das pessoas, regulamentando os pro-
cedimentos para a reclusão do alienado.

O Decreto trata, ainda, do quadro de empregados especifican-
do seus vencimentos e atribuições.

Decreto n.° 8.834, de 11 de julho de 1911

(PUBLICADO CLBR 1911 V002 PÁG 000138 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Reorganiza a Assistência a Alienados tratando de sua 
estrutura física no Distrito Federal, incluindo o Instituto de Neuropa-
tologia, o Hospital Nacional de Alienados e as Colônias de Alienados, 
determina os cargos e sua forma de preenchimento, remuneração e 
gratificações. 

O cargo de assistente será ocupado por aqueles que tiverem sido 
aprovados por concurso público cuja forma é detalhada em Decreto 
que trata, também, da competência e das atribuições dos empregados 
da Assistência a Alienados em cada um dos seus institutos.

Será recolhido ao Hospital Nacional de Alienados o indivíduo 
que for portador de doença mental congênita ou adquirida onde se 
dará a sua entrada provisória até verificar-se a alienação. Os internos 
que forem capazes de desenvolver atividades agrícolas ou industriais 
serão transferidos do Hospital Nacional para uma das Colônias. 
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Para a criação de estabelecimento particular de tratamento de 
alienados, é necessária a autorização prévia do Ministro do Interior.

Decreto n.° 9.196, de 9 de dezembro de 1911

(PUBLICADO CLBR 1911 V003 PÁG 001296 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 11 de 21/1/1991

Origem: Executivo

Resumo: Reorganiza a Secretaria de Estado da Justiça e Negócios 
Interiores que passa a ser responsável pela Assistência a Alienados.

Decreto n.° 14.831, de 25 de maio de 1921

(PUBLICADO NO CLBR 1921 V004  PAG 000115 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 11 de 21/1/1991

Origem: Executivo

Resumo: Regulamenta o Manicômio Judiciário que será depen-
dente da Assistência a Alienados e destinado a internação dos con-
denados que apresentem sintomas de loucura, dos acusados que 
pela mesma razão devam ser submetidos a tratamento, e dos delin-
qüentes considerados incapazes por doença mental, quando assim 
decidir o juiz. 

Decreto n.° 5.148-A, de 10 de janeiro de 1927

(PUBLICADO NO CLBR 1927 V001  PAG 000018 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Origem: Legislativo

Resumo: Reorganiza a Assistência a Psicopatas no Distrito Fede-
ral determinando: quais pessoas poderão ser admitidas como pacien-
tes; a forma de proceder à internação ou reclusão bem como a alta 
do interno; como serão administrados os estabelecimentos destina-
dos à Assistência a Psicopatas; o espaço físico com as dependências 
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que obrigatoriamente terão que dispor; o horário de funcionamento 
inclusive dos plantões; os requisitos para o estabelecimento de casas 
de saúde particulares; o quadro de funcionários; forma de preenchi-
mento das vagas e a respectiva função, bem como remuneração dos 
empregados nos órgãos da Assistência a Psicopatas.

Decreto n.° 17.805, de 23 de maio de 1927

(PUBLICADO NO CLBR 1927 V002  PAG 000198 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678, de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece a forma de execução dos serviços de As-
sistência a Psicopatas no Distrito Federal, determinando a finalidade 
dos estabelecimentos, sua constituição, a nomeação, função e remu-
neração de cada empregado. Regulamenta, ainda, o concurso para 
provimento do cargo de assistente efetivo.

Além disso, o decreto trata do Instituto de Psicopatologia  (Ins-
tituto Teixeira Brandão) composto de cinco pavilhões que servirão 
para receber os alienados trazidos pela polícia; do Instituto Neurobio-
lógico do Museu do Biotério e do Necrotério do Serviço Econômico 
Interno do Hospital Nacional, do Manicômio Judiciário e das Colônias 
destinadas aos psicopatas indigentes transferidos do Hospital Nacio-
nal; sempre trazendo a destinação destes órgãos e as atribuições de 
seus funcionários, seus vencimentos e a forma de desempenharem 
suas funções.

O Decreto trata, também, da admissão dos enfermos, sua classi-
ficação e seu tratamento, determinando, ainda as regras para os esta-
belecimentos particulares destinados ao tratamento dos psicopatas.

Decreto n.° 19.444, de 1.° de dezembro de 1930

(PUBLICADO NO CLBR 1930 V002  PAG 000048 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678, de 9/11/1990
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Origem: Executivo

Resumo: Atribui competência ao Ministério da Educação e Saú-
de Pública, especificando a sua estrutura, que será formada pelo Gabi-
nete do Ministro, Diretoria de Contabilidade, Departamento Nacional 
do Ensino, Departamento Nacional de Saúde Pública, Departamento 
Nacional de Medicina Experimental e Departamento Nacional de As-
sistência Pública. O decreto trata, também, da competência e atribui-
ções destes órgãos subordinados e independentes.

Aqueles serviços que já pertenciam ao Departamento Nacio-
nal de Saúde Pública continuarão inalterados, já o Instituto Oswaldo 
Cruz e os estabelecimentos congêneres ficarão sob a dependência do 
Departamento Nacional de Medicina Experimental. Os serviços que 
estavam incluídos na Assistência Hospitalar e na Assistência a Psico-
patas passarão a constituir o Departamento Nacional de Assistência 
Pública.

Decreto n.° 19.518, de 22 de dezembro de 1930

(PUBLICADO NO CLBR 1930 V002  PAG 000101 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678, de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo: Desliga, efetivamente, do Ministério da Justiça e Ne-
gócios Interiores a Assistência a Psicopatas, exceto o Manicômio Ju-
diciário, a Biblioteca Nacional, o Instituto Oswaldo Cruz, o Museu 
Histórico Nacional e a Casa de Rui Barbosa que passam a subor-
dinar-se ao Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, 
transferindo também a parte do orçamento cabível e demonstrada no 
decreto por meio de quadros de balanço.

Decreto n.° 20.110, de 16 de junho de 1931

(PUBLICADO NO CLBR 1931 V002  PAG 000429 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 11, de 21/1/1991

Origem: Executivo
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Resumo: Transfere, do Ministério da Justiça e Negócios Inte-
riores, para o Ministério da Educação e Saúde Pública, o Manicômio 
Judiciário e sua respectiva verba orçamentária.

Decreto n.° 20.563, de 26 de outubro de 1931

(PUBLICADO NO CLBR 1931 V003  PAG 000382 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678  de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo:	Transforma o Departamento Nacional de Assistên-
cia Pública em uma diretoria do Departamento Nacional de Saúde 
Pública.

Decreto n.° 20.889, de 30 de dezembro de 1931

(PUBLICADO NO CLBR 1931 V004  PAG 000454 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678 de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo: Desliga do Departamento Nacional de Saúde Pública 
a Assistência a Psicopatas e o Manicômio Judiciário, que voltam a 
integrar o Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

Decreto n.° 24.559, de 3 de julho de 1934

(PUBLICADO NO CLBR 1934 V004  PAG 000351 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil) 

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678, de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo: Dispõe sobre a profilaxia mental, a assistência e pro-
teção à pessoa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços 
psiquiátricos, criando, para tanto, o Conselho de Proteção aos Psico-
patas que terá a função de estudar os problemas relacionados com 
a proteção aos psicopatas e auxiliar os órgãos de propaganda de 
higiene mental.
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O decreto estabelece, também, a forma de internação, a quantidade 
de pacientes que poderão ser conservados em um domicílio, as 
regras para o funcionamento das instituições públicas e particulares 
e os requisitos para internação de um paciente.

Lei n.° 378, de 13 de janeiro de 1937

(PUBLICADO NO DOFC 15/1/1937 PAG 001210 COL 1 Diário 
Oficial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Reorganiza o Ministério da Educação e Saúde Pública, 
que passa a ser denominado de Ministério da Educação e Saúde, 
passando a exercer, na esfera federal, a administração das atividades 
relativas à educação escolar e extra escolar e à saúde pública e assis-
tência médico-social.

O referido Ministério será constituído de órgãos de direção (Ga-
binete do Ministro, órgão de administração geral e especial e órgãos 
complementares) e órgãos de execução (serviços intermediários, 
serviços relativos à educação, aos serviços relativos à saúde, e aos 
serviços auxiliares).

A Lei estabelece, ainda, as atribuições de cada órgão, o quadro 
de funcionários e os recursos financeiros do Ministério.

Decreto-Lei n.° 1.042, de 11 de janeiro de 1939

(PUBLICADO NO CLBR 1939 V002  PAG 000021 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Cria no Ministério da Educação e Saúde o Serviço de 
Malária do Nordeste com a função de:

a) promover inquéritos, estudos e pesquisas sobre a malária, 
transmitida pelo mosquito Anopheles gambiae, no nordeste 
do País;

b)  tomar todas as providências necessárias para combater, no 
nordeste do País, o mosquito Anopheles gambiae, bem como 
para evitar a sua disseminação por outros pontos do território 
nacional;
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c) realizar todas as medidas complementares relativas ao com-
bate da malária, no nordeste do País, tais como o tratamento 
de doentes, a educação sanitária da população, etc.

O Serviço de Malária do Nordeste será superintendido por um 
diretor, nomeado em comissão.

O Governo Federal poderá confiar a direção e a administração 
do Serviço de Malária do Nordeste à Fundação Rockefeller, pelo tem-
po que  julgar conveniente.

Decreto-Lei n.° 3.171, de 2 de abril de 1941

(PUBLICADO NO CLBR 1941 V003  PAG 000007 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Reorganiza o Departamento Nacional de Saúde do Mi-
nistério da Educação e Saúde, determinando a sua competência e 
composição que será formada pelos seguintes órgãos: 

I. Serviço de Administração;

II.  Divisão de Organização Sanitária;

III.  Divisão de Organização Hospitalar;

IV.  Instituto Osvaldo Cruz;

V.  Serviço Nacional de Lepra;

VI.  Serviço Nacional de Tuberculose;

VII.  Serviço Nacional de Febre Amarela;

VIII. Serviço Nacional de Malária;

IX. Serviço Nacional de Peste;

X. Serviço Nacional de Doenças Mentais;

XI. Serviço Nacional de Educação Sanitária;

XII. Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina;

XIV. Serviço de Saúde dos Portos;

XIV. Serviço Federal de Águas e Esgotos;

XV. Serviço Federal de Bioestatística;
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XVI. Sete Delegacias Federais de Saúde. 

O Decreto-Lei extingue e cria cargos no departamento e abre 
crédito para as despesas extras. 

Decreto-Lei n.° 3.672, de 1º de outubro de 1941

(PUBLICADO CLBR 1941 V007  PAG 000005 COL 1 Coleção de 
Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Regula o regime de combate à malária em todo o País 
que será executado pela União, pelos Estados e pelos Municípios, 
ou por particulares sob a coordenação, orientação e fiscalização do 
Serviço Nacional de Malária.

O combate à malária será realizado com a aplicação das seguin-
tes medidas:

a)  trabalhos de hidráulica sanitária e outras obras de saneamen-
to, visando dificultar ou impedir a procriação dos culicídeos 
transmissores;

b)  destruição sistemática dos anofelinos de responsabilidade 
epidemiológica local, em qualquer das suas fases evolutivas;

c)  proteção dos indivíduos e das habitações pelo emprego de 
processo mecânico químicos ou biológico;

d)  isolamento e tratamento dos doentes e gametóforos; visan-
do à extinção ou pelo menos à redução da sua capacidade 
infectante;

e)  educação sanitária das populações.

Decreto n.° 8.676, de 4 de fevereiro de 1942

(PUBLICADO NO CLBR 1942 V002  PAG 000173 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678 de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Peste do 
Departamento Nacional de Saúde que terá como finalidade o com-
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bate, em todo o território brasileiro, da peste, nas suas modalidades 
urbana, rural e silvestre e a realização de estudos, inquéritos e inves-
tigações que lhe sejam atinentes.

Os serviços centralizados ficarão a cargo, respectivamente, dos 
seguintes órgãos:

I - Seção de Epidemiologia (S.E.) que será competente para:

a) realizar estudos e investigações sobre a epidemiologia, 
profilaxia e terapêutica da peste;

b) promover a investigação de casos suspeitos ou positivos 
de peste, revelados pela notificação, viscerotemia, autóp-
sia ou outras provas de diagnóstico de laboratório;

c) estudar os relatórios epidemiológicos feitos em obediên-
cia ao disposto na alínea anterior;

d) estabelecer planos e normas de colheita e exame de ma-
terial para estudo e elucidação de diagnóstico;

e) elaborar resenhas técnicas, sempre atualizadas, sobre a 
luta contra a peste, divulgando com a precisa exatidão e 
documentadamente novas aquisições científicas, tornan-
do claras as possibilidades de sua aplicação prática e dan-
do notícia dos resultados obtidos com essa aplicação.

II - Seção de Organização e Controle (S.O.C.) que será compe-
tente para:

a) estudar e preparar planos e orçamentos de combate à 
peste, na base dos dados colhidos pela Secção de Epide-
miologia;

b) fiscalizar os trabalhos profiláticos, verificando-lhes a efici-
ência e o custo.

III - Seção de Administração (S.A.) que terá como competência 
promover as medidas preliminares necessárias à adminis-
tração do pessoal, material, orçamento e comunicações a 
cargo do Serviço de Administração do D.N.S., com o qual 
deverá funcionar perfeitamente entrosada.

O decreto trata, também, do quadro de funcionários com as 
respectivas atribuições.
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Decreto-Lei n.° 4.725, de 22 de setembro de 1942

(PUBLICADO NO CLBR 1942 V005  PAG 000292 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Reorganiza a Escola Profissional de Enfermeiros man-
tendo os cursos de enfermeiros-auxiliares e de especialização em 
serviços psiquiátricos para enfermeiros diplomados.

Cria as funções de diretor e de secretário da Escola de Enferma-
gem Alfredo Pinto, do Ministério da Educação e Saúde.

O ensino será ministrado por professores e monitores, desig-
nados pelo Ministro de Estado. Os professores também poderão ser 
admitidos como extranumerário, na forma da lei.

Decreto n.° 15.484, de 8 de maio de 1944

(PUBLICADO NO CLBR 1944 V004  PAG 000236 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678 de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Lepra do 
Departamento Nacional de Saúde, nos seguintes termos:

O Serviço Nacional de Lepra tem por finalidade:

I.  organizar, em todo o País, o plano de combate à lepra, cons-
tituindo-se em centro orientador, coordenador e fiscalizador 
das atividades dos serviços públicos e privados empenhados 
nessa campanha, e, ainda, em órgão realizador da parte que, 
no programa fixado, tocar à administração federal;

II.  realizar estudos, inquéritos e investigação sobre a lepra;

III. prestar assistência técnica e material às organizações públicas 
e privadas, delimitando-lhes o campo de ação;

IV. opinar sobre a organização de quaisquer serviços de comba-
te à lepra no País e bem assim sobre regulamentos e regi-
mentos que cuidem do assunto; e
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V. procurar padronizar, respeitadas as características regionais, 
as organizações públicas e privadas de luta contra a lepra, em 
todo o País, uniformizando-lhes os trabalhos e modelos de 
serviços, elaborando para isso as necessárias instruções. 

O Serviço Nacional de Lepra compreende:

Seção de Epidemiologia ( S .E. )

Seção de Organização e Controle (S. O. C. ) 

Seção de Administração (S.A.)

O Decreto traz, ainda, as atribuições e competências das seções 
e dos funcionários do Serviço.

Decreto n.° 17.185, de 18 de novembro de 1944

(PUBLICADO NO CLBR 1944 V008  PAG 000424 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678, de 9/11/1990

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Doenças 
Mentais do Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Edu-
cação e Saúde, e estabelece a sua finalidade, competência dos seus 
órgãos e atribuições dos funcionários.

O Serviço Nacional de Doenças Mentais  será composto por:

I - Órgãos centrais:

a) Seção de Cooperação (S.C.)

b) Seção de Administração (S.A.)

II - Órgãos locais:

a) Centro Psiquiátrico Nacional (C.P.N.);

b) Colônia Juliano Moreira (C.J.M.);

c) Manicômio Judiciário (M.J.).

III - Escola de Enfermagem Alfredo Pinto ( E.E.A.P.)

O Centro Psiquiátrico Nacional compreende:
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I - Bloco Médico-Cirúrgico (B.M.C.);

II - Seção de Fisioterapia e Fisiodiagnóstico (S.F.F.);

III – Laboratório;

IV – Farmácia;

V - Instituto de Psiquiatria (I.P.);

VI - Hospital Pedro II (H.P.);

VII - Hospital Gustavo Riedel (H.G.R.);

VIII - Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil (H.N.P.I.);

IX - Hospital de Neuro-Sífilis (H.N.S.);

X – Administração;

XI – Secretaria.

A Colônia Juliano Moreira compreende:

I - Bloco Médico-Cirúrgico Álvaro Ramos (B.M.C.A.R.);

II - Seção de Praxiterapia (S.P.);

III - Farmácia;

IV - Núcleo Rodrigues Caldas (N.R.C.);

V - Núcleo Ulisses Viana (N.U.V.);

VI - Núcleo Franco da Rocha (N.F.R.);

VII - Núcleo Teixeira Brandão (N.T.B.);

VIII - Administração;

IX - Secretaria.

Decreto-Lei n.° 7.055, de 18 de novembro de 1944

(PUBLICADO NO CLBR 1944 V007  PAG 000161 COL 1 Coleção 
de Leis do Brasil)

Origem: Executivo

Resumo: Cria o Centro Psiquiátrico Nacional e extingue o Con-
selho de Proteção aos Psicopatas e a Comissão Inspetora, no Ministé-
rio da Educação e Saúde ao qual compete assistir, distribuir e internar 
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doentes mentais, no Distrito Federal, e realizar pesquisas e estudos 
sobre as psicopatias.

O Centro Psiquiátrico Nacional será composto por:

I.  Bloco Médico-Cirúrgico;

II. Seção de Fisioterapia e Fisiodiagnóstico;

III. Laboratório;

IV. Farmácia;

V. Instituto de Psiquiatria;

VI. Hospital Pedro II;

VII. Hospital Gustavo Riedel;

VIII- Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil;

IX- Hospital de Neuro-Sífilis;

X- Administração;

XI- Secretaria.

O Decreto traz, ainda, o quadro de funcionários com as respec-
tivas remunerações.

Decreto-Lei n.° 8.584, de 8 de janeiro de 1946

(PUBLICADO DOFC 10/01/1946 PAG 000396 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Executivo

Resumo: Cria, sem aumento de despesa, no Serviço Nacional 
de Lepra do Departamento Nacional de Saúde, o Instituto de Lepro-
logia.

Decreto n.° 20.354, de 8 de janeiro de 1946

(PUBLICADO DOFC 10/01/1946 PAG 000414 COL 3 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.678,  de 9/11/1990

Origem: Executivo
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Resumo: Altera disposições do Regimento do Serviço Nacional 
de Lepra aprovado pelo Decreto nº 15.484, de 8 de maio de 1944, 
nos seguintes termos:

O Serviço Nacional de Lepra compreenderá: 

I -  Instituto de Leprologia (I. L.);

II - Seção de Administração (S. A.);

III - Seção de Epidemiologia (S.E.);

IV - Seção de Organização e Controle (S. O. C.).

Ao Instituto de Leprologia compete:

I -  realizar, no que diz respeito à lepra, estudos, pesquisas e 
investigações sobre:

a) etiopatogenia;

b) anatomia patológica;

c) imunobiologia;

d) clínica;

e) terapêutica.

II - efetuar estudos complementares sobre epidemiologia e 
profilaxia da lepra, bem como cuidar do preparo técnico e 
aperfeiçoamento de pessoal, em leprologia.

Decreto-Lei n.° 9.387, de 20 de junho de 1946

(PUBLICADO DOFC 22/06/1946 PAG 009359 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Executivo

Resumo: Fica instituída a campanha nacional contra a tubercu-
lose, sob a orientação e a fiscalização do Serviço Nacional de Tu-
berculose, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da 
Educação e Saúde.

São órgãos integrantes da campanha:

a) o Serviço Nacional de Tuberculose, como supervisor e res-
ponsável;
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b) os órgãos federais de assistência ou de serviço social, na for-
ma do que for solicitado pelo Serviço Nacional de Tubercu-
lose;

c) os institutos e as caixas de aposentadorias e pensões, minis-
trando aos seus associados, medidas de profilaxia e assistên-
cia, mediante ajustes de cooperação firmados com o Serviço 
Nacional de Tuberculose;

d) os órgãos estaduais e municipais de saúde e outras entidades 
oficiais, mediante entendimentos escritos, entre as autorida-
des que os respectivos governos indicam, e o diretor do Ser-
viço Nacional de Tuberculose;

e) a Legião Brasileira de Assistência e as instituições que rece-
bam subvenção do Governo da União, segundo os progra-
mas elaborados pelo Serviço Nacional de Tuberculose, nos 
limites dos recursos de que dispuserem;

f) outras pessoas físicas ou jurídicas, que se disponham a con-
tribuir, por qualquer meio útil, inclusive doações e legados, 
sem cláusulas onerosas, a juízo do Ministro de Estado da 
Educação e Saúde, e em face do parecer do Serviço Nacional 
de Tuberculose.

Lei n.° 484, de 13 de novembro de 1948

(PUBLICADO DOFC 04/12/1948 PAG 017269 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Dispõe sobre a difusão da vacina BCG, autorizando o 
Poder Executivo a providenciar, com urgência, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, por meio do Serviço Nacional de Tuberculose, 
sobre os meios necessários para promover, no território nacional, a 
vacinação ampla pelo BCG, em todos os casos indicados, em recém-
natos, crianças e adultos.

O Serviço Nacional de Tuberculose realizará intensa difusão so-
bre a segurança e vantagem do B.C.G., na imunização específica, 
contra a tuberculose. Dentro de dois anos, será solicitado o certifica-
do de vacinação BCG: no registro de nascimento, matrícula nos es-
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tabelecimentos de ensino, serviços hospitalares, trabalhos coletivos, 
funcionalismo público e incorporação nas forças armadas.

Lei n.° 528, de 8 de dezembro de 1948

(PUBLICADO DOFC 11/12/1948 PAG 017709 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Autoriza o Ministério da Educação e Saúde a promover:

I - a criação de um hospital-sanatório para tuberculosos, com 
trezentos e cinqüenta leitos, na cidade de Carpina, Estado de 
Pernambuco;

II - a ampliação do Hospital Osvaldo Cruz, do Recife, destinado 
também a tuberculosos, de modo que passe a ter quatrocen-
tos leitos.

Lei n.° 610, de 13 de janeiro de 1949

(PUBLICADO DOFC 02/02/1949 PAG 001513 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogada pela Lei n.° 5.511, de 16/10/1968

Resumo: A profilaxia da lepra será executada por meio das se-
guintes normas gerais:

I - Descobrimento de doentes por intermédio de:

a) censo;

b) exame obrigatório de todos os “contatos”; ou comunican-
tes e dos suspeitos ou “observandos”;

c) notificação compulsória;

d) exame das pessoas que procuraram espontaneamente os 
serviços de lepra;

II - Investigação epidemiológica de todos os casos de lepra;

III - Isolamento compulsório dos doentes contagiantes;

IV - Afastamento obrigatório dos menores “contatos” de casos 
de lepra da fonte de infecção;
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V -  Vigilância sanitária;

VI -  Tratamento obrigatório de todos os doentes de lepra;

VII -  Educação sanitária;

VIII -  Assistência Social aos doentes e suas famílias;

IX -  Preparo do pessoal técnico;

X -  Estudos e pesquisas relativas à lepra.

Decreto n.° 36.771, de 12 de janeiro de 1955

(PUBLICADO DOFC 15/01/1955 PAG 000669 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Lepra, 
do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde nos 
seguintes termos:

O Serviço Nacional da Lepra tem por finalidade:

I -  organizar, em todo o País, o plano de combate à lepra, 
constituindo-se em centro orientador, coordenador e fis-
calizador, das atividades dos serviços públicos e privados 
empenhados nessa campanha e, ainda, em órgãos realiza-
dores da parte que, no programa fixado, tocar à adminis-
tração federal;

II -  realizar estudos, inquéritos e investigações sobre a lepra;

III - prestar assistência técnica e material às organizações públi-
cas e privadas, delimitando-lhes o campo de ação;

IV - opinar sobre a organização de quaisquer serviços de com-
bate à lepra no País e, bem assim, sobre regulamentos e 
regimentos que cuidem do assunto;

V - procurar padronizar, respeitadas as características regio-
nais, as organizações públicas e privadas de luta contra a 
lepra, em todo o País, uniformizando-lhes os trabalhos e 
modelos de serviços, elaborando, para isso, as necessárias 
instruções.
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O Serviço Nacional da Lepra compreenderá os seguintes ór-
gãos.

Órgãos centrais:

I - Instituto de Leprologia (I.L)

a) Turma da Anatomia Patológica (T. A. P. );

b) Turma de Bacteriologia e Imunologia (T. B. I. );

c) Turma de Bioquímica e Farmacologia (T. B. F.);

d) Turma de Clínica Terapêutica (T. C. T.);

e) Turma de Documentação (T. D. );

f) Turma de Serviços Auxiliares (T. S. A. ).

II - Seção de Epidemiologia (S. E.)

III - Seção de Organização e Controle (S. O. C.)

a) Turma de Organização (T. O. );

b) Turma de Controle (T. C. );

IV - Seção de Administração (S. A.).

Órgãos regionais: são constituídos pelas Circunscrições, direta-
mente subordinadas ao Diretor do Serviço Nacional de Lepra.

Além da organização, o Regimento Interno estabelece as com-
petências das unidades organizacionais e as atribuições dos seus di-
rigentes.

Lei n.° 1.920, de 25 de julho de 1953

(PUBLICADO NO DOFC 29/07/1953 PAG 013193 COL 1 Diário 
Oficial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Cria o Ministério da Saúde ao qual serão transferidos 
todos os órgãos e serviços atinentes à saúde e à criança do antigo 
Ministério da Educação e Saúde que passa a ser denominado de Mi-
nistério da Educação e Cultura.

Serão, também, transferidos para o Ministério da Saúde todos os 
cargos e funções dos serviços anexados, bem como parte do funcio-
nalismo do Departamento de Administração que se tornar excedente 
em virtude do desmembramento.
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Será transferida a parte do orçamento cabível aos órgãos que 
foram absorvidos pelo novo Ministério da Saúde.

Ficam criados os seguintes cargos, que serão providos em co-
missão ou em funções gratificadas:

Cargos:

1- de Ministro de Estado; 

1- de Diretor do Departamento de Administração (D.A.);

1- Diretor da Divisão do Pessoal (D.P.);

1- Diretor da Divisão do Orçamento (D.O.);

1- Diretor da Divisão de Material (D.M.);

1- Diretor da Divisão de Obras (D.Ob.).

Funções Gratificadas:

5 - de Secretário;

1- Auxiliar de Gabinete;

1- Chefe S.A.; 

1- Chefe S.C.; 

1- Chefe S.F.; 

1- Chefe S.E.F.; 

1- Chefe S.A.; 

1- Chefe S.R.F.;

2- Chefes D.O. 

O Ministro da Saúde terá que apresentar ao Presidente da Re-
pública, dentro de 60 dias, o Regulamento a ser expedido, regendo-
se provisoriamente pelo regulamento do Ministério da Educação e 
Saúde naquilo que for compatível. 

Decreto n.° 34.595, de 16 de novembro de 1953

(PUBLICADO NO DOFC 19/11/1953 PAG 019803 COL 2 Diário 
Oficial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991
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Origem: Executivo

Resumo: Aprova o regulamento do Ministério da Saúde nos 
seguintes termos:

O Ministério da Saúde será composto pelos seguintes órgãos: 

Gabinete do Ministro (G.M.);

Conselho Nacional de Saúde (C.N.S.);

Comissão Nacional de Alimentação (C.N. A.);

Seção de Segurança Nacional (S.S.N.);

Serviço de Documentação (S. D.);

Serviço de Estatística da Saúde (S.E.S.);

Departamento de Administração (D.A.)

Departamento Nacional de Saúde ( D.N. S.)

Departamento Nacional da Criança (D.N. Cr.)

Instituto Oswaldo Cruz (I.O.C.)

O Departamento de Administração se subdivide em:

Divisão do Pessoal (D.P.)

Divisão do Material (D.M.)

Divisão Orçamento (D.O.)

Divisão de Obras (D. Ob.)

Seção de Organizações (S.O.)

Serviço de Comunicações (S.C.) 

Serviço de Transportes (S. T.)

Serviço de Administração da Sede ( S.A.S.)

O Departamento Nacional de Saúde se subdivide em:

Divisão de Organização Hospitalar (D.O.H.)

Divisão de Organização Sanitária (D.O.S.)

Serviço de Administração (S.A.)

Serviço de Biometrica Médica (S.B.M)

Serviço Federal de Bioestatística (S.F.Be.)
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Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M.)

Serviço Nacional Educação Sanitária (S.N.E.S.)

Serviço Nacional de Febre Amarela (S.N.F.A.)

Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina (S.N.F.M.)

Serviço Nacional de Lepra (S.N.L.)

Serviço Nacional de Malária (S.N.M.)

Serviço Nacional de Peste (S.N.P.)

Serviço Nacional de Tuberculose (S.N.T.)

Serviço Saúde dos Portos (S.S.P.)

Serviço Nacional de Câncer (S.N.C.)

Delegacias Federais de Saúde (D.F.S.)

Curso do Departamento Nacional de Saúde (C.D.N.S.)

O Departamento Nacional da Criança se subdivide em:

Divisão de Organização e Cooperação (D.O.C.)

Divisão de Proteção Social (D.P.S.)

Serviço de Administração (S.A.)

Serviço de Estatística (S.E.)

Serviço de Educação e Divulgação (S.E.D.)

Cursos do Departamento Nacional de Criança (C.D.N.Cr.)

Instituto Fernandes Figueira (I.F.F)

Delegadas Federais da Criança (D.F.Cr)

O Instituto Oswaldo Cruz se subdivide em:

Divisão de Estudos de Endeminas (D.E.E.)

Divisão de Fisiologia (D.F.)

Divisão de Higiene (D.H.)

Divisão de Microbiologia e Imunologia (D.M.I.)

Divisão de Patologia (D.P.)

Divisão de Química e Farmacologia (D.Q.F.)

Divisão de Vírus (D.V.)
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Divisão de Zoologia Médica (D.Z.M.)

Seção de Administração (S.A)

Seção Auxiliar (S.Au.)

Biblioteca (B.)

Museu (M.)

O decreto traz, ainda, a competência de cada um destes órgãos.

Decreto n.° 37.152, de 7 de abril de 1955

(PUBLICADO DOFC 13/04/1955 PAG 006789 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Tubercu-
lose, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, 
nos seguintes termos:

O Serviço Nacional de Tuberculose tem por finalidade:

I - Organizar o plano da campanha contra a tuberculose em 
todo o País, constituindo-se em centro orientador, coorde-
nador e fiscalizador das atividades dos serviços públicos e 
privados empenhados nessa campanha e, ainda, em órgão 
realizador da parte que, no programa fixado, tocar à admi-
nistração federal;

II -  Realizar estudos, inquéritos e investigações sobre tuber-
culose;

III - Prestar assistência técnica e material às organizações pú-
blicas e privadas empenhadas no combate à tuberculose, 
delimitando-lhes o campo de ação;

IV - Opinar sobre a organização de quaisquer serviços de com-
bate à tuberculose no País;
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V - Padronizar, respeitadas as características regionais, as or-
ganizações públicas e privadas empenhadas na campanha 
contra a tuberculose, em todo o País.

O Serviço Nacional de Tuberculose compõe-se de:

I - Seção de epidemiologia (S.E.)

a) Turma de Inquéritos e Investigações (T.I.I.);

b) Turma de Cadastro Tuberculínico Torácico (T.C.T.).

II - Laboratório Radiológico (L.R.)

III - Seção de Organização e Controle (S.O.C.)

a) Turma de Organização (T.O.);

b) Turma de Controle (T.C.)

IV - Seção de Administração (S.A.)

Além da organização, o Regimento Interno estabelece as com-
petências das unidades organizacionais e as atribuições dos seus di-
rigentes.

Decreto n.° 37.990, de 27 de setembro de 1955

(PUBLICADO NO DOFC 27/09/1955 PAG 018122 COL 2 Diário 
Oficial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Altera o nome do Manicômio Judiciário do Rio de Ja-
neiro para Manicômio Judiciário Heitor Carrilho.

Lei n.° 2.743, de 6 de março de 1956

(PUBLICADO DOFC 07/03/1956 PAG 004177 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Cria no Ministério da Saúde o Departamento Nacional 
de Endemias Rurais com a finalidade de organizar e executar os ser-
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viços de investigação e promover o combate à malária, leishmaniose, 
doença de Chagas, peste, brucelose, febre amarela, esquistossomose, 
ancilostomose, filariose, hidatidose, bócio endêmico, bouba, tracoma 
e outras endemias existentes no País, cuja investigação e combate lhe 
forem especialmente atribuídas pelo Ministro de Estado da Saúde.

O Departamento Nacional de Endemias Rurais é constituído dos 
seguintes órgãos:

a)  Diretoria Geral;

b)  Divisão de Profilaxia;

c)  Divisão de Cooperação e Divulgação;

d)  Instituto Nacional de Endemias Rurais;

e)  Serviço de Produtos Profiláticos;

f)  Vinte e cinco Circunscrições correspondendo ao Distrito Fe-
deral e a cada um dos Estados e Territórios, com sede nas 
respectivas capitais;

g)  Serviço de Administração.

O Departamento Nacional de Endemias Rurais constará de um 
núcleo central, situado na Capital da República e de centros de pes-
quisas, distribuídos pelo País, conforme as necessidades regionais.

Além da organização, o Decreto estabelece as competências 
das unidades organizacionais e cria cargos no quadro permanente 
no Ministério da Saúde.

Decreto n.° 38.927 de 23 de março de 1956

(PUBLICADO DOFC 23/03/1956 PAG 005483 COL 3 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Estende, no que couber, ao Departamento Nacional e 
Endemias Rurais, o Regimento do Departamento Nacional de Saúde, 
aprovado pelo Decreto nº 8.674, de 4/2/1942, até que seja aprova-
do o seu próprio regulamento.
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Decreto n.° 41.904, de 29 de julho de 1957

(PUBLICADO DOFC 07/08/1957 PAG 019230 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 10/08/1957 PAG 019479 COL 1 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Fiscali-
zação da Medicina e Farmácia, órgão integrante do Departamento 
Nacional de Saúde, que tem por finalidade superintender, coordenar 
e fiscalizar, em todo território nacional, diretamente ou por intermé-
dio das autoridades federais ou estaduais competentes, tudo quanto 
se relacionar com o exercício da medicina e das atividades afins, nas 
suas várias modalidades, promovendo, para isso, as necessárias me-
didas executivas.

Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia com-
põe-se de:

I -  Comissão de Biofarmácia (C.B.)

II -  Comissão de Revisão da Farmacopéia (CRF)

III -  Laboratório Central de Controle de Drogas e Medicamen-
tos (L.C.C.D.M.):

a) Conselho Técnico (C.T.)

b) Seção de Farmacologia (S.Fa.)

c) Seção de Padronagem (S.P.)

d) Seção de Química (S.Q.)

e) Seção Administrativa (S.Ad.)

IV -  Seção de Medicina (S.M.)

V -  Seção de Entorpecentes (S.E.)

VI -  Seção de Farmácia (S.F.)

VII - Seção de Produtos Farmacêuticos (S.P.F.)



�4

VIII - Seção de Administração (S.A.)

Além da organização, o Regimento Interno estabelece as com-
petências das unidades organizacionais e as atribuições dos seus di-
rigentes.

Decreto n.° 42.917, de 30 de dezembro de 1957

(PUBLICADO DOFC 03/01/1958 PAG 000097 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Departamento de Adminis-
tração do Ministério da Saúde, diretamente subordinado ao Ministro 
de Estado, como órgão central de administração geral, que tem por 
finalidade executar, orientar, promover e superintender as atividades 
relativas a pessoal, material, orçamento, organização, obras e comu-
nicações, no Ministério.

O Departamento de Administração é constituído dos seguintes 
órgãos:

I -  Divisão do Pessoal (D.P.);

II - Divisão do Material (D.M.);

III - Divisão do Orçamento (D.O.);

IV - Divisão de Obras (D.Ob.);

V - Seção de Organização (S.O.);

VI - Serviço de Administração da Sede (SAS);

VII - Serviço de Comunicações (S.C.);

VIII - Serviço de Transportes (S.T.).

Além da organização, o Regimento Interno estabelece as com-
petências das unidades organizacionais e as atribuições dos seus di-
rigentes.
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Decreto n.° 43.926, de 26 de junho de 1958

(PUBLICADO DOFC 26/06/1958 PAG 014533 COL 3 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 03/07/1958 PAG 014987 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), criada pela 
Lei nº 2.312, de 3 de setembro de 1954, é órgão integrante do Mi-
nistério da Saúde e diretamente subordinada ao respectivo Ministro 
de Estado, com sede no Distrito Federal, tem por finalidade aperfei-
çoar e especializar pessoal técnico necessário aos serviços de Saúde 
Pública e, ainda, realizar estudos e pesquisas sobre assuntos de inte-
resse médico-sanitário.

A Escola Nacional de Saúde Pública compreende:

I - Diretoria;

II - Secretaria;

III - Biblioteca;

IV - Conselho Consultivo;

V - Setor de Ensino; 

VI - Núcleo de Administração da Saúde Pública;

VII - Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística;

VIII - Núcleo de Parasitologia;

IX - Núcleo de Saneamento.

Além da organização, o Decreto estabelece as diretrizes para a 
nomeação dos dirigentes, a estruturação e os currículos dos cursos, 
bolsas de estudos e os requisitos para o ingresso como professores, 
assistentes e auxiliares de ensino.
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Lei n.° 3.542, de 11 de fevereiro de 1959

(PUBLICADO DOFC 11/02/1959 PAG 002513 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Institui a Campanha Nacional contra a Lepra, sob a 
direção do Serviço Nacional de Lepra do Departamento Nacional de 
Saúde, do Ministério da Saúde. O plano da Campanha será elaborado 
pelo diretor do Serviço Nacional de Lepra, que o submeterá à apro-
vação do Ministro da Saúde, observadas especialmente as seguintes 
bases para a sua elaboração:

a)  em todo o território nacional, dentro de normas eminente-
mente preventivas;

b)  através de medidas, que visem, predominantemente, à pro-
filaxia, ao ensino, à pesquisa, à propaganda e educação sani-
tária, e à ação social.

São órgãos integrantes da Campanha:

a)  o Serviço Nacional de Lepra como supervisor e responsável;

b)  os órgãos federais de assistência ou de serviço social, na for-
ma do que for solicitado pelo Serviço Nacional de Lepra;

c)  os institutos e caixas de aposentadoria e pensões, oferecen-
do aos seus associados as medidas de profilaxia e assistência, 
mediante ajustes de cooperação firmados com o Serviço Na-
cional de Lepra;

d)  os órgãos estaduais e municipais de saúde e outras entidades 
oficiais, mediante convênios escritos, entre as autoridades 
que os respectivos governos indicarem e o diretor ao Serviço 
Nacional de Lepra;

e)  as instituições que recebem subvenção do Governo da União, 
segundo os programas elaborados pelo Serviço Nacional de 
Lepra nos limites dos recursos de que dispuserem;

f)  outras pessoas físicas ou jurídicas, que se disponham a con-
tribuir, por qualquer meio útil, inclusive doações e legados, 
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sem cláusulas onerosas, a juízo do Ministro da Saúde, e em 
face do parecer do Serviço Nacional de Lepra.

Decreto n.° 45.913, de 29 de abril de 1959

(PUBLICADO DOFC 05/05/1959 PAG 010702 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 10/06/1959 PAG 013285 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Resumo: O Conselho Nacional de Saúde passa a compor-se de 
vinte e quatro (24) membros.

Serão membros natos do Conselho Nacional de Saúde: o Dire-
tor-Geral do Departamento Nacional de Saúde, o Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Endemias Rurais, o Diretor-Geral do De-
partamento Nacional da Criança, o Diretor do Instituto Oswaldo Cruz, 
o Presidente da Academia Nacional de Medicina, o Presidente da 
Associação Médica Brasileira, o Diretor-Geral de Saúde do Exército, 
o Diretor-Geral de Saúde da Marinha e o Diretor-Geral de Saúde da 
Aeronáutica.

Decreto n.° 47.793, de 11 de fevereiro de 1960

(PUBLICADO DOFC 11/02/1960 PAG 002314 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 17/02/1960 PAG 002731 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo:	Modifica o Regimento do Conselho Nacional de Saúde 
nos seguintes termos:

O Conselho Nacional de Saúde será composto de:

a) Membros natos;
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b)  Membros escolhidos dentre pessoas de notória capacidade 
em assuntos relativos à saúde, designados pelo Presidente 
da República, por indicação do Ministro de Estado, em nú-
mero de oito (8).

c)  Membros escolhidos entre titulares de cargos e funções de 
chefia do Ministério da Saúde, designados pelo Presidente da 
República, por indicação do Ministro de Estado, em número 
de seis (6);

d)  Um Secretário-Geral.

Serão Membros Natos do Conselho Nacional de Saúde, o Dire-
tor-Geral do Departamento Nacional de Saúde, o Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Epidemias Rurais, o Diretor-Geral do De-
partamento Nacional da Criança, o Diretor do Instituto Oswaldo Cruz, 
o Diretor-Geral de Saúde do Exército, o Diretor-Geral de Saúde da 
Marinha, o Diretor-Geral de Saúde da Aeronáutica, o Presidente da 
Academia Nacional de Medicina e o Presidente da Associação Mé-
dica Brasileira. Serão, também Membros os ex-Ministros de Estado 
dos Negócios da Saúde, que tenham exercido este cargo em caráter 
efetivo.

Lei n.° 3.750, de 11 de abril de 1960

(PUBLICADO DOFC 12/04/1960 PAG 006905 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 03/05/1960 PAG 007953 COL 1 Diário Oficial da 
União)

Origem: Legislativo

Resumo: Autoriza o Poder Executivo a transformar em Funda-
ção o Serviço Especial de Saúde Pública, criado pelo Decreto-lei nº 
4.275, de 17 de abril de 1942, numa instituição denominada Fun-
dação Serviço Especial de Saúde Pública, vinculada ao Ministério da 
Saúde, com jurisdição em todo o território nacional, e sede e foro no 
Distrito Federal.

A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública terá como objetivo:

a) organizar e operar serviços de saúde pública e assistência 
médico-hospitalar nas áreas do território nacional onde se 
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desenvolvem ou venham a se desenvolver programas de va-
lorização econômica, sempre que tais serviços não constem 
dos programas dos órgãos federais específicos;

b) estudar, projetar e executar empreendimentos relativos à 
construção, ampliação ou melhoria de serviços de abasteci-
mento d’água e sistemas de esgotos, sempre que não cons-
tem dos programas de órgãos federais específicos;

c)  desenvolver um programa de educação sanitária nas locali-
dades onde mantiver unidades sanitárias;

d) analisar, do ponto de vista técnico, e opinar sobre projetos e 
orçamentos relativos a serviços de abastecimento d’água, a 
serem construídos com financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, ou Caixas Econômicas Fede-
rais, nos termos da legislação em vigor;

e) coordenar, organizar e administrar, nos Estados cujos gover-
nos o solicitarem, serviços destinados ao desenvolvimento 
de sua estrutura sanitária básica, inclusive no que se refere à 
promoção e ao controle da higiene industrial;

f) coordenar, organizar e administrar, mediante regime de acor-
do com as municipalidades interessadas, serviços de abaste-
cimento d’água e de esgotos;

g) colaborar com os órgãos técnicos  do Ministério da Saúde na 
solução e problemas de sua competência;

h) realizar pesquisas, inquéritos e estudos necessários ao de-
senvolvimento de suas atividades;

i) promover a difusão de conhecimentos técnicos ligados à 
saúde pública, através da edição de livros, revistas e outras 
Públicações;

j) promover a formação e o treinamento de pessoal técnico e 
auxiliar necessário à execução de suas atividades;

l) desenvolver programas em cooperação com os Estados, o 
Distrito Federal, os Territórios ou os municípios, visando à 
higienização dos bairros pobres e à solução de problemas de 
saúde pública.
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A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública será constituída 
pelos seguintes órgãos:

a)  Conselho Deliberativo;

b) Superintendente;

c) Junta de Controle.

O Conselho Deliberativo será constituído dos seguintes membros:
a) Ministro de Estado dos Negócios da Saúde, que exercerá a 
função de Presidente;
b) sete membros nomeados pelo Presidente da República, 
escolhidos em listas tríplices, organizadas, para cada um dos 
cargos, pelas seguintes entidades:

I -   Departamento Administrativo do Serviço Público.

II -  Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.

III - Ministério da Justiça.

IV - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

V -  Ministério da Viação e Obras Públicas.

VI - Ministério da Saúde.

VII - Confederação Rural Brasileira.

A Lei trata, ainda, do mandato dos Conselheiros, das categorias 
de funcionários, da constituição do patrimônio e do plano de traba-
lho que será organizado anualmente. 

Decreto n.° 49.464, de 7 de dezembro de 1960

(PUBLICADO DOFC 16/12/1960 PAG 016013 COL 3 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 06/01/1961 PAG 000139 COL 3 Diário Oficial da 
União)

(REP DOFC 28/12/1960 PAG 016476 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto 69.944, de 18/1/1972.

Origem: Executivo
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Resumo: Aprova os Estatutos da Fundação Serviço Especial de 
Saúde Pública, entidade com personalidade jurídica própria, vincula-
da ao Ministério da Saúde, com jurisdição em todo o território nacio-
nal, sede e foro no Distrito Federal, nos seguintes termos:

A Fundação terá como objetivos:

a)  organizar e operar serviços de saúde pública e assistência 
médico-hospitalar nas áreas do território nacional onde se 
desenvolvem ou venham a se desenvolver programa de va-
lorização econômica;

b)  estudar, projetar e executar empreendimentos relativos à 
construção, ampliação ou melhoria de serviços e abasteci-
mento d’água e sistemas de esgotos;

c)  coordenar, organizar e administrar, mediante regime de acor-
do com as municipalidades interessadas, serviços de abaste-
cimento d’água e de esgotos;

d)  analisar, do ponto de vista técnico e opinar sobre projetos 
e orçamentos relativos a serviços de abastecimento d’água, 
a serem construídos com financiamentos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico, ou Caixas Econômicas Fe-
derais;

e)  coordenar, organizar e administrar, nos Estados cujos gover-
nos os solicitarem, serviços destinados ao desenvolvimento 
de sua estrutura sanitária básica, inclusive no que se refere à 
promoção e controle da higiene industrial;

f) desenvolver um programa de educação sanitária nas localida-
des onde mantiver unidades sanitárias;

g) colaborar com os órgãos técnicos do Ministério da Saúde na 
solução de problemas de sua competência;

h) realizar pesquisas, inquéritos e estudos necessários ao desen-
volvimento de suas atividades;

i)  promover a difusão de conhecimentos técnicos ligados à 
saúde pública, através da edição de livros, revistas e outras 
Públicações;

j)  promover a formação e o treinamentos do pessoal técnico e 
auxiliar necessário à execução de sua atividades;
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l)  desenvolver programas em cooperação com os Estados, o 
Distrito Federal, os Territórios ou os Municípios, visando à 
higienização dos bairros pobres e à solução de problemas de 
saúde pública.

São órgãos da Fundação:

a)  Conselho Deliberativo;

b)  Superintendência;

c)  Junta de Controle.

Além destes órgãos, a Fundação terá, na sua estrutura interna, 
outros órgãos, fixados em regimento interno, que desempenharão 
as demais funções de caráter técnico e administrativo inerentes ao 
desenvolvimento das suas atividades.

Além da organização, o Decreto estabelece o patrimônio da 
Fundação, a competência e composição de suas unidades organiza-
cionais, o regime financeiro e quadro de pessoal.

Decreto n.° 51.169, de 9 de agosto de 1961

(PUBLICADO DOFC 09/08/1961 PAG 007225 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Institui a Seção de Terapêutica Ocupacional e de Re-
abilitação no Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da 
Saúde com a finalidade de:

I - manter um serviço padrão de terapêutica ocupacional e re-
abilitação, cujas atividades se estenderão a todos os hospi-
tais e doentes metais no País.

II - fornecer planos de trabalho, referentes à terapêutica ocupa-
cional e à reabilitação aos órgãos do S.N.D.M. e aos hospi-
tais que mantenham convênio com o Serviço Nacional de 
Doenças Mentais, assim como supervisionar a respectiva 
execução.
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III - organizar cursos, seminários e palestras com o objetivo de 
formação e aperfeiçoamento de especialistas em terapêuti-
ca ocupacional.

IV -  manter um museu de obras plásticas, que será um centro 
de estudo e pesquisa.

V -  estudar e propor os planos de aplicação das dotações des-
tinadas à terapêutica ocupacional e à reabilitação, incluídas 
no orçamento do Ministério da Saúde.

Decreto n.° 832, de 3 de abril de 1962

(PUBLICADO DOFC 10/04/1962 PAG 004084 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 16/04/1962 PAG 004320 COL 1 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Instituto Oswaldo Cruz, do 
Ministério da Saúde, com sede na cidade do Rio de Janeiro, criado 
pelo Decreto do Poder Legislativo n.° 1.802, de 12 de dezembro de 
1907, diretamente subordinado ao Ministro de Estado dos Negócios 
da Saúde, que tem por finalidade:

I -  Realizar pesquisas científicas no campo da biologia pura e 
aplicada, da patologia e da medicina, bem como de outros 
ramos das ciências naturais que a elas possam, direta ou 
indiretamente, interessar;

II -  Promover investigações científicas e tecnológicas, em cola-
boração com outras instituições nacionais ou estrangeiras, 
visando, sobretudo, à solução dos problemas relativos à 
saúde humana;

III -  Ministrar cursos de formação e de especialização técnica e 
científica;

IV -  Manter órgãos próprios de publicidade para divulgação de 
suas pesquisas, bem como das descobertas que interessem 
ao progresso da medicina e da biologia;
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V -  Prestar assistência aos demais órgãos de Governo, no estudo 
e na solução de problemas médico-biológicos que interessem 
ao desenvolvimento econômico e à segurança nacional;

VI - Fabricar produtos biológicos de aplicação curativa ou pre-
ventiva, em medicina, necessários à preservação da saú-
de pública, quando sua fabricação por outros órgãos do 
Governo, ou por organizações particulares, for insuficiente 
para as necessidades da população ou incompatível com o 
seu poder aquisitivo;

VII - Estabelecer e manter intercâmbio com instituições congê-
neres de outros países.

O Instituto Oswaldo Cruz compreende as seguintes unidades:

I - Divisão de Microbiologia e Imunologia: 

a) Seção de Bacteriologia; 

b) Seção de Micologia; 

c) Seção de Produção de Soros e Vacinas. 

II - Divisão de Virologia: 

a) Seção de Vírus; 

b) Seção de Rickettsias; 

c) Seção de Produção de Soros e Vacinas. 

III - Divisão de Zoologia: 

a) Seção de Protozoologia; 

b) Seção de Helmintologia; 

c) Seção Entomologia; 

d) Seção de Malacologia; 

e) Seção de Hidrobiologia. 

IV - Divisão de Fisiologia e Farmacodinâmica: 

a) Seção de Fisiologia; 

b) Seção de Endrocrinologia; 

c) Seção de Farmacodinâmica.

V -  Divisão de Química: 

a) Seção de Bioquímica;
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b) Seção de Físico-Química; 

c) Seção de Química Orgânica. 

VI - Divisão de Patologia: 

a) Seção de Anatomia Patológica;

b) Seção de hematologia; 

c) Seção de Fisiopatologia.

VII - Divisão de Nosologia: 

a) Hospital Evandro Chagas; 

1 -  Setor de Administração Hospitalar;

2 -  Setor de Clínicas Médicas;

3 -  Setor de Análises Clínicas.

b) Seção de Estudos Regionais; 

c) Seção de Ecologia 

VIII - Divisão de Ensino e Documentação: 

a)  Serviço de Ensino

b)  Serviço de Documentação: 

1 - Biblioteca; 

2 - Setor de Documentação e Museus;

3 - Setor de Públicação e Divulgação;

4 - Setor de Estatística. 

IX - Serviço de Administração:

a) Seção de Pessoal; 

b) Seção de Material; 

c) Seção Financeira; 

d) Setor de Comunicações e Arquivo. 

X -  Serviço Técnico-Auxiliar: 

a) Seção Auxiliar de Biologia 

1 - Setor de Biotérios; 

2 - Setor de Envasamentos; 
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3 - Setor de Refeitórios; 

4 - Setor de Esterilização e Meios de Cultura. 

b) Seção de Manutenção e Transporte: 

1 - Setor de Oficinas; 

2 - Setor de Transportes; 

3 - Setor de Administração da Sede; 

4 - Setor de Costura e Lavanderia.

Além da organização, o Regimento Interno estabelece as com-
petências das unidades organizacionais e as atribuições dos seus di-
rigentes.

Decreto n.° 847, de 5 de abril de 1962

(PUBLICADO DOFC 09/04/1962 PAG 004026 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 11/04/1962 PAG 004162 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto 99.438, de 8/8/1990

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Conselho Nacional de Saúde, 
órgão do Ministério da Saúde, a que se refere o Art. 67 da Lei nº 378, 
de 13 de janeiro de 1937, e o Art. 4º do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 34.596 de 16 de novembro de 1953, que tem por fina-
lidade assistir ao Ministro de Estado da Saúde, com ele cooperando 
no estudo de assuntos pertinentes à sua Pasta.

O Conselho Nacional de Saúde, além do Ministro da Saúde, que 
será seu Presidente, compõe-se dos seguintes membros:

a) Membros natos: Diretores-Gerais do Departamento Na-
cional de Saúde, Departamento Nacional de Endemias Ru-
rais, Departamento Nacional da Criança, Diretor do Insti-
tuto Oswaldo Cruz, Diretor da Escola Nacional de Saúde 
Pública, Superintendente da Fundação Serviço Especial de 
Saúde Pública, Diretores-Gerais de Saúde do Exército, da 
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Marinha e da Aeronáutica, Titular da Diretoria do Ensino 
Superior, do Ministério da Educação e Cultura, Diretor Geral 
do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, Diretor da Divisão de 
Defesa Sanitária Animal, do Ministério da Agricultura e do 
Presidente do Conselho de Medicina da Previdência Social 
do Ministério do Trabalho.

b)  Membros representantes de Associações Técnico-Cientí-
ficas: Presidentes da Academia Nacional de Medicina, da 
Associação Médica Brasileira, da Sociedade Brasileira de 
Higiene e da Seção Brasileira da Associação Inter-America-
na de Engenharia Sanitária.

c)  Membros escolhidos entre pessoas de notória capacidade 
em assuntos relativos à saúde, de preferência representan-
tes de órgãos, serviços ou entidades oficiais ou privadas, 
cujas entidades oficiais ou privadas sejam de interesse para 
a Saúde Pública em número de oito.

Compete ao Conselho Nacional de Saúde:

a)  Examinar questões ou problemas que digam respeito à 
Saúde – sua promoção, proteção e recuperação – propon-
do o estudo de medidas adequadas à sua solução;

b)  Propor a realização de indagação científica, pesquisas e es-
tudos para esclarecimentos de fatos de relevante interesse 
no campo de Saúde Pública;

c)  Propor à administração Sanitária a formulação de esque-
mas, normas e provimentos de medidas para a ação da 
Saúde Pública;

d)  Opinar sobre trabalho com risco de vida insalubre e nocivo 
à saúde;

e)  Opinar sobre matéria submetida à sua apreciação por dis-
positivo legal ou solicitação do Ministro da Saúde, sobre 
assuntos pelo mesmo julgados oportunos.

O Regimento trata, ainda, da organização das reuniões e das 
vantagens e gratificações dos dirigentes. 
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Decreto n.° 968, de 7 de maio de 1962

(PUBLICADO DOFC 09/05/1962 PAG 005113 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 11/05/1962 PAG 005215 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto 77.513, de 30/4/1976

Origem: Executivo

Resumo: Baixa Normas Técnicas Especiais relativas ao Combate 
à Lepra no País, de acordo com os artigos 24 e seus parágrafos e 131 
do Decreto nº 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961 e obedecendo ao 
dispositivo do artigo 8º do mesmo,

A profilaxia da lepra será realizada:

I -  Mediante a execução das seguintes tarefas, de responsabili-
dade dos serviços especializados:

1 - Estudos e pesquisas;

2 - Preparo de pessoal técnico;

3 - Inquéritos epidemiológicos;

4 - Procura sistemática de doentes;

5 - Tratamento;

6 - Educação sanitária;

7 - Assistência social;

8 - Limitação dos movimentos das fontes de contágio; e

9 - Vigilância sanitária.

II - Através de medidas gerais preventivas de caráter sanitário 
ou extra-sanitário executadas pela administração pública, vi-
sando à elevação do nível de saúde das populações.

A procura sistemática dos doentes de lepra será realizada, prin-
cipalmente, mediante:

a) Vigilância sanitária dos contatos e suspeitos;
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b)  Verificação de denúncias e notificações;

c)  Exames em coletividades; e

d)  Investigação de focos.

A educação sanitária será exercida junto aos doentes, suas famí-
lias, comunicantes e, principalmente por intermédio dos líderes de 
classe e à população em geral.

Decreto n.° 974, de 11 de maio de 1962

(PUBLICADO DOFC 14/05/1962 PAG 005275 COL 3 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 15/05/1962 PAG 005329 COL 2 Diário Oficial da 
União)

(RET DOFC 18/07/1962 PAG 007645 COL 1 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o regimento do Serviço de Documentação do 
Ministério da Saúde, diretamente subordinado ao Ministro de Estado 
da Saúde, que tem por finalidade:

I - reunir, classificar, catalogar, guardar e conservar documen-
tos relacionados com os problemas da saúde, direta ou in-
diretamente ligados à Secretaria de Estado;

II - editar e distribuir Públicações sobre assuntos médico-sa-
nitários, bem como trabalhos referentes às atividades do 
Ministério;

III - realizar exposições, trabalhos fotográficos e cinematográfi-
cos, divulgar através da palavra falada e escrita, temas de 
interesse coletivo sobre saúde e higiene;

IV - estabelecer intercâmbio, no País e no estrangeiro, com en-
tidades oficiais ou particulares, interessadas nos problemas 
da alçada do Ministério da Saúde.
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O Serviço de Documentação compreende:

I -  Seção de Administração;

II -  Seção de Divulgação e Públicação;

III -  Seção de Foto-Reprodução;

IV -  Seção de Informação Documentária; e

V -  Biblioteca.

O Regimento estabelece, ainda, as competências das unidades 
organizacionais e as atribuições dos seus dirigentes.

Decreto n.° 51.646, de 27 de dezembro de 1962

(PUBLICADO DOFC 28/12/1962 PAG 013314 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais sobre Tubercu-
lose no País, visando ao combate à fontes de infecção, ao contágio e 
à proteção às pessoas sadias.

A fim de combater as fontes de infecção, a autoridade sanitária 
procurará descobrir precocemente o maior número possível de ca-
sos, obedecendo às seguintes orientações:

a)  promover, por meio de intensa a continuada educação sanitá-
ria da população, a prática de exames periódicos de saúde;

b)  atrair para os exames periódicos de saúde, com regularidade, 
os grupos de população com maior risco de contágio, parti-
cularmente os comunicantes e outros grupos de população 
de maior interesse epidemiológico;

c)  proporcionar, gratuitamente, por meio de dispensário, facili-
dade para os exames periódicos de saúde;

d)  incentivar a colaboração dos médicos clínicos no sentido de 
obter a notificação nos casos suspeitos ou confirmados, ofe-
recendo-lhes recursos necessários ao pronto e completo es-
clarecimento do diagnóstico;
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e) prover a hospitalização dos contagiantes e estabelecer nor-
mas profiláticas para os não hospitalizados;

f) proporcionar, os meios necessários ao tratamento dos doen-
tes em estabelecimentos oficiais, especializados (dispensá-
rios e hospitais), ou em cooperação com instituições privadas 
e os médicos clínicos em geral;

g)  providenciar e estimular o emprego oportuno e correto dos 
modernos recursos terapêuticos, particularmente no trata-
mento precoce da tuberculose, tendo em vista o mais pronto 
e seguro restabelecimento do doente e a maior redução pos-
sível da transmissibilidade da doença.

h)  estabelecer estreita cooperação entre dispensários e hospitais 
de tuberculose, procurando restringir a hospitalização nos ca-
sos que dela não prescindam, segundo técnicas e critérios de 
prioridade, ajustados às condições epidemiológicas;

i)  fazer, após o término do tratamento, seguimento dos casos 
com o objetivo de controle;

j)  promover e favorecer, por meio dos órgãos próprios, públi-
cos ou privados, a ação social complementar do tratamento, 
visando a proteger o indivíduo até sua reintegração na socie-
dade; e

k)  incentivar a luta contra a tuberculose bovina.

As normas estabelecem, ainda, os mecanismos para o preparo 
de pessoal técnico auxiliar e a realização de pesquisa científica.

Decreto n.° 51.840, de 14 de março de 1963

(PUBLICADO DOFC 19/03/1963 PAG 002913 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 21/03/1963 PAG 002997 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais para o Combate 
à Peste com objetivo de evitar a ocorrência de peste humana por 
meio da realização de medidas de desratização, despulização e anti-
ratização.
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A profilaxia da peste será realizada mediante a execução de 
atividades de competência dos seguintes órgãos do Ministério da 
Saúde:

I -  Departamento Nacional de Endemias Rurais, ao qual in-
cumbe a profilaxia terrestre.

II -  Serviço de Saúde dos Portos responsável pela  execução da 
profilaxia marítima e fluvial.

A profilaxia terrestre será executada por meio das seguintes 
medidas:

a)  investigação epidemiológica;

b)  tratamento dos casos humanos de peste, qualquer que seja a 
forma clínica da doença, bem como a químio-profilaxia dos 
comunicantes;

c)  controle das epizootias de roedores domésticos e silvestres;

d)  campanhas sistemáticas de desratização com o emprego de 
rodenticidas de eficácia comprovada, de despulização por 
meio de inseticidas de ação tóxico-residual e de anti-ratiza-
ção principalmente nas áreas enzoóticas pela proteção dos 
gêneros alimentícios e outras substâncias, bem como de me-
didas para evitar o acesso e a procriação de roedores;

e)  vigilância sanitária de zonas portuárias e de outras áreas po-
tencialmente expostas à penetração da doença; e

f)  promoção de trabalho de erradicação da peste nas áreas 
onde a medida seja aconselhada.

A profilaxia marítima será executada por meio das seguintes 
medidas:

a)  desinsetização e vigilância dos suspeitos, não devendo a vi-
gilância exceder de seis dias a partir da data da chegada da 
embarcação;

b)  desinsetização e desinfecção dos pertences das pessoas in-
fetadas ou suspeitas e, bem assim, todos os demais objetos 
tais como roupa branca e de cama, usadas;

c)  desinsetização e desinfecção de todas as partes do barco ou 
aeronave consideradas contaminadas.
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Decreto n.° 51.838, de 14 de março de 1963

(PUBLICADO DOFC 18/03/1963 PAG 002865 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 21/03/1963 PAG 002997 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais para o Combate 
às Leishmanioses tendo por objetivo a interrupção da transmissão da 
doença do animal ao homem, e ou inter-humana.

O Departamento Nacional de Endemias Rurais executará as se-
guintes medidas profiláticas:

a)  investigação epidemiológica;

b)  inquéritos extensivos para descoberta de cães infectados;

c) eliminação dos animais domésticos doentes;

d) campanhas sistemáticas contra os flebótomos nas áreas en-
dêmicas;

e) tratamento dos casos humanos.

O Departamento realizará isoladamente, ou em conjunto com 
outros órgãos de pesquisas, as seguintes atividades:

a)  inquéritos para a descoberta de animais reservatórios;

b) investigação das espécies transmissoras e sua distribuição 
geográfica;

c)  educação  sanitária com objetivo  de esclarecer a  população  
sobre a importância do cão na epidemiologia da doença, res-
saltando a necessidade da eliminação do animal doente.

Decreto n.° 51.837, de 14 de março de 1963

(PUBLICADO DOFC 18/03/1963 PAG 002865 COL 3 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 21/03/1963 PAG 002997 COL 3 Diário Oficial da 
União)
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Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais para o Combate 
ao Tracoma, tendo por objetivo estancar as fontes de infecção, inter-
romper a transmissão inter-humana da doença, evitar o contágio das 
pessoas sadias.

O Departamento Nacional de Endemias Rurais executará as se-
guintes atividades de combate ao tracoma, nas áreas endêmicas:

a)  estudos e pesquisas científicas no campo da epidemiologia, 
profilaxia e terapêutica do tracoma e conjuntivites associadas;

b)  inquéritos epidemiológicos;

c)  tratamento dos doentes;

d)  educação sanitária;

e)  colaboração no controle sanitário das correntes migratórias 
internas, a fim de evitar a propagação da doença a novas 
áreas;

f)  cooperação, dentro de seu campo de ação, para a observân-
cia das Normas Técnicas Especiais às Condições de Sanida-
de dos Estrangeiros que Pretendem Ingressar ou Fixar-se no 
País;

g)  preparo do pessoal técnico e auxiliar especializado, com a 
colaboração da Escola Nacional de Saúde Pública ou institui-
ções congêneres.

As atividades de educação sanitária visam:

a)  incluir noções sobre a transmissão do tracoma e os meios de 
evitá-lo;

b)  esclarecer os doentes ou seus responsáveis, sobre o perigo 
que representam como fonte de infecção;

c)  modificar ou criar hábitos higiênicos nos grupos de popula-
ção, especialmente entre escolares, para prevenir as doenças 
oculares transmissíveis.
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Decreto n.° 52.279, de 19 de julho de 1963

(PUBLICADO DOFC 22/07/1963 PAG 006327 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 26/07/1963 PAG 006479 COL 2 Diário Oficial da 
União)

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais relativas ao 
Combate à Esquistossomose no País, de acordo com os arts. 8º, 26 e 
131 do Decreto nº 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961.

A profilaxia da esquistossomose será realizada pelo Departa-
mento Nacional de Endemias Rurais, mediante a execução das se-
guintes tarefas:

1.  Estudos e pesquisas

2.  Preparo e orientação de pessoal técnico

3.  Inquéritos epidemiológicos

4.  Luta antiplanorbídea

5.  Tratamento de doentes

6.  Abastecimento de água

7.  Proteção do solo e das águas contra a contaminação pelos 
dejetos humanos

8.  Educação sanitária das populações

9.  Divulgação de informações

10.  Medidas gerais de caráter sanitário e extra-sanitário, visan-
do à melhoria do estado sanitário e ao aumento de produ-
tividade do trabalho de populações das áreas endêmicas.

Lei n.° 4.280, de 6 de novembro de 1963

(PUBLICADO DOFC 11/11/1963 PAG 009482 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogada pela Lei n.° 5.479, de 14/8/1968
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Origem: Legislativo

Resumo: Dispõe sobre a extirpação de órgão ou tecido de pes-
soa falecida para fins de transplante, desde que o de cujus tenha 
deixado autorização escrita ou que não haja oposição por parte do 
cônjuge ou dos parentes até o segundo grau, ou de corporações re-
ligiosas ou civis responsáveis pelo destino dos despojos.

A extirpação para finalidade terapêutica só poderá ser realizada 
em Instituto Universitário ou em Hospital reconhecido como idôneo 
pelo Ministro da Saúde ou pelos Secretários de Saúde, com aprova-
ção dos Governadores dos Estados ou Territórios ou de Prefeito do 
Distrito Federal.

Os Diretores das instituições hospitalares ou Institutos Univer-
sitários onde se realizem as extirpações de órgãos ou tecidos de 
cadáver com finalidade terapêutica remeterão, ao fim de cada ano, 
ao Departamento Nacional de Saúde Pública os relatórios dos atos 
cirúrgicos relativos a essas extirpações, bem como os resultados des-
sas operações.

As despesas com a extirpação ou com o transplante, fixadas 
em cada caso pelo Diretor da Saúde Pública, serão custeados pelo 
interessado, ou pelo Ministério da Saúde, quando o recebedor do 
transplante for reconhecidamente pobre.

Decreto n.° 55.041, de 19 de novembro de 1964

(PUBLICADO DOFC 02/12/1964 PAG 010982 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Institui no Ministério da Saúde, a Comissão de Assuntos 
Internacionais (C.A.I.), que funcionará como Assessoria Especial do Ga-
binete do Ministro de Estado e que tem os seguintes objetivos:

I - Emitir parecer sobre propostas ou minutas de convênios, 
acordos ou ajustes destinados à execução de projetos ou 
programas que tenham a participação técnica ou financeira 
de entidades internacionais;
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II - Acompanhar a execução de medidas adotadas para a uti-
lização, pelos órgãos do Ministério da Saúde, de recursos 
técnicos ou financeiros provenientes de convênios, acordos 
ou ajustes internacionais e avaliar os resultados dos respec-
tivos programas;

III -  Intensificar o intercâmbio para o desenvolvimento técnico 
de pessoal por meio de bolsas de estudo, seminários reu-
niões, estágios, missões e conferências;

IV -  Opinar sobre  bolsas oferecidas a técnicos nacionais, para 
estudos no exterior relativos à saúde pública, fixando cri-
térios para sua aceitação ou homologação, bem como es-
tabelecer normas gerais para concessão de bolsas pelos 
órgãos do Ministério da Saúde, a técnicos estrangeiros;

V -  Opinar sobre viagens ao exterior de funcionários do Minis-
tério da Saúde para participar de congressos, conferências 
e reuniões internacionais;

VI -  Expedir, com aprovação do Ministro de Estado, instruções 
para orientar os delegados e representantes que forem ofi-
cialmente autorizados a comparecer ou designados para par-
ticipar de congressos, conferências e reuniões internacionais 
sobre assuntos de saúde pública ou de ciência médica;

VII - Coordenar as relações do Ministério da Saúde com entida-
des internacionais, centralizando o recebimento e a expe-
dição de comunicações, notificações e da correspondência 
em geral; promovendo a coleta de dados a serem forneci-
dos pelos órgãos competentes do Ministério e elaborando 
as respostas que, com base nos mesmos, devam ser da-
das, nos casos de pedidos de informações provenientes 
do exterior;

VIII - Manter documentário de suas atividades colecionando 
atos, convênios, acordos, ajustes, correspondência trocada, 
informações obtidas e pareceres emitidos; coligindo dados 
sobre o controle de projetos e programas, e avaliação de 
seus resultados; sobre bolsas concedidas relacionando os 
beneficiados e os cursos concluídos; e sobre teses e reso-
luções aprovadas em congresso, conferências e reuniões 
internacionais.
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A Comissão de Assuntos Internacionais tem a seguinte compo-
sição:

I -  um representante do Ministério das Relações Exteriores;

II -  o representante do Brasil no Conselho Executivo da Orga-
nização Mundial da Saúde;

III -  o representante do Brasil no Conselho Diretor da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde;

IV -  o representante do Brasil no Comitê Executivo da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde;

V -  o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Saúde;

VI -  o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Endemias 
Rurais;

VII - o Diretor-Geral do Departamento Nacional da Criança.

Além destes membros a Comissão terá um Diretor-Executivo 
designado pelo Ministro de Estado dentre os funcionários técnicos 
de nível superior do Ministério, ao qual competirá presidir as reuni-
ões da Comissão plena e dirigir, permanentemente, os serviços de 
Secretaria.

Decreto n.° 55.242, de 18 de dezembro de 1964

(PUBLICADO DOFC 21/12/1964 PAG 011714 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 18/01/1965 PAG 000557 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 99.438, de 8/8/1990

Origem: Executivo

Resumo: Reestrutura o Conselho Nacional de Saúde, a que se 
refere o artigo 67, da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, e o artigo 
4º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 54.956, de 16 de no-
vembro de 1953, como órgão de consulta em matéria de saúde.

Compete ao Conselho Nacional de Saúde opinar:

I -  sobre as matérias que lhe devam ser submetidas por força 
de disposição de lei;
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II -  mediante solicitação do Ministro de Estado da Saúde:

a)  sobre questões e problemas relativos à promoção, recu-
peração e proteção de saúde, indicando medidas adota-
das para sua solução;

b)  sobre a realização de pesquisas científicas e estudos ati-
nentes e assuntos relacionados com a saúde;

c)  sobre projetos de regimentos regulamentos, leis e de-
cretos relacionados com as atividades técnicas específi-
cas, do Ministério da Saúde.

O Conselho Nacional de Saúde, além do Ministro da Saúde que 
será seu presidente, compõe-se dos seguintes membros:

a)  membros natos: quatro dirigentes de órgãos de administra-
ção superior do Ministério da Saúde;

b)  quatro membros escolhidos entre técnicos de notória capa-
cidade e comprovada experiência em assuntos de saúde;

c)  quatro membros representantes das seguintes instituições: 
Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira Mili-
tar, Sociedade Brasileira de Higiene e Associação Médica 
Brasileira.

Os membros do Conselho Nacional de Saúde serão nomeados 
pelo Presidente da República, e terão mandato de três (3) anos com 
direito à recondução a critério do Governo.

O Decreto trata, ainda, das reuniões e das deliberações do Con-
selho.

Decreto n.° 55.643, de 27 de janeiro de 1965

(PUBLICADO DOFC 29/01/1965 PAG 001142 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 03/02/1965 PAG 001329 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Institui o Censo Hospitalar, a cargo do Ministério da 
Saúde, por intermédio da Divisão de Organização Hospitalar, do De-
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partamento Nacional de Saúde com a finalidade de coletar dados a 
respeito das internações para prestação de informações às autorida-
des de saúde.

Decreto n.° 56.202 de 30 de abril de 1965

(PUBLICADO DOFC 06/08/1965 PAG 007817 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 16/08/1965 PAG 008178 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento Interno da Seção de Segurança 
Nacional, do Ministério da Saúde, órgão complementar do Conselho 
de Segurança Nacional, subordinada diretamente ao Ministro de Es-
tado da Saúde, que tem por finalidade, no que for relacionado com as 
suas atividades específicas e em estreita cooperação com os órgãos 
da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, participar 
no estabelecimento do Conceito Estratégico Nacional e decorrente 
elaboração das Diretrizes Governamentais e dos planejamentos do 
Fortalecimento do Potencial e da Mobilização Nacional.

Compete à Seção de Segurança Nacional do Ministério da Saúde:

I -  Estudar e dar parecer sobre as questões que lhe submeta o 
Ministro de Estado;

II -  Prestar todas as informações que forem solicitadas pelos 
órgãos da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Na-
cional e Serviço Nacional de Informações;

III -  Coordenar as atividades do Ministério dentro do âmbito do 
mesmo nos assuntos ligados à segurança nacional;

IV -  Elaborar os planejamentos governamentais de potencial 
nacional e da execução da mobilização nacional, decorren-
tes das diretrizes de execução relativas ao setor de suas 
atividades;

V -  Colaborar com a Secretaria Geral do Conselho de Segurança 
Nacional na Confecção do plano interno na parte referente 
à saúde do povo;
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VI -  Sugerir as medidas que devam ser postas em prática pelo 
Ministro da Saúde, no sentido de cooperar na obra de Se-
gurança tanto em tempo de paz como no de comoção in-
terina;

VII - Orientar a execução do plano a cargo do Ministério da Saú-
de para que se torne possível uma eficiente colaboração em 
tempo de guerra;

VIII - Manter entendimentos constantes com as instituições pú-
blicas e particulares com interesses ligados à saúde e edu-
cação sanitária, coordenando-as no sentido de serem con-
venientemente utilizadas na obra de segurança nacional;

IX - Elaborar programas para a realização de conferências, pa-
lestras e programas através da imprensa escrita, falada e 
televisada que despertem o interesse dos servidores do 
Ministério pela história do País e suas tradições.

O Decreto trata, também, da competência das unidades orga-
nizacionais que a compõe, bem como das atribuições dos seus diri-
gentes.

Lei n.° 4.709, de 28 de junho de 1965

(PUBLICADO DOFC 06/07/1965 PAG 006289 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 14/07/1965 PAG 006610 COL 1 Diário Oficial da 
União)

Origem: Legislativo

Resumo: Cria no Ministério da Saúde a Campanha de Erradica-
ção da Malária.

À Campanha de Erradicação da Malária, que terá duração limita-
da, de acordo com os planos elaborados e aprovados pelo Ministro 
da Saúde, compete:

I -  Orientar, coordenar e executar, dentro do território nacio-
nal, quaisquer atividades de combate à malária, visando à 
sua erradicação.

II -  Preparar os planos de trabalho, suas revisões periódicas, a 
proposta orçamentária e o Plano de Aplicação dos recursos 
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consignados no Orçamento da União, para a erradicação da 
malária.

Ill -  Realizar, em todo o País, estudos e pesquisas especiais vin-
culados ao programa de combate à malária.

IV -  Realizar e promover a formação e treinamento de pessoal 
técnico, especializado e administrativo, assim como via-
gens de estudo ou observação e de representação inclusive 
no estrangeiro, de técnicos da Campanha.

V -  Divulgar os trabalhos de investigação, os estudos e outras 
atividades de interesse, relacionados com a malária.

Fica, também, criado no Ministério da Saúde um Conselho Con-
sultivo de Erradicação da Malária, com finalidade de assessorar o Mi-
nistro da Saúde em tudo que se refira aos aspectos técnico-adminis-
trativos e operacionais do programa de combate à malária no País.

O Conselho Consultivo de Erradicação da Malária terá como 
Presidente o Ministro da Saúde. Será constituído pelo Diretor do 
Departamento Nacional de Endemias Rurais, pelo Diretor do Depar-
tamento Nacional de Saúde, de Endemias Rurais, Diretor do Departa-
mento Nacional de Saúde, representantes do Ministério da Fazenda 
e dos Ministros Extraordinários para o Planejamento e Coordenação 
Econômica e para Coordenação dos Organismos Regionais, do Su-
perintendente da Campanha e de representantes dos Organismos 
Internacionais cooperantes.

Decreto n.° 56.899, de 23 de setembro de 1965

(PUBLICADO DOFC 27/09/1965 PAG 009867 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais relativas à Pro-
filaxia da doença de Chagas no País, que será realizada através das 
seguintes medidas:

1)  Inquéritos epidemiológicos preliminares;

2)  Combate ao agente transmissor pela aplicação, nos domicílios, 
de inseticidas de ação tóxico-residual de comprovada eficácia 
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e havendo indicação de medidas, visando à eliminação de 
animais domésticos reservatórios do agente infectante;

3)  Promoção de medidas para que a habitação obedeça aos 
requisitos de higiene indispensáveis à proteção da saúde e 
que visem não só ao desenvolvimento de hábitos higiênicos, 
como também a impedir a proliferação de triatomíneos no 
domicílio e peridomicílio;

4)  Educação sanitária, visando criar, entre as populações, a 
consciência da importância desta endemia e da necessidade 
da colaboração no seu combate, a fim de que sejam obtidos 
resultados eficazes e duradouros;

5)  Inclusão, entre os critérios de seleção, dos doadores de san-
gue, da reação sorológica para a Doença de Chagas, coope-
rando para sua realização o órgão federal responsável pela 
profilaxia da tripanossomíase;

6)  Notificação à autoridade sanitária, obrigatoriamente nas áreas 
endêmicas;

7)  Exames de contatos de fonte de infecção e de animais do-
mésticos e silvestres reconhecidos com reservatórios do 
“Schyzotripanum Cruzi”.

As medidas previstas neste Decreto serão exercidas em todo o 
território nacional pelo Ministério da Saúde, por meio do órgão res-
ponsável pela profilaxia da doença de Chagas ao qual compete:

1)  Organizar e executar pesquisas sobre epidemiologia, profila-
xia, diagnóstico e terapêutica da doença de Chagas;

2)  Estabelecer cursos de preparo e especialização de pessoal 
técnico e auxiliar destinado à execução do combate à doença 
de Chagas.

Decreto n.° 57.474, de 20 de dezembro de 1965

(PUBLICADO DOFC 28/12/1965 PAG 013481 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 02/03/1966 PAG 002291 COL 1 Diário Oficial da 
União)
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Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais relativas ao 
combate à Malária no País, visando à sua erradicação, que será pla-
nejada e executada pelo órgão próprio do Ministério da Saúde com 
a aplicação das seguintes medidas:

I -  Estudos epidemiológicos para conhecimento e delimitação 
da área malárica e indicação das medidas profiláticas. Esses 
estudos devem ser realizados em áreas epidemiologica-
mente representativas das regiões que apresentem condi-
ções naturais à transmissão da malária.

II -  Reconhecimento geográfico da área malárica e outras pro-
vidências, visando à obtenção de dados necessários ao pla-
nejamento e à execução dos métodos profiláticos.

III -  Planejamento das medidas profiláticas, baseado em dados 
epidemiológicos e do reconhecimento geográfico.

IV -  Formação e/ou aperfeiçoamento do pessoal técnico, sub-
técnico, auxiliar e administrativo necessários à execução 
dos trabalhos.

V -  Divulgação sanitária por meio do planejamento e do incen-
tivo à colaboração.

VI -  Medidas profiláticas que obedecerão indicações de ordem 
técnica. 

VII - Avaliação epidemiológica, cujo objetivo será medir a inci-
dência da malária e aferir os resultados das medidas profi-
láticas em execução.

VIII - Pesquisas sobre os hábitos dos anofelinos e a patogenia 
dos plasmódios.  

Decreto n.° 57.632, de 14 de janeiro de 1966

(PUBLICADO DOFC 24/01/1966 PAG 000799 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 01/02/1966 PAG 001182 COL 4 Diário Oficial da 
União)
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(RET DOFC 10/02/1966 PAG 001631 COL 4 Diário Oficial da 
União)

(RET DOFC 16/02/1966 PAG 001883 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 87, de 16/4/1991

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece Normas Técnicas Especiais para a defesa 
sanitária do País, nas atividades que dizem respeito à “Saúde Inter-
nacional”, com o objetivo de evitar a introdução e a expansão no País 
de doenças transmissíveis, cabendo ao órgão incumbido da defesa 
sanitária internacional do Ministério da Saúde a execução e a fiscali-
zação das medidas e formalidades sanitárias. 

Na execução dessas medidas e formalidades sanitárias, serão 
sempre observados os dispositivos do Regulamento Sanitário Inter-
nacional, do Código Nacional de Saúde, da legislação nacional es-
pecífica, dos tratados, acordos e convênios internacionais subscritos 
pelo Brasil.

Das medidas sanitárias a cargo do órgão incumbido da defesa 
sanitária internacional do Ministério da Saúde constarão as seguintes:

a) investigação epidemiológica;

b) isolamento;

c) quarentena;

d) interdição;

e) vigilância sanitária;

f) desinfecção;

g) desinfestação;

h) desratização;

i) desinsetização; 

j) imunização.

O Decreto trata, também, das formalidades sanitárias relativas às 
embarcações e aeronaves, incluindo visita médico-sanitária, inspeção 
sanitária, desratização, apresentação de certificados internacionais de 
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imunização e atestados de saúde. Estabelece, ainda, que as doenças 
quarentenáveis, tipo cólera, febre amarela, peste, tifo exantemático 
e febre recorrente, devem receber medidas especiais para o seu con-
trole  de acordo com as normas estabelecidas neste decreto.

Decreto n.° 57.743, de 23 de fevereiro de 1966

(PUBLICADO DOFC 10/02/1966 PAG 001628 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 16/02/1966 PAG 001883 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento do Serviço de Saúde dos Portos, 
do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que 
tem por finalidade:

a)  Promover e executar medidas sanitárias que visem evitar a 
introdução e expansão no País de doenças transmissíveis e 
vetores;

b)  supervisionar e proceder ao controle médico dos estrangei-
ros que pretendem ingressar ou fixar-se no País.

Constituem atribuições do Serviço de Saúde dos Portos:

a)  acompanhar a marcha das epidemias ou endemias em outros 
países, promovendo a defesa sanitária contra a sua entrada 
no território nacional, por meio de portos e fronteiras;

b) propor as medidas sanitárias reguladoras do tráfego em todo 
o território nacional, de veículos terrestres, marítimos, fluviais 
e aéreos, bem como de seus passageiros, tripulantes e car-
gas, fiscalizando o seu fiel cumprimento;

c) proceder ao exame de saúde e fiscalizar os estrangeiros que 
pretendam ingressar no País;

d) proceder aos exames de saúde dos estrangeiros que preten-
dam ter permanência no País, bem como opinar nos proces-
sos de naturalização;
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e)  cooperar com os serviços sanitários locais no sentido de evi-
tar a propagação das doenças transmissíveis;

f)  supervisionar, sob o ponto de vista técnico, os serviços de 
saúde da marinha mercante brasileira;

g)  cumprir e fazer cumprir a legislação nacional específica, bem 
como os dispositivos do Regulamento Sanitário Internacional 
e demais convenções sanitárias internacionais subscritas pelo 
Brasil.

O Serviço de Saúde dos Portos compreende órgãos centrais e 
órgãos regionais.

I - São órgãos centrais:

a)  Seção de Organização e Controle;

b)  Seção de Exame de Saúde de Estrangeiro;

c)  Seção de Administração, com as turmas de Comunica-
ções, Pessoal, Material, Orçamento, Conservação e de Re-
paros e Serviços Gerais.

II - São órgãos regionais as Inspetoras de Saúde dos Portos em 
número de 16, assim distribuídas:

-  Distrito Federal, com sede em Brasília e jurisdição no DF e 
Estado de Goiás;

-  Amapá, com sede em Macapá;

-  Amazonas com sede em Manaus e jurisdição no Estado do 
Amazonas, Acre e Territórios de Rondônia e de Roraima; 

-  Pará, com sede em Belém;

-  Maranhão, com sede em São Luís;

-  Ceará, com sede em Fortaleza e jurisdição nos Estados do 
Ceará e Piauí;

-  Rio Grande do Norte, com sede em Natal;

-  Pernambuco, com sede em Recife e jurisdição nos Estados 
de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Território de Fernando 
de Noronha;

-  Bahia, com sede em Salvador e jurisdição nos Estados da 
Bahia e Sergipe;
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-  Espírito Santo, com sede em Vitória;

-  Estado da Guanabara, com sede no Rio e jurisdição nos 
Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Minas Gerais;

-  São Paulo, com sede em Santos;

-  Paraná, com sede em Paranaguá;

-  Santa Catarina, com sede em São Francisco do Sul;

-  Rio Grande do Sul, com sede em Rio Grande;

-  Mato Grosso, com sede em Corumbá.

O Regimento trata, ainda, da competência das unidades organi-
zacionais e das atribuições dos seus dirigentes.

Lei n.° 5.037, de 17 junho de 1966

(PUBLICADO DOFC 21/06/1966 PAG 006667 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Extingue no Ministério da Saúde, o Serviço Federal de 
Bioestatística do Departamento Nacional da Saúde e o Serviço de 
Estatística do Departamento Nacional da Criança, cujas atribuições, 
acervo, dotações e pessoal são transferidos ao Serviço de Estatística 
da Saúde do mesmo Ministério.

Decreto n.° 58.740, de 28 de junho de 1966

(PUBLICADO DOFC 01/07/1966 PAG 007159 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova as Normas Técnicas Especiais do Código Na-
cional de Saúde, para Assistência e Proteção à Maternidade, à Infân-
cia e à Adolescência.

O órgão competente do Ministério da Saúde coordenará todas 
as atividades nacionais relativas à assistência e proteção à mater-
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nidade, à infância e à adolescência, orientando a criação e o fun-
cionamento de instituições oficiais ou particulares, estimulando-as e 
amparando-as, especialmente por meio de:

a)  prestação de assistência técnica;

b)  concessão de auxílios;

c)  realização de inquéritos, estudos epidemiológicos e outras 
pesquisas;

d)  elaboração e planos de assistência alimentar;

e)  promoção de medidas preventivas;

f)  contribuição à educação sanitária; e

g)  concessão de auxílio para formação, treinamento e aperfei-
çoamento de pessoal técnico.

Os planos de trabalho do órgão do Ministério da Saúde, en-
carregado da assistência e proteção à maternidade, à infância e à 
adolescência, terão caráter normativo, fixando, nos programas de 
utilização dos recursos que lhe forem destinados, as bases da política 
de proteção e assistência materno-infanto-juvenil a ser adotada, em 
todo o País, pelas entidades oficiais e particulares.

Para alcançar os objetivos, serão necessários:

a)  exames pré-nupciais e adequada educação sanitária, visando 
a uma progênie sadia;

b)  assistência natal e neonatal, devendo as maternidades, para 
melhor atender a esses serviços, manter em funcionamento 
consultórios pré-natais, e, sempre que possível, assistência 
obstétrica domiciliária, cabendo à pessoa que assistir ao parto 
promover a profilaxia da infecção umbilical, da oftalmia puru-
lenta do recém-nascido e outras medidas indicadas;

c)  cuidados especiais, das autoridades sanitárias e dos profissio-
nais que atendam às mães e aos lactentes no que respeita à 
amamentação ao seio materno. Do mesmo modo, quanto à 
alimentação dos infantes, dos pré-escolares e dos escolares, 
a fim de serem proporcionados os meios necessários e ade-
quados, principalmente junto aos pais e responsáveis;
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d) a realização de exames periódicos de saúde para alunos, 
professores e funcionários dos estabelecimentos (públicos 
ou particulares) destinados à recreação, educação e, ensino, 
além da exigência do atestado de saúde do pré-escolar e do 
escolar, para admissão nesses estabelecimentos.

As normas técnicas disciplinam, ainda, a cooperação financeira, 
os serviços e as obras de proteção à maternidade, à infância e à ado-
lescência, além de estudos e pesquisas relacionados com o assunto.

Decreto n.° 59.153, de 31 de agosto de 1966

(PUBLICADO DOFC 02/09/1966 PAG 010139 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Institui, no Ministério da Saúde, de acordo com plano 
aprovado pelo Ministro da Saúde, a Campanha de Erradicação da 
Varíola (CEV), diretamente subordinada ao Diretor-Geral do Depar-
tamento Nacional de Saúde e destinada a intensificar e coordenar, 
em todo o território nacional, as atividades públicas e particulares 
de prevenção e combate à varíola, em todas as suas formas clínicas, 
com a finalidade de alcançar a erradicação dessa doença.

O Decreto trata, ainda, dos recursos, do pessoal, da superinten-
dência, dos assessores e coordenadores regionais, e da extinção da 
Campanha.

Lei n.° 5.167 de 21 de outubro de 1966

(PUBLICADO DOFC 25/10/1966 PAG 012301 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Dispõe sobre a Consultoria Jurídica do Ministério da 
Saúde, diretamente subordinada ao Ministro de Estado e chefiada 
pelo Consultor Jurídico, que tem por finalidade:

I - Emitir parecer sobre questões jurídicas encaminhadas a seu 
estudo pelo Ministro de Estado;

II -  Prestar assistência jurídica aos demais órgãos do Ministério 
da Saúde;
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III -  Cooperar com o Ministério Público nos feitos Judiciais em 
que seja parte a União, em matéria pertinente ao Ministé-
rio da Saúde;

IV -  Preparar as informações que devam ser prestadas pelo 
Ministro da Saúde em mandados de segurança e ações 
judiciais, bem como rever as informações devidas pelas 
demais autoridades do Ministério da Saúde;

V -  Lavrar acordos, ajustes e convênios que sejam assinados, 
no Ministério da Saúde, pelo Ministro de Estado;

VI -  Examinar e rever projetos de leis, decretos e regulamentos 
de iniciativa do Ministério da Saúde ou elaborar os que 
sejam ordenados pelo Ministro de Estado;

VII - Zelar pela fiel observância de leis, decretos e regulamen-
tos, especialmente em matéria pertinente ao Ministério da 
Saúde; e

VIII - Exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei 
ou pelo Regimento.

Decreto-Lei n.° 212, de 27 de fevereiro de 1967

(PUBLICADO DOFC 27/02/1967 PAG 002355 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pela Lei	n.° 5.348, de 3/11/1967

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece que visando ao interesse da saúde pública 
ou da higiene da alimentação, o Ministro da Saúde poderá, em deci-
são fundamentada, determinar o cancelamento temporário ou defini-
tivo do registro, bem como a interdição ou a apreensão de alimento, 
inclusive bebidas em geral.

Decreto n.° 60.424, de 11 de março de 1967

(PUBLICADO DOFC 13/03/1967 PAG 003005 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 27/03/1967 PAG 003525 COL 1 Diário Oficial da 
União)
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Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Regimento da Consultoria Jurídica do Minis-
tério da Saúde, nos seguintes termos:

Ficam criadas, na Parte Permanente do Quadro de Pessoal do 
Ministério da Saúde, as seguintes funções gratificadas, lotadas na 
Consultoria Jurídica:

4  Assessores do Consultor Jurídico; 

1 Chefe da Secretaria-Executiva; 

1 Encarregado da Turma de Expediente;

1 Encarregado da Turma de Mecanografia;

1 Encarregado da Turma de Controle e Registro de Feitos;

1 Chefe do Setor de Documentação; 

1 Secretário do Consultor Jurídico.

A Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, diretamente su-
bordinada ao Ministro de Estado e chefiada pelo Consultor Jurídico, 
tem por finalidade:

I -  emitir parecer sobre questões jurídicas encaminhadas a seu 
estudo pelo Ministro de Estado;

II -  prestar assistência jurídica aos demais órgãos do Ministério 
da Saúde;

III -  cooperar com o Ministério Público nos feitos judiciais em 
que seja parte a União, em matéria pertinente ao Ministério 
da Saúde;

IV -  preparar as informações que devam ser prestadas pelo Mi-
nistro da Saúde em mandados de segurança e ações judi-
ciais, bem como rever as informações devidas pelas demais 
autoridades do Ministério da Saúde;

V -  lavrar acordos, ajustes e convênios que sejam assinados, no 
Ministério da Saúde, pelo Ministro de Estado;
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VI -  examinar e rever projetos de leis, decretos e regulamentos 
de iniciativa do Ministério da Saúde ou elaborar os que se-
jam ordenados pelo Ministro de Estado;

VIII - zelar pela fiel observância das leis, dos decretos e regula-
mentos, especialmente em matéria pertinente ao Ministé-
rio da Saúde; e

VIII - exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei.

São, ainda, atribuições da Consultoria Jurídica:

I -  examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento 
incumba a autoridade do Ministério da Saúde ou dela de-
penda;

II -  examinar, previamente, a legalidade dos acordos, ajustes, 
convênios e outros contratos que venham a ser celebrados 
por órgãos do Ministério da Saúde;

III -  organizar e manter comentários atualizados da legislação 
e da jurisprudência judiciária e administrativa, em maté-
ria de Direito Sanitário e em outros assuntos de interesse 
do Ministério da Saúde, bem como dos seus próprios 
pareceres;

IV - sugerir a rescisão administrativa ou judicial dos contratos, 
em que for parte e Ministério da Saúde, ou seus órgãos, 
sempre que tiver conhecimento do inadimplemento de 
suas cláusulas;

V -  acompanhar, junto ao Congresso Nacional, o andamento 
de projetos de lei que interessem ou que se relacionem 
com o Ministério da Saúde;

VI -  acompanhar, junto aos juizes e tribunais, com andamento 
de feitos judiciais, em que seja parte a União, em matéria 
pertinente ao Ministério da Saúde;

VII - orientar as repartições do Ministério da Saúde, a respeito 
do encaminhamento às Procuradorias da Fazenda Nacional 
dos elementos necessários à inscrição, como dívida ativa, 
e conseqüente cobrança, dos débitos para com a União, 
apurados no Ministério, inclusive os decorrentes do não 
recolhimento, nos prazos fixados, das multas aplicadas por 
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aquelas repartições, em virtude de infrações à legislação 
sanitária federal;

VIII - promover a Públicação de pareceres selecionados; 

IX - atender a outros encargos que lhe sejam cometidos pelo 
Ministro de Estado.

A Consultoria Jurídica é composta por:

I - Consultor Jurídico;

II - Secretaria-Executiva:

a) Turma de Expediente;

b) Turma de Registro e Controle de Feitos;

c) Turma de Mecanografia;

III - Setor de Documentação.

O Regimento trata, ainda, da competência das unidades organi-
zacionais e das atribuições dos seus dirigentes.

Decreto n.° 61.376, de 18 de setembro de 1967

(PUBLICADO DOFC 19/09/1967 PAG 009585 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Subordina diretamente ao Ministro de Estado a Cam-
panha de Erradicação da Varíola.

Decreto n.° 61.968, de 22 de dezembro de 1967

(PUBLICADO DOFC 27/12/1967 PAG 013019 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 417 de 9/1/1992

Resumo: Institui no Serviço Nacional de Câncer, do Departamen-
to Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, a Campanha Nacional 
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de Combate ao Câncer que fica destinada a intensificar e coordenar, 
em todo o território nacional, as atividades públicas e privadas, de 
prevenção, de diagnóstico precoce, de assistência médica, de forma-
ção de técnicos especializados de pesquisas de educação, de ação 
social e de recuperação, relacionadas com as neoplasias malignas 
em todas as suas formas clínicas, com a finalidade de reduzir-lhes a 
incidência.

O Decreto trata, ainda, do quadro de pessoal, da extinção da 
Campanha e da competência das unidades organizacionais e das 
atribuições do Superintendente e dos Assessores e Coordenadores 
regionais.

Decreto n.° 62.474, de 27 de março de 1968

(PUBLICADO DOFC 28/03/1968 PAG 002529 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Delega ao Ministro da Saúde competência para desig-
nar os membros do Conselho Consultivo de Erradicação da Malária, 
da Comissão Nacional de Hemoterapia.

Decreto n.° 62.614, de 26 de abril de 1968

(PUBLICADO DOFC 29/04/1968 PAG 003427 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Implanta, de forma progressiva, o plano de coordena-
ção das atividades de proteção e recuperação da saúde individual, 
elaborado pelo Ministério da Saúde.

Decreto	n.°	64.061	de	4	de	fevereiro	de	1969

(PUBLICADO DOFC 05/02/1969 PAG 001207 COL 3 Diário Ofi
cial da União)



11�

(RET DOFC 10/02/1969 PAG 001331 COL 1 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Dispõe, em caráter provisório, sobre a organização do 
Ministério da Saúde, nos seguintes termos:

O Ministério da Saúde terá a seguinte estrutura provisória:

I -  Direção superior

a)  Órgãos e funções subordinados diretamente ao Ministro de 
Estado:

 Supervisão Geral de Saúde Coletiva;

 Supervisão Geral de Saúde Individual.

b)  Subordinados a Supervisores Gerais:

 Supervisores Setoriais.

II - Atividades-fim

a)  Órgãos e funções de prestação direta de serviços de controle 
e tratamento de doenças – funcionamento em regime des-
centralizado sob a orientação e supervisão de Supervisores 
Setoriais:

1 - Entidades Privadas;

2 - Serviços Municipais;

3 - Serviços Estaduais.

b)  Órgãos e funções de prestação direta de serviços de erradi-
cação, subordinados a Supervisores Setoriais:

Campanhas Nacionais de Erradicação de Endemias.

c)  Órgãos e funções de prestação direta de serviços, de caráter 
supletivo, dirigidos por Supervisores:

- Entidades Autônomas incumbidas de:

1) Prevenção e Controle de Doenças;

2) Ensino;
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3)  Pesquisa;

4)  Produção de Medicamentos.

d)  Órgãos e funções de fiscalização, integrando a administração 
direta, sob a direção de Supervisor Setorial.

Integram, ainda, a estrutura ministerial:

a)  como unidades de aconselhamento, consulta e orientação:

1) Conselho Nacional de Saúde;

2) Comissão de Assuntos Internacionais;

3) Comissão Nacional de Alimentação;

4) Comissão Nacional de Entorpecentes;

5) Comissão Nacional de Hemoterapia;

6) Consultorias.

b)  unidades de apoio, subordinadas diretamente ao Ministro de 
Estado:

1)  Secretaria-Geral;

2)  Unidade de Planejamento, Avaliação, Pesquisa e Projetos 
Especiais;

3) Inspetoria Geral de Finanças;

4)  Consultoria Jurídica;

5)  Divisão de Segurança e Informações;

6)  Coordenação de Relações Públicas;

7)  Gabinete do Ministro.

c)  unidades subordinadas a sistemas e unidades auxiliares, diri-
gidas por um Supervisor:

1) Divisão do Pessoal;

2)  Divisão de Serviços Gerais;

3)  Serviço de Comunicações;

4)  Serviço de Documentação e Arquivo;

5) Seção de Recepção e Portaria;

6) Seção de Transporte.
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O Decreto trata, ainda, do quadro de pessoal e das atribuições 
dos dirigentes.

Decreto n.° 64.867 de 24 de Julho de 1969

(PUBLICADO DOFC 25/07/1969 PAG 006356 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 806, de 26/4/1993

Origem: Executivo

Resumo: Institui um fundo especial, denominado Fundo Nacio-
nal de Saúde (FNS), cujos recursos serão destinados a prover, em ca-
ráter supletivo, os programas de trabalho relacionados com a saúde 
individual e coletiva, e coordenados ou desenvolvidos pelo Ministé-
rio da Saúde.

Constituirão recursos do Fundo Nacional de Saúde:

I -  os consignados a seu favor na Lei de Orçamento Anual da 
União e em créditos adicionais;

II -  os transferidos por entidades da administração indireta que 
tenham por finalidade a execução de atividades relaciona-
das com a saúde;

III -  os resultantes de contrapartidas dos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, para a execução de programas de saúde e 
saneamento;

IV -  os provenientes de doações de organismos e entidades na-
cionais, internacionais e estrangeiras, a seu favor;

V -  os obtidos por meio de operações de crédito realizadas em 
seu nome;

VI -  os recebidos a título de juros por depósitos bancários;

VII - os provenientes da participação no Fundo Especial da Lo-
teria Federal, relativa aos percentuais destinados ao Fundo 
Especial de Financiamento de Assistência Médica e ao Fun-
do Especial dos Serviços Públicos e Investimentos Munici-
pais, que ficam extintos;
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VIII - os provenientes dos saldos existentes em favor dos fundos 
extintos, inclusive saldos credores de operações de crédito 
ou outras realizadas em nome do FEFAM e do FESPIM;

IX -  os resultantes das contribuições dos usuários do sistema 
nacional de saúde, não incluídos no regime da Previdência 
Social;

X -  o produto das rendas resultantes de operações de natureza 
industrial ou comercial; de convênios, acordo ou ajustes 
celebrados por entidades públicas ou particulares, nacio-
nais, estrangeiras ou internacionais; e de serviços de toda 
natureza compatíveis com as atividades relacionadas com 
a saúde individual e coletiva;

XI -  de outras rendas que por sua natureza possam destinar-se 
ao Fundo Nacional de Saúde.

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão geridos pelo 
Ministério da Saúde por meio de uma Junta Deliberativa e adminis-
trados por um Diretor Executivo designado pelo Ministro da Saúde.

A Junta Deliberativa será presidida pelo Secretário-Geral do Mi-
nistério da Saúde e integrada pelos seguintes membros:

a)  Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Saúde;

b)  Supervisor Geral de Saúde Coletiva;

c)  Supervisor Geral de Saúde Individual;

d)  Representante dos Ministérios do Planejamento e Coordena-
ção Geral e da Fazenda, designado em conjunto.

O Decreto trata, ainda, da competência da Junta Deliberativa e 
das atribuições do Diretor-Executivo.

Decreto n.° 60.252, de 21 de fevereiro de 1967

(PUBLICADO DOFC 23/02/1967 PAG 002217 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 28/02/1967 PAG 002488 COL 4 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991
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Origem: Executivo

Resumo: Institui, no Ministério da Saúde, a Campanha Nacional 
de Saúde Mental (CNSM) diretamente subordinada ao Diretor do 
Serviço Nacional de Doenças Mentais do Departamento Nacional de 
Saúde e destinada a intensificar e coordenar, em todo o território na-
cional, as atividades públicas e particulares de prevenção e comba-
te, inclusive de tratamento e recuperação, relativamente às doenças 
mentais em geral, em todos os seus aspectos, graus e variedades, 
com a finalidade de reduzir-lhes a incidência, bem como a dos esta-
dos mórbidos correlatos.

A Campanha poderá ser extinta:

I -  pela execução integral de seu Plano aprovado pelo Ministro 
da Saúde;

II - por ato do Presidente da República.

Decreto n.° 65.253, de 1º de outubro de 1969

(PUBLICADO DOFC 02/10/1969 PAG 008306 COL 4 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 06/10/1969 PAG 008402 COL 3 Diário Oficial da 
União)

(RET DOFC 14/10/1969 PAG 008664 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Dispõe sobre a organização administrativa do Ministé-
rio da Saúde nos seguintes termos:

A estrutura administrativa do Ministério da Saúde constitui-se 
dos seguintes órgãos e entidades básicas, subordinados ao Ministro 
de Estado: 

I -  Supervisão Nacional de Saúde

II - Órgãos e entidades incumbidos de atividades-fim:
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a) fundamentais:

1) Superintendência de Campanhas de Saúde Pública;

2) Fundação Serviço de Saúde Pública;

3) Coordenação da Assistência Médica.

b)  outros:

1) Fundação Instituto Oswaldo Cruz;

2) Fundação de Recursos Humanos para a Saúde;

3) Laboratório de Medicamentos e Produtos Profiláticos;

4) Coordenação de Projetos Especiais.

c)  de fiscalização:

-  Superintendência de Fiscalização.

III - de planejamento, coordenação e controle financeiro:

1) Secretaria Geral;

2) Inspetoria Geral de Finanças;

3) Administração do Fundo Nacional de Saúde;

4) Coordenação de Assuntos Internacionais.

IV - Outros órgãos de apoio administrativo:

1) Consultoria Jurídica;

2) Divisão de Segurança e Informações;

3) Coordenação Geral da Comunicação;

4) Gabinete;

5) Supervisão de Serviços Auxiliares de Administração.

O Decreto trata, ainda, da natureza e finalidade das unidades 
organizacionais, da estrutura administrativa, atribuições, cargos e 
funções.

Decreto Lei n.° 904, de 1º de outubro de 1969

(PUBLICADO DOFC 02/10/1969 PAG 008305 COL 1 Diário Ofi
cial da União)
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Origem: Executivo

Resumo: A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, institu-
ída pela Lei n.° 3.750, de 11 de abril de 1960, passa a denominar-se 
Fundação Serviços de Saúde Pública, que terá por finalidade promo-
ver, coordenar e, supletivamente, executar atividades de prevenção 
e controle de doenças no território nacional.

A Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública, instituída 
pela lei n.° 5.019, de 7 de julho de 1966, passa a denominar-se Fun-
dação de Recursos Humanos para a Saúde, e a Escola Nacional de 
Saúde Pública (art. 5º da Lei n.° 2.312, de 3 de setembro de 1954) 
integrará a estrutura da mesma Fundação.

Decreto Lei n.° 986, de 21 de outubro de 1969

(PUBLICADO DOFC 21/10/1969 PAG 008935 COL 3 Diário Ofi
cial da União)

(RET DOFC 11/11/1969 PAG 009737 COL 3 Diário Oficial da 
União)

Origem:	Executivo

Resumo: Estabelece normas que regulam, em todo território 
nacional, a defesa e a proteção da saúde individual ou coletiva, no 
tocante a alimentos, desde a sua obtenção até o seu consumo.

O Decreto-Lei aprova várias definições relacionadas com a in-
dustrialização e o comércio de alimentos, além de estabelecer a con-
cessão de registro e o controle da comercialização pelo Ministério 
da Saúde.

Estabelece, ainda, as normas referentes ao rótulo, aos aditivos, 
aos padrões de identidade e qualidade, à fiscalização, às infrações e 
penas e, aos estabelecimentos industriais e comerciais. 

Decreto n.° 66.623, de 22 de maio de 1970

(PUBLICADO NO DOFC 25/05/1970 PAG 003903 COL 1 Diário 
Oficial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991
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Origem: Executivo

Resumo: Dispõe sobre a organização administrativa do Ministé-
rio da Saúde nos seguintes termos:

A área de competência do Ministério da Saúde abrange a po-
lítica nacional de saúde; as atividades médicas e paramédicas; ação 
preventiva em geral; vigilância sanitária de fronteiras e portos marí-
timos, fluviais e aéreos; o controle de drogas, medicamentos e ali-
mentos; e pesquisas médico-sanitárias em todo território nacional 
tendo a seguinte estrutura básica:

I -  Órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle 
Financeiros:

- Secretaria Geral;

- Inspetoria Geral de Finanças.

II -  Órgãos de Assistência Direta e Imediata:

- Gabinete do Ministro;

- Consultoria Jurídica;

- Divisão de Segurança e Informações.

III -  Órgãos de Consulta:

- Conselho Nacional de Saúde.

IV - Órgãos de Apoio Internacional:

- Coordenação de Assuntos Internacionais de Saúde.

V - Órgãos Centrais de Direção Superior:

- Secretaria de Saúde Pública;

- Secretária de Assistência Médica;

- Departamento de Administração.

VI - Fundo Nacional de Saúde;

VII - Órgãos de Atuação Regional:

- Delegacias Federais de Saúde.

1)  A Secretaria de Saúde Pública é integrada pelos seguintes 
órgãos:
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I -  Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças;

II -  Superintendência de Campanhas de Saúde Pública;

III -  Divisão Nacional de Fiscalização;

IV -  Divisão Nacional de Organização Sanitária.

2)  A Secretaria de Assistência Médica será integrada pelos se-
guintes órgãos:

I - Coordenação de Assistência Médica e Hospitalar;

II - Coordenação de Proteção Materno-Infantil;

III -  Divisão Nacional de Saúde Mental;

IV -  Divisão Nacional de Câncer;

V -  Divisão Nacional de Perícias Médicas.

3)  O Departamento de Administração é integrado pelos seguin-
tes órgãos:

I -  Divisão do Pessoal;

II -  Divisão de Obras;

III -  Divisão do Material;

IV -  Serviço de Comunicação;

V -  Serviço de Documentação;

VI -  Serviços de Transportes;

VII - Serviços de Auxiliares.

O Decreto estabelece, também, as competências do Ministério 
da Saúde e dos órgãos da estrutura organizacional básica.

Decreto n.° 74.891, de 13 de novembro de 1974

(PUBLICADO NO DOFC 14/11/1974 PAG 012977 COL 2 Diário 
Oficial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Dispõe sobre a Estrutura Básica do Ministério da Saú-
de nos seguintes termos:
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O Ministério da Saúde tem como área de competência, os as-
suntos relacionados com:

I - Política Nacional de Saúde;

II -  Atividades médicas e paramédicas;

III -  Ação preventiva em geral e vigilância sanitária de fronteiras 
e de portos marítimos, fluviais e aéreos;

IV -  Controle de drogas, medicamentos e alimentos; e

V -  Pesquisas médico-sanitária.

O Ministério da Saúde será constituído pelos seguintes órgãos 
e entidades:

I - Estrutura Básica

a)  Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado:

- Gabinete do Ministro (GM)

- Consultoria Jurídica (CJ)

- Divisão de Segurança e Informações (DSI)

- Coordenadoria de Comunicação Social (CCS)

b)  Órgãos Colegiados:

- Conselho Nacional de Saúde (CNS)

- Conselho de Prevenção Antitóxico (CPA)

c)  Órgãos Centrais de Planejamento Coordenação e Controle 
Financeiro:

- Secretaria-Geral (SG)

- Inspetoria-Geral de Finanças (IGF)

d) Órgãos de Administração de Atividades Auxiliares:

- Departamento de Administração (DA)

- Departamento do Pessoal (DP)

e)  Órgão de Administração de Atividades Específicas:

- Secretaria Nacional de Saúde (SNS)

- Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM)

f) Órgãos de Atuação Regional:

- Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS)
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II - Entidades Vinculadas

a) Autarquia:

- Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN)

b)  Fundações:

- Fundações Oswald Cruz (Fiocruz)

- Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP)

O Gabinete do Ministro será dirigido por Chefe; a Consultoria 
Jurídica por Consultor Jurídico; a Divisão de Segurança e Informa-
ções por Diretor; a Coordenadoria de Comunicação Social por Coor-
denador; a Secretaria-Geral por Secretário-Geral; a Inspetoria-Geral 
de Finanças por Inspetor-Geral de Finanças; os Departamentos por 
Diretores; as Secretarias por Secretários; a Superintendência por Su-
perintendente e as Coordenadorias Regionais por Coordenadores Re-
gionais, providos na forma da legislação pertinente.

Ficam extintos a Secretaria de Assistência Médica, o Departa-
mento Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças e a Divisão Na-
cional de Fiscalização da Secretaria de Saúde Pública.

A Secretaria de Saúde Pública passa a denominar-se Secretaria 
Nacional de Saúde e a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, passa a de-
nominar-se Fundação Oswaldo Cruz.

O Decreto traz, ainda, as atribuições e competências das unida-
des organizacionais e entidades vinculados ao Ministério da Saúde.

Decreto n.° 76.165, de 27 de agosto de 1975

(PUBLICADO NO DOFC 28/08/1975 PAG 011043 COL 1 Diário 
Oficial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Aprova o estatuto da Fundação Serviços de Saúde Pú-
blica nos seguintes termos:

A Fundação Serviços de Saúde Pública, supervisionada pelo Mi-
nistro da Saúde, tem como objetivos:
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I - contribuir para elevar os níveis de saúde das populações, 
especialmente nas regiões onde se desenvolvam planos 
governamentais de valorização e desenvolvimento eco-
nômico;

II -  propiciar condições satisfatórias de saneamento, particu-
larmente em núcleos de população localizados nas áreas 
rurais;

III - realizar estudos e pesquisas que visem à identificação de 
problemas de saúde, indicando os instrumentos e as ações 
necessárias à sua solução;

IV - desenvolver novos métodos e técnicas de planejamento e 
administração do setor Saúde;

V -  promover e incentivar a capacitação dos recursos huma-
nos indispensáveis ao desenvolvimento de programa de 
saúde;

VI - incrementar e incentivar a racionalização dos sistemas de 
informação técnico-científica de setor Saúde.

Para o exercício de suas funções, a Fundação SEPS terá a seguin-
te estrutura básica:

I -  Órgãos de Direção Superior

- Presidência;

- Conselho Deliberativo; e

- Conselho Fiscal.

II - Órgãos de Coordenação e Execução.

O decreto traz a composição, competência, forma de funciona-
mento e as atribuições de cada uma de suas unidades organizacio-
nais e funcionários. 

O Presidente da Fundação SESP será nomeado pelo Presidente 
da República.

Decreto n.° 77.481, de 23 de abril de 1976

(PUBLICADO NO DOFC 26/04/1976 PAG 005152 COL 3 Diário 
Oficial da União)
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Origem: Executivo

Resumo: Aprova o Estatuto da Fundação Osvaldo Cruz nos se-
guintes termos:

A Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) é dotada da personalidade 
jurídica de direito privado, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, 
com sede na Cidade do Rio de Janeiro.

A Fiocruz tem por finalidade:

I -  participar da formulação, coordenação e execução do pla-
no básico de pesquisa para a saúde, a cargo do Ministério 
da Saúde;

II -  promover e realizar pesquisas fundamentais para embasa-
mento científico do plano a que se refere o item I;

III -  capacitar recursos humanos para a saúde pública, bem 
como para a formação e o treinamento de pesquisadores e 
tecnólogos em saúde;

IV - desenvolver tecnologias de produção, adaptar tecnologias 
transferidas, bem como elaborar produtos biológicos, pro-
filáticos e medicamentosos para atender às necessidades 
dos programas de saúde e às exigências da segurança na-
cional;

V -  apoiar as atividades de planejamento na área de Saúde Pú-
blica, inclusive elaborando estudos e projetos integrantes 
do programa de trabalho do Ministério da Saúde;

VI - desenvolver atividades laboratoriais especializadas, necessá-
rias ao cumprimento de atribuições do Ministério da Saúde.

A Fiocruz será composta pelos seguintes órgãos:

I -  Presidência;

II -  Conselho Técnico-Científico;

III -  Unidades Técnicas, Administrativas e Especiais;

IV -  Unidade de Controle Interno;

V -  Assessoria de Segurança e Informações.
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O Decreto trata, ainda, das atribuições do Presidente e dos Vice-
Presidentes, estipulando, também, a competência do Conselho Téc-
nico-Científico.

Os empregados da Fiocruz serão admitidos pelo sistema previs-
to na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Decreto n.º 79.056, de 30 de dezembro de 1976

(PUBLICADO NO DOFC 31/12/1976 PAG 017163 COL 2 Diário 
Oficial da União)

(RET DOFC 07/01/1977 PAG 000178 COL 2 Diário Oficial da 
União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 96.763, de 26/9/1988

Origem: Executivo

Resumo: Dispõe sobre a organização do Ministério da Saúde 
nos seguintes termos:

Ao Ministério da Saúde compete executar as atividades e medi-
das de interesse coletivo relativas à saúde do homem, mediante:

I -  avaliação dos níveis de saúde da população;

II -  avaliação dos recursos científicos e tecnológicos disponí-
veis para melhorar os níveis de saúde da população e a 
viabilidade de seu emprego no País;

III - formulação da Política Nacional de Saúde, a ser apreciada 
pelo Conselho de Desenvolvimento Social;

IV - elaboração do Programa Nacional de Alimentação e Nutri-
ção, a ser aprovado pelo Presidente da República;

V -  elaboração e orientação da execução de planos de promo-
ção, proteção e recuperação da saúde;

VI -  elaboração e execução de planos e programas de pesquisa 
científica, tecnológica e operacional relativos à saúde públi-
ca e aos aspectos sanitários da ecologia humana;

VII - elaboração e execução de planos e programas de controle 
de doenças transmissíveis;
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VIII - elaboração e execução de programas integrados de saú-
de – saneamento em áreas estratégicas de desenvolvi-
mento econômico-social, pequenos centros urbanos e 
em áreas rurais, de acordo com as prioridades estabele-
cidas pelo Governo Federal;

IX - coordenação das ações de saúde, ao nível de macror-
região, objetivando o planejamento setorial harmônico 
para a adequação dos programas de saúde aos planos 
gerais de desenvolvimento regional;

X -  coordenação e supervisão das ações de vigilância epide-
miológica em todo território nacional;

XI -  coordenação da execução, supervisão, fiscalização e ava-
liação de resultados do cumprimento do Programa Na-
cional de Alimentação e Nutrição;

XII - fixação de normas técnico-científicas básicas relativas às 
ações de promoção e recuperação da saúde, fiscalizando 
o seu cumprimento e observância em normas específicas 
fixadas por outras entidades públicas ou privadas;

XIII - fixação de normas e padrões pertinentes a alimentos, be-
bidas, drogas e medicamentos destinados ao consumo 
humano, fiscalizando sua observância;

XIV - fixação de normas e padrões pertinentes a cosméticos, 
saneamento, artigos de perfumaria, vestuários e outros 
bens, fiscalizando sua observância, com vista à defesa 
da saúde e diminuição de riscos, quando utilizados pela 
população em geral;

XV - fixação de normas e padrões para prédios, instalações e 
equipamentos destinados a serviços de saúde, fiscalizan-
do sua observância;

XVI - controle sanitário nas fronteiras, portos e aeroportos de 
tráfego internacional;

XVII - controle do estoque nacional de drogas, medicamentos e 
outros bens críticos e estratégicos de interesse da saúde;

XVIII - controle sanitário relativo a migrações humanas internas 
e novos assentamentos humanos;
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XIX - controle sanitário da importação e exportação de produ-
tos e bens de interesse da saúde;

XX - controle sanitário das condições de exercício das profis-
sões e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com 
a saúde;

XXI - fabricação de drogas, medicamentos e outras bens de 
interesse da saúde pública por meio de ação direta, par-
ticipação ou promoção;

XXII - participação na definição das necessidades quantitativas 
e qualitativas, assim como na formação e no aperfeiço-
amento dos recursos humanos a serem utilizados pelo 
Sistema Nacional de Saúde.

O Ministério da Saúde será constituído pelos seguintes órgãos 
e entidades:

I - ESTRUTURA BÁSICA:

a)  Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado:

- Gabinete do Ministro (GM)

- Consultoria Jurídica (CJ)

- Divisão de Segurança e Informações (DSI)

- Coordenadoria de Comunicação Social (CCS)

b)  Órgão Colegiado:

- Conselho Nacional de Saúde (CNS)

c)  Órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle 
Financeiro;

- Secretaria Geral (SG)

- Inspetoria Geral de Finanças (IGF)

d)  Órgãos de Administração de Atividades Auxiliares:

- Departamento de Administração (DA)

- Departamento do Pessoal (DP)

e)  Órgãos de Administração de Atividades Específicas:
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- Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)

- Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (SNABS)

- Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde (SNPES)

- Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM)

f)  Órgãos de Coordenação e Atuação Regional:

- Coordenadoria de Saúde da Amazônia (CORSAM)

- Coordenadoria de Saúde do Nordeste (CORSANE)

- Coordenadoria de Saúde do Centro-Oeste (CORCENTRO)

- Coordenadoria de Saúde do Sudeste (CORSE)

- Coordenadoria de Saúde do Sul (CORSUL)

II - ENTIDADES VINCULADAS E SUPERVISIONADAS:

a)  Autarquia:

- Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN)

b)  Fundações:

- Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

- Fundação Serviço da Saúde Pública (FSESP)

- Fundação das Pioneiras Sociais (FPS)

O Decreto traz, também, a competência de todos os órgãos da 
estrutura básica do Ministério da Saúde.

Lei n.° 6.568, de 24 de setembro de 1978

(PUBLICADO NO DOFC 26/09/1978 PAG 015555 COL 1 Diário 
Oficial da União)

Origem: Legislativo

Resumo: Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, 
ao Estado do Rio de Janeiro, do imóvel de propriedade da União, 
situado na Rua Frei Caneca nº 401, na Cidade do Rio de Janeiro, no 
qual funciona o Manicômio Judiciário Heitor Carrilho.
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Decreto n.° de 1º de fevereiro de 1979

(PUBLICADO DOFC 02/02/1979 PAG 001627 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Extingue a exigência de certificado internacional de 
vacinação contra a varíola, excetuando-se as pessoas que, nos últi-
mos 14 dias precedentes à viagem, tenham estado em país infectado 
pela doença.

Decreto n.° 84.219, de 14 de novembro de 1979

(PUBLICADO DOFC 16/11/1979 PAG 017046 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Dispõe sobre a intensificação e expansão de serviços 
básicos de saúde e saneamento, aprovando o Programa de Interiori-
zação das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) para o período de 
1980 à 1985, que compreende as seguintes finalidades básicas:

I -  implantar e operar rede de Unidades Sanitárias destinadas ao 
desenvolvimento de ações integrais de saúde em localidades 
de até 20 mil habitantes;

II - instalar e operar sistemas simplificados de abastecimento de 
água e soluções domiciliares para destino de dejetos em po-
voados, vilas e cidades de pequeno porte.

Constituem diretrizes do programa:

I - ênfase na intensificação do programa na Região Nordeste e 
expansão para as regiões Norte e Centro-Oeste, Estado do 
Espírito Santo e, no Estado de Minas Gerais, as macrorregiões 
do polígono das secas, noroeste e vale dos rios Jequitinho-
nha, Mucuri e Doce;
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II - prioridade para as áreas de maior densidade de pobreza, 
nas demais macrorregiões do Estado de Minas Gerais e 
Estados das Regiões Sudeste e Sul, atuando-se como cata-
lisador dos esforços próprios dos governos estaduais;

III -  ampla utilização de pessoal auxiliar no desenvolvimento 
de ações integradas de saúde, com ênfase na prevenção 
e no controle de doenças transmissíveis, por meio das ati-
vidades de imunização, educação sanitária, saneamento 
básico e atenção às nosologias mais freqüentes;

IV -  desenvolvimento da regionalização dos serviços de saúde 
mediante a implantação da rede de Módulos Básicos e sua 
articulação com Unidades de maior hierarquia e atendi-
mento mais especializado;

V -  privilegiamento de tecnologia adequada às necessidades 
de saúde-sanemento prevalecentes nas populações a se-
rem beneficiadas, por meio de métodos operacionais de 
baixo custo que, consequentemente, possibilitem maior 
cobertura;

VI - desenvolvimento de mecanismos que viabilizem a ampla 
participação da população em todas as fases do Programa;

VIII - desativação gradual das unidades itinerantes de saúde a 
serem substituídas por serviços básicos de caráter perma-
nente. 

O Decreto trata, ainda, dos recursos federais destinados ao Pro-
grama.

Decreto n.° 84.775, de 9 de junho de 1980

(PUBLICADO DOFC 10/06/1980 PAG 011383 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Executivo

Resumo: Altera o Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz deter-
minando que o Presidente da Fundação será livremente escolhido e 
nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.
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Decreto n.° 84.776, de 9 de junho de 1980

(PUBLICADO DOFC 10/06/1980 PAG 011383 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Origem: Executivo

Resumo: Altera o Estatuto da Fundação Serviços de Saúde de-
terminando que o Presidente da Fundação será livremente escolhido 
e nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.

Decreto n.° 91.439 de 16 de julho de 1985

(PUBLICADO DOFC 17/07/1985 PAG 010193 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Estabelece que a Central de Medicamentos (CEME), 
órgão autônomo do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
vinculada ao Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, 
passa a integrar a estrutura básica do Ministério da Saúde.

Decreto n.° 92.874, de 30 de junho de 1986

(PUBLICADO DOFC 01/07/1986 PAG 009598 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

(REP BLEX 04/07/1986 N.027 PAG 000007 Boletim do Ministé
rio do Exercito)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Cria o Grupo Intergovernamental de Combate à Ma-
lária, com a finalidade de elaborar um plano visando ao controle e 
à erradicação da malária no País que será presidido por um repre-
sentante do Ministério da Saúde e integrado por representantes dos 
seguintes órgãos e entidades da administração federal e de governos 
de estados e territórios federais:
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I -  Ministério da Saúde:

a)  Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 
(SUCAM) e

b)  Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP).

II -  Ministério do Interior:

a)  Superintendência do Desenvolvimento da Região Cen-
tro-Oeste (SUDECO); 

b)  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
SUDAM.

Ill -  Ministério da Previdência e Assistência Social:

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência So-
cial (INAMPS).

IV -  Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário:

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (IN-
CRA).

V -  Ministério das Minas e Energia:

Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).

VI - Secretaria de Planejamento da Presidência da República 
(SEPLAN/PR).

VII - Estado Maior das Forças Armadas (EMFA).

VIII - Departamento Nacional de Obras e Saneamento DNOS, au-
tarquia vinculada ao Programa Nacional de Irrigação PRONI.

IX -  Governo do Estado do Pará.

X -  Governo do Estado do Amazonas.

XI - Governo do Estado do Acre.

XII - Governo do Estado de Rondônia.

XIII - Governo do Território Federal de Roraima.

XIV - Governo do Território Federal do Amapá.
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Decreto n.° 94.196, de 7 de abril de 1987

(PUBLICADO DOFC 08/04/1987 PAG 005006 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 96.196, de 15/8/1988

Origem: Executivo

Resumo: Institui, no Ministério da Saúde, a Campanha Nacional 
de Combate à Malária, com a finalidade de promover, em todo o ter-
ritório nacional, atividades públicas e privadas, visando à erradicação 
da malária no País a qual compete:

I - orientar, coordenar e executar, dentro do território nacio-
nal, quaisquer atividades de combate à malária, visando à 
sua erradicação;

II - preparar os planos de trabalho, suas revisões periódicas, a 
proposta orçamentária e o Plano de Aplicação dos recursos 
consignados no Orçamento da União, para a erradicação da 
malária;

III - realizar, em todo o País, estudos e pesquisas especiais vin-
culados ao Programa de combate à malária;

IV - realizar e promover a formação e treinamento de pessoal 
técnico especializado e administrativo, assim como viagens 
de estudo ou observação e de representação, inclusive no 
estrangeiro, de técnicos da campanha;

V - divulgar os trabalhos de investigação, os estudos e outras 
atividades de interesse, relacionados com a malária.

O Decreto trata, ainda, dos recursos do pessoal, da superinten-
dência e da extinção da Campanha.

Decreto n.° 94.197, de 7 de abril de 1987

(PUBLICADO DOFC 08/04/1987 PAG 005006 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 96.196  de 15/8/1988

Origem: Executivo
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Resumo: Institui, no Ministério da Saúde, a Campanha Nacional 
de Combate ao Aedes aegypti, com a finalidade de promover, em 
todo o território nacional, atividades públicas e privadas, visando à 
sua erradicação no País à qual compete:

I -  orientar, coordenar e executar, dentro do território nacio-
nal, quaisquer atividades de combate ao Aedes aegypti, 
visando à sua erradicação;

II -  preparar os planos de trabalho, suas revisões periódicas, a 
proposta orçamentária e o Plano de Aplicação dos recursos 
consignados no Orçamento da União, para a erradicação do 
Aedes aegypti;

III -  realizar, em todo o País, estudos e pesquisas especiais vin-
culados ao programa de combate ao Aedes aegypti;

IV -  realizar e promover a formação e treinamento de pessoal 
técnico especializado e administrativo, assim como viagens 
de estudo ou observação e de representação, inclusive no 
estrangeiro, de técnicos da campanha;

V -  divulgar os trabalhos de investigação, os estudos e outras ati-
vidades de interesse, relacionados com o Aedes aegypti.

O Decreto trata, ainda, dos recursos do pessoal, da superinten-
dência e da extinção da Campanha.

Decreto n.° 94.234 de 15 de abril de 1987

(PUBLICADO DOFC 21/04/1987 PAG 005569 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto n.° 96.763 de 26/9/1988

Origem: Executivo

Resumo: Dispõe sobre a organização do Ministério da Saúde 
nos seguintes termos:

O Ministério da Saúde é constituído pelos seguintes órgãos e 
entidades:,

I -  Estrutura Básica:
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a)  Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado:

1 -  Gabinete do Ministro (GM);

2 -  Consultoria Jurídica (CJ);

3 -  Assessoria de Segurança e Informações (ASI);

4 -  Coordenadoria de Comunicação Social (CCS);

5 -  Coordenadoria de Assuntos Internacionais de Saúde 
(CAIS).

b) Órgão Colegiado:

1 - Conselho Nacional de Saúde (CNS).

c)  Órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle 
Financeiro:

1 - Secretaria-Geral (SG);

2 - Secretaria de Controle Interno (CISET).

d)  Órgãos Centrais de Direção Superior de Atividades Auxiliares:

1 - Departamento de Administração (DA);

2 - Departamento de Pessoal (DP).

e)  Órgãos Centrais de Direção Superior de Atividades Específicas:

1 -  Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);

2 -  Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (SNABS);

3 -  Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde 
(SNPES);

4 -  Secretaria Nacional de Articulação com os Serviços Re-
gionais de Saúde (Senart);

5 -  Secretaria Nacional de Organização e Desenvolvimento 
de Serviços de Saúde (SNODSS);

6 -  Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SU-
CAM);

7 - Central de Medicamentos (CEME).

II - Entidades vinculadas e supervisionadas:
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a)  Autarquia:

1 - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN).

b) Fundações:

1 - Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);

2 - Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP);

3 - Fundação das Pioneiras Sociais (FPS).

O Decreto traz, ainda, as competências das unidades organiza-
cionais e entidades vinculadas ao Ministério da Saúde.

Decreto n.° 94.657, de 20 de julho de 1987

Origem: Executivo

Resumo: Cria o Programa de Desenvolvimento de Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados (SUDS), com o 
objetivo de contribuir para a consolidação e o desenvolvimento qua-
litativo das ações integradas de saúde. O Programa será implantado 
e executado segundo diretrizes aprovadas pelo Presidente da Re-
pública, sendo que as instruções para a implantação serão baixadas 
pelos Ministros de Estado da Saúde e da Previdência e Assistência 
Social.

Lei n.° 7.649, de 25 de janeiro de 1988

Origem: Legislativo

Resumo: Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos 
doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais 
no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças.

Decreto n.° 96.763, de 23 de setembro de 1988

(PUBLICADO DOFC de 26/09/1988, pág. 018577 – Diário Ofi
cial da União)

Situação:	Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, Publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo
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Resumo:  O Decreto dispõe sobre a organização do Ministério 
da Saúde, criado pela Lei nº 1.920, de 25 de julho de 1953, compe-
tindo-lhe a execução das atividades e medidas de interesse coletivo, 
relativas à saúde do homem, mediante: 

I -  avaliação dos níveis de saúde da população; 

II -  avaliação dos recursos científicos e tecnológicos disponí-
veis para melhorar os níveis de saúde da população e a 
viabilidade de seu emprego no País; 

III -  formulação da Política Nacional de Saúde e do Programa 
Nacional de Alimentação e Nutrição; 

IV -  elaboração e orientação da execução de planos de promo-
ção, proteção e recuperação da saúde; 

V -  elaboração e execução de planos e programas de: 

a) pesquisa científica, tecnológica e operacional, relativa à 
saúde e aspectos sanitários da ecologia humana; 

b) controle de doenças transmissíveis; 

c) saúde e saneamento em áreas estratégicas de desen-
volvimento econômico-social, em pequenos centros ur-
banos e em áreas rurais, de acordo com as prioridades 
estabelecidas pelo Governo Federal.

VI -  coordenação das ações de saúde, em nível de macrorre-
gião, objetivando o planejamento setorial harmônico para 
a adequação dos programas de saúde aos planos gerais de 
desenvolvimento regional; 

VII - coordenação e supervisão das ações de vigilância epide-
miológica em todo território nacional; 

VIII - coordenação da execução, supervisão, fiscalização e avalia-
ção de resultados do cumprimento do Programa Nacional 
de Alimentação e Nutrição; 

IX -  expedição de normas técnico-científicas básicas relativas às 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

X -  fixação de normas e padrões pertinentes a: 
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a)  alimentos, bebidas, drogas e medicamentos, destinados 
ao consumo humano; 

b)  cosméticos, saneantes, artigos de perfumaria, vestuários e 
outros bens, quando utilizados pela população em geral;

c)  prédios, instalações e equipamentos destinados a servi-
ços de saúde.

XI -  coordenação da política de saneamento básico;

XII - controle do estoque nacional de drogas, medicamentos e 
outros bens críticos e estratégicos de interesse da saúde; 

XIII - controle sanitário de: 

a)  migrações e novos assentamentos humanos; 

b)  fronteiras, portos e aeroportos; 

c)  importação e exportação de produtos e bens de interes-
se da saúde; 

d)  condições de exercício das profissões e ocupações téc-
nicas e auxiliares relacionadas com a saúde.

XIV - fabricação de drogas, medicamentos e outros bens de in-
teresse da saúde pública por meio de ação direta, partici-
pação ou promoção; 

XV - participação na definição das necessidades quantitativas e 
qualitativas, assim como na formação e no aperfeiçoamen-
to dos recursos humanos a serem utilizados pelo Sistema 
Nacional de Saúde; 

XVI - fiscalização, visando à observância das normas relativas à 
saúde e ao saneamento básico. 

Parágrafo único. Entende-se por atividades e medidas de inte-
resse coletivo aquelas que, utilizando técnicas operativas de saúde 
pública, procuram a elevação dos níveis de saúde da população, com 
a utilização de equipes multiprofissionais e de formação interdiscipli-
nar, e com a participação da comunidade. 

O Ministério da Saúde é constituído pelos seguintes órgãos e 
entidades: 
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I - Estrutura Básica: 

a) Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado: 

1.  Gabinete do Ministro (GM); 

2.  Consultoria Jurídica (CJ); 

3.  Assessoria de Segurança e Informações (ASI); 

4.  Coordenadoria de Comunicação Social (CCS); 

5.  Coordenadoria de Assuntos Internacionais de Saúde 
(CAIS); 

b)  Órgão Colegiado: 

1. Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

c)  Órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle 
Financeiro: 

1. Secretaria-Geral (SG); 

2. Secretaria de Controle Interno (CISET); 

d)  Órgãos Centrais de Direção Superior de Atividades Auxiliares: 

1.  Departamento de Administração (DA); 

2.  Departamento do Pessoal (DP); 

e)  Órgãos Centrais de Direção Superior de Atividades Específicas: 

1.  Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); 

2.  Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (SNABS); 

3.  Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde 
(SNPES); 

f)  Órgãos Autônomos: 

1.  Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM); 

2.  Central de Medicamentos (CEME); 

g)  Órgãos de Coordenação e Atuação Local: 

Superintendências Federais de Saúde. 
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II - Entidades Vinculadas e Supervisionadas: 

a) Autarquia: 

1. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN); 

b)  Fundações: 

1. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); 

2. Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP); 

3. Fundação das Pioneiras Sociais (FPS). 

O Decreto trata, ainda, das competências das unidades organi-
zacionais e das atribuições de seus dirigentes.

Decreto n.° 95.721, de 11 de fevereiro de 1988

(PUBLICADO DOFC 12/02/1988 PÁG 002600 COL 1 Diário Ofi
cial da União) 

Origem: Executivo

Resumo:  regulamenta a Lei n.° 7.649, de 25 de janeiro de 
1988, sobre cadastramento de doadores de sangue, nos seguintes 
termos:

Os órgãos, as entidades e os profissionais médicos habilitados  
que executem atividades hemoterápicas, no território nacional, esta-
rão sujeitos, obrigatoriamente, à licença concedida pelo órgão de vi-
gilância sanitária competente das Secretarias de Saúde dos Estados, 
do Distrito federal e dos Territórios.

As licenças ficarão condicionadas ao cumprimento, entre outras, 
das seguintes exigências:

I -  apresentação dos atos constitutivos e comprobatórios da 
representação legal, no caso de órgãos e entidades; 

II -  comprovação da habilitação legal dos responsáveis técni-
cos pelo órgão ou entidade, ou do médico que exerça a 
atividade hemoterápica; 

III -  disponibilidade de pessoal qualificado, em número sufi-
ciente, para o desempenho das diversas tarefas a que se 
proponha; 
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IV -  apresentação de condições ambientais e de infra-estrutura 
operacional satisfatórias; 

V -  capacitação para realizar exames e análises de laboratório 
necessários; 

VI -  atribuição da direção técnica a um médico com o título de 
especialização em hemoterapia, hematologia, ou que te-
nha realizado estágio correspondente, devidamente com-
provado; 

VII - existência de técnico responsável pelo recebimento e con-
servação do material destinado à coleta e à manipulação do 
sangue; 

VIII - existência de locais, equipamentos e materiais reservados 
à coleta de sangue e à garantia do tratamento asséptico do 
sangue, seus componentes ou derivados, bem como para 
conservação dos diversos produtos; 

IX - apresentação de locais apropriados destinados aos exames 
exigidos para os doadores de sangue e para o repouso e 
restauração destes; 

X -  atendimento de outras condições que venham a ser esta-
belecidas em atos próprios do Ministério da Saúde e das 
Secretarias de Saúde. 

A licença terá validade pelo prazo de 1 (um) ano e poderá ser 
revalidada por períodos iguais e sucessivos. 

Decreto n.° 95.861, de 22 de março de 1988

(PUBLICADO DOFC 23/03/1988 PÁG 004855 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo:  Dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento de 
Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde no Estados – SUDS, 
estabelecendo que a implementação do referido Programa, institu-
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ído pelo Decreto n° 94.657, de 20 de julho de 1987, na área de 
competência do Ministério da Previdência e Assistência Social, será 
objeto de convênios celebrados pelo Instituto Nacional de Assistên-
cia Médica da Previdência Social (INAMPS) com os Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Municípios, mediante autorização do Ministro 
de Estado da Previdência e Assistência Social. 

Os convênios  poderão prever: 

a)  a transferência da gestão de unidades assistenciais da estru-
tura organizacional do  INAMPS; 

b)  a cessão de uso de bens, inclusive imóveis, na forma do De-
creto-Lei n.° 178, de 16 de fevereiro de 1967; 

c)  a transferência de recursos financeiros alocados ao orçamen-
to do INAMPS, para aplicação nos serviços de saúde; e 

d)  a prestação de serviços pelos servidores efetivos pertencen-
tes ao Quadro ou Tabela Permanentes do INAMPS, lotados 
nas unidades da estrutura organizacional do INAMPS.

O Decreto estabelece, ainda, as condições para as transferências 
de bens móveis e equipamentos, para as transferências de dotações 
orçamentárias, para a movimentação de pessoal, bem como sobre a 
prestação de contas dos recursos financeiros transferidos.

Decreto n.° 95.866, de 23 de março de 1988

(PUBLICADO DOFC 24/03/1988 PÁG 004978 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo 

Resumo:	 Cria, na Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública, do Ministério da Saúde, o Comando SUCAM de Operações 
Sanitárias de Emergência, para atender às situações de calamidade 
pública que ocorram em qualquer ponto do território nacional com 
as seguintes competências: 
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I -  auxiliar na assistência às populações afetadas, participando 
de ações de socorro e de remoção das áreas atingidas; 

II -  integrar o sistema de apoio logístico para alcançar a distri-
buição de alimentos e outros insumos de emergência às 
populações desabrigadas; 

III -  estabelecer medidas especiais de proteção à saúde em 
toda a área e nos abrigos provisórios; 

IV -  implantar medidas de vigilância epidemiológica das doen-
ças transmissíveis e as ações de educação e orientação à 
população para proteger-se de doenças e epidemias; 

V -  realizar ações de rociamento com inseticidas, medidas 
emergenciais de combate a vetores, roedores, vacinação, 
medicação coletiva, atividades de saneamento do meio, 
controle de alimentos e outras medidas de alcance geral. 

O Comando SUCAM será dirigido diretamente pelo Superinten-
dente de Campanhas de Saúde Pública e utilizará os recursos mate-
riais, financeiros e humanos existentes na Superintendência de Cam-
panhas de Saúde Pública, para o desempenho de suas atividades. 

O Comando SUCAM articular-se-á com a Defesa Civil, com as 
Forças Armadas, com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 
e demais órgãos federais, estaduais e municipais, no atendimento de 
situações de calamidade pública, visando à execução de uma ação 
integrada de saúde. 

Decreto n.° 96.186, de 21 de junho de 1988

(PUBLICADO DOFC 22/06/1988 PÁG 011321 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo:	Dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento de Sis-
temas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), na área de 
competência do Ministério da Saúde, ficando o referido Ministério 
autorizado a:
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I -  promover a cessão aos Estados dos imóveis de proprieda-
de da União em que funcionam os hospitais integrantes da 
sua estrutura organizacional, na forma do Decreto-Lei n.° 
178, de 16 de fevereiro de 1967; 

II -  celebrar convênios com os Estados efetivando a transfe-
rência da gestão das suas unidades hospitalares e a cessão 
dos bens móveis e equipamentos nele existentes, após o 
respectivo inventário. 

Os bens móveis e equipamentos cedidos, que forem conside-
rados inservíveis, após o consentimento do Ministério da Saúde, po-
derão ser vendidos mediante licitação pública, revertendo o produto 
da venda para o Fundo Nacional de Saúde. 

Os servidores federais pertencentes aos Quadros e Tabelas Per-
manentes do Ministério da Saúde e da Superintendência de Campa-
nhas de Saúde Pública (SUCAM), atualmente em exercício nos hospi-
tais transferidos, ficarão submetidos às administrações das entidades 
gestoras estaduais, assegurados os direitos e deveres decorrentes 
das normas federais. 

Os cargos em comissão ou funções de confiança inerentes à es-
trutura organizacional dos hospitais transferidos serão transformados 
ou extintos após a dispensa dos respectivos ocupantes.

O Decreto trata, ainda, da transferência de recursos financeiros 
do Ministério da Saúde para os Estados e das condições de prestação 
de contas destes recursos.

Decreto n.° 96.303, de 12 de julho de 1988

(PUBLICADO DOFC 13/07/1988 PÁG 012929 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: Revogado pelo Decreto de 5/9/1991, publicado no 
DOU de 6/9/1991

Origem: Executivo

Resumo: Altera o art. 3.° do Decreto n.° 95.861, de 22 de mar-
ço de 1988, para fazer constar que as transferências de recursos para 
Estados obedecerão aos limites das dotações previstas no orçamento 
do INAMPS, para o custeio dos serviços e investimentos nas unida-
des assistenciais objeto dos convênios, vedada a sua utilização em 
outras finalidades. 
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A aplicação, no mercado financeiro, de disponibilidades oriun-
das das transferências, somente serão permitidas quando efetuadas 
em títulos do Tesouro Nacional, em estabelecimentos oficiais de cré-
dito, por intermédio do Banco Central do Brasil ou na forma que este 
estabelecer, inclusive quanto à sua negociação. 

Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988

(PUBLICADO DOFA 05/10/1988 PAG 000001 COL 1 Diário Ofi
cial da União  anexo)

(REP DACS 06/10/1988 PAG 000001 COL 1 Diário da Ass. Nac. 
Const. Supl.)

Origem: Legislativo

A atual Constituição Federal contempla a saúde com o Título 
VIII, Capítulo II, Seção II que estabelece o seguinte:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, caben-
do ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regula-
mentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado.

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regio-
nalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes:

I -  descentralização, com direção única em cada esfera de go-
verno;

II -  atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III -  participação da comunidade.

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
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Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribui-
ções, nos termos da lei:

I -  controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde e participar da produção de me-
dicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderiva-
dos e outros insumos;

II -  executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem como as de saúde do trabalhador;

III -  ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV -  participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico;

V -  incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico;

VI -  fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle 
de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o 
consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transpor-
te, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoati-
vos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreen-
dido o do trabalho. 

Lei n.° 7.802, de 11 de julho de 1989

(PUBLICADO DOFC 12/07/1989 PÁG 011459 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação:  Revogada

Origem: Legislativo

Resumo:		A presente Lei dispõe sobre a pesquisa, a experimen-
tação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o arma-
zenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 
a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embala-
gens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, considerando-se:
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I - agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos  
ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produ-
ção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas 
ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 
seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados 
nocivos; 

b)  substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento; 

II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas 
matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na 
fabricação de agrotóxicos e afins. 

a)  Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com 
definição desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, 
importados, comercializados e utilizados, se previamente 
registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e 
exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores 
da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.

As entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica 
e pesquisa poderão realizar experimentação e pesquisas, e poderão 
fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, resíduos, quí-
mica e meio ambiente. 

As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços 
na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os 
produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas 
a promover os seus registros nos órgãos competentes, do Estado ou 
do Município, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos fede-
rais responsáveis que atuam nas áreas da Saúde, do Meio Ambiente 
e da Agricultura. 

b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que de-
verá transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou consu-
mo, a semeadura ou plantação, e a semeadura ou plantação 
do cultivo seguinte, conforme o caso; 
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c)  informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre ou-
tras: a indicação de onde ou sobre o que deve ser aplicado; 
o nome comum da praga ou enfermidade que se pode com 
ele combater ou os efeitos que se pode obter; a época em 
que a aplicação deve ser feita; o número de aplicações e o 
espaçamento entre elas, se for o caso; as doses e os limites 
de sua utilização; 

d)  informações sobre os equipamentos a serem utilizados e so-
bre o destino final das embalagens; 

III - informações relativas aos perigos potenciais, compreendi-
dos: 

a)  os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do ho-
mem, dos animais e sobre o meio ambiente; 

b)  precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam 
ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, 
fauna, flora e meio ambiente; 

c)  símbolos de perigo e frases de advertência padroniza-
dos, de acordo com a classificação toxicológica do pro-
duto; 

d)  instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas 
de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomenda-
ções para os médicos; 

IV -  recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de 
utilizar o produto. 

No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes 
providências: 

I -  legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, 
exportação, importação, transporte, classificação e controle 
tecnológico e toxicológico; 

II -  controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, im-
portação e exportação; 

III -  analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, 
nacionais e importados; 

IV -  controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a impor-
tação. 
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Decreto n.° 99.438, de 7 de Agosto de 1990

(PUBLICADO DOFC 08/08/1990 PÁG 015059 COL 2 Diário Ofi
cial da União)

Situação:	Alterado pelo Decreto n.° 3.496, de 2/6/2000 

Origem: Executivo

Resumo: O Decreto trata da organização e atribuições do Con-
selho Nacional de Saúde, integrante da estrutura básica do Ministério 
da Saúde, o qual tem as seguintes competências: 

I -  atuar na formulação da estratégia e no controle da execu-
ção da Política Nacional de Saúde, em nível federal; 

II -  estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, em função das características epide-
miológicas e da organização dos serviços; 

III -  elaborar cronograma de transferência de recursos financei-
ros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, consignados 
ao Sistema Único de Saúde; 

IV - aprovar os critérios e valores para remuneração de serviços 
e os parâmetros de cobertura assistência; 

V -  propor critérios para a definição de padrões e parâmetros 
assistenciais; 

VI - acompanhar e controlar a atuação do setor privado da área 
da Saúde credenciado mediante contrato ou convênio; 

VII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorpora-
ção científica e tecnológica na área de Saúde, visando à 
observação de padrões éticos compatíveis com o desen-
volvimento sociocultural do País; e 

VIII - articular-se com o Ministério da Educação quanto à criação 
de novos cursos de ensino superior na área de Saúde, no 
que concerne à caracterização das necessidades sociais. 

O Conselho, presidido pelo Ministro de Estado da Saúde, tem a 
seguinte composição: 
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I -  um representante do Ministério da Educação; 

II -  um representante do Ministério do Trabalho e da Previ-
dência Social; 

III - um representante do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento; 

IV -  um representante do Ministério da Ação Social; 

V -  um representante do Ministério da Saúde; 

VI -  um representante do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass); 

VII-  um representante do Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems); 

VIII - um representante da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT);

IX -  um representante da Confederação Geral dos Trabalhado-
res (CGT);

X -  um representante da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura (Contag);

XI -  um representante da Confederação Nacional da Agricul-
tura (CNA); 

XII - um representante da Confederação Nacional do Comércio 
(CNC); 

XIII - um representante da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI); 

XIV - um representante da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB); 

XV - um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC); 

XVI- dois representantes do Conselho Nacional das Associações 
de Moradores (Conam); 

XVII-  um representante das seguintes entidades nacionais de 
representação dos médicos: Conselho Federal de Medici-
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na (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB) e Federa-
ção Nacional dos Médicos (FNM); 

XVIII - dois representantes das entidades nacionais de represen-
tação de outros profissionais da área de Saúde; 

XIX -  dois representantes das seguintes entidades prestadoras 
de serviços privados na área de Saúde: Federação Nacio-
nal de Estabelecimentos de Serviços de Saúde (Fenaess), 
Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), 
Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Associação Bra-
sileira de Hospitais (ABH) e Confederação das Misericór-
dias do Brasil; 

XX -  cinco representantes de entidades representativas de 
portadores de patologias; e 

XXI - três representantes da comunidade científica e da socie-
dade civil, indicados pelo Ministro de Estado da Saúde. 

1.° Os membros do CNS serão nomeados pelo Presidente da 
República mediante indicação: 

a)  dos respectivos Ministros de Estado, os representantes 
dos Ministérios referidos nos incisos I a V; 

b)  dos respectivos dirigentes, os representantes das entida-
des a que se referem os incisos VI a XX; e 

c)  do Ministro de Estado da Saúde, os representantes de que 
trata o inciso XXI. 

O Decreto trata, ainda, do funcionamento das Comissões e das 
Sessões Plenárias, das reuniões do Conselho, dos colaboradores e 
estabelece que as decisões do Conselho serão consubstanciadas em 
Resoluções.

Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990

(PUBLICADO DOFC 20/09/1990 PÁG 018055 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: 

LEI-008142  de 1990 -  LEGISLAÇÃO CORRELATA
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DEC-00806 de 1993 – LEGISLAÇÃO CORRELATA

LEI-008689 de 1993 – LEGISLAÇÃO CORRELATA

LEI-009836 de 1999 – ALTERAÇÃO

LEI-010424 de 2002 – ALTERAÇÃO(acréscimo  Art.19)

Origem: Legislativo

Resumo: A presente Lei dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcio-
namento dos serviços de saúde, nos seguintes termos:

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e o estabelecimento de con-
dições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por Órgãos 
e Instituições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Adminis-
tração direta e indireta e das Fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Estão incluídas no disposto neste artigo as Instituições Públicas 
Federais, Estaduais e Municipais de controle de qualidade, pesquisa 
e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e he-
moderivados, e de equipamentos para saúde. 

São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I -  a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 

II -  a formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico e social, a observância do disposto 
nesta lei; 

III -  a assistência às pessoas por intermédio de ações de promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, com a realização inte-
grada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
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Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a)  de vigilância sanitária; 

b)  de vigilância epidemiológica; 

c)  de saúde do trabalhador; e 

d)  de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

II -  a participação na formulação da política e na execução de 
ações de saneamento básico; 

III -  a ordenação da formação de recursos humanos na área de 
Saúde; 

IV -  a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

V -  a colaboração na proteção do meio ambiente, nele com-
preendido o do trabalho; 

VI -  a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saú-
de e a participação na sua produção; 

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substân-
cias de interesse para a saúde; 

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 
para consumo humano; 

IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos; 

X -  o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimen-
to científico e tecnológico; 

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus deri-
vados. 

Os princípios e diretrizes do SUS são os seguintes:

I -  universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência; 
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II -  integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 

IV -  igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; 

V -  direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI -  divulgação de informações quanto ao potencial dos servi-
ços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação progra-
mática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX -  descentralização político-administrativa, com direção úni-
ca em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os muni-
cípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde; 

X -  integração em nível executivo das ações de saúde, meio 
ambiente e saneamento básico; 

XI -  conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, mate-
riais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios na prestação de serviços de assistência 
à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 
de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar du-
plicidade de meios para fins idênticos. 

Esta Lei disciplina ainda a organização e a direção da gestão 
do SUS, as competências e atribuições das três esferas de governo, 
a atuação dos serviços privados de assistência à saúde em caráter 
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complementar, dos recursos humanos, do financiamento, da gestão 
financeira em cada esfera de atuação, do planejamento e do orça-
mento.

Lei n.° 8.142, de 28 de dezembro de 1990

(PUBLICADO DOFC 31/12/1990 PÁG 025694 COL 1 Diário Ofi
cial da União)

Situação: 

DEC-000806 de 1993 DOU de 26/04/1993 -  ALTERAÇÃO

LEI-008689 de 1993  DOU de 28/07/1993 -  LEGISLAÇÃO 
CORRELATA

LEI-008694 de 1993  DOU de 13/08/1993  -  LEGISLAÇÃO 
CORRELATA

Origem: Legislativo  

Resumo: Esta Lei dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área de Saúde, nos seguintes termos:

O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n.° 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, 
sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 

I -  a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 
órgão colegiado composto por representantes do governo, presta-
dores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formu-
lação de estratégias e no controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 
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O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Con-
selho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Confe-
rências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 
como: 

I -  despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 
Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; 

III -  investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério 
da Saúde; 

IV -  cobertura de ações e serviços de saúde a serem implemen-
tados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
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4 Conclusões

Os resumos e a consolidação dos textos normativos apresen-
tados no presente documento constituem a base que orientará os 
estudos sobre a evolução estrutural do setor Saúde no período im-
perial e rePúblicano, este último, considerado até 1990. O trabalho 
executado teve como objetivo principal viabilizar informações estru-
turadas e organizadas, e foi elaborado com o apoio da Organização 
Pan-Americana da Saúde, mediante acordo de cooperação técnica 
com o Ministério da Saúde, visando ao desenvolvimento das ativida-
des do Programa de Reestruturação Estratégica e Melhoria da Gestão 
do Ministério da Saúde.

As informações organizacionais serão complementadas, me-
diante o aprimoramento de outros instrumentos como, por exemplo, 
o Projeto MAPA – Memória da Administração Pública Brasileira, cujo 
objetivo é a implantação da série de dados relativos à evolução da 
estrutura administrativa de órgãos responsáveis pela função saúde 
em âmbito federal e, ainda, o documento que trata da evolução da 
estrutura organizacional do Ministério da Saúde a partir de 1991 até 
2002, em fase final de elaboração.

Como resultado, espera-se tornar disponíveis informações es-
senciais que auxiliem os gestores da área de Saúde na busca do 
conhecimento sobre a organização inicial das ações de saúde e a sua 
evolução ao longo dos anos.
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Anexo

1.  Série numérica das Leis e dos Decretos do Poder Legisla-
tivo durante a República 

1ª	série:  Lei nº 9, de 12 de setembro de 1891, até a Lei nº 
5.753, de 27 de dezembro de 1929 (durante esse pe-
ríodo, os atos do Poder Legislativo, com força de lei, 
eram PUBLICADOs ora com o título de lei, ora com o 
título de decreto, sem que tivessem natureza distin-
ta: essa série numérica começa com o Decreto nº 1, 
de 23 de julho de 1891, e termina com o Decreto nº 
5.824, de 20 de outubro de 1930).

2ª	série:  Lei nº 5, de 12 de novembro de 1934, até a Lei nº 9-
A, de 12 de dezembro de 1934 (também com nume-
ração intercalada entre os Decretos e Resoluções do 
Poder Legislativo, começando pela Resolução nº 1, de 
14 de julho de 1934, e terminando com o Decreto nº 
15, de 3 de dezembro de 1934).

3ª	série:  Lei nº 14, de 29 de janeiro de 1935, até a Lei nº 586, 
de 9 de novembro de 1937 (a seqüência tem início 
com o Decreto nº 1, de 16 de janeiro de 1935, haven-
do, como nas séries anteriores, intercalação de leis e 
decretos editados pelo Poder Legislativo dentro da 
mesma seqüência numérica – o último ato de caráter 
legal é a própria lei que encerra a série).

4ª	série:  Lei nº 1, de 4 de outubro de 1946, até a Lei nº 10.466 
de 29 de maio de 2002 (trata-se da seqüência da le-
gislação atual, iniciada com a Constituição de 1946 
e não interrompida com as constituições posteriores, 
na qual se afasta a praxe anterior de intercalação de 
decretos e leis editados pelo Poder Legislativo).

2.  Série numérica dos Decretos do Poder Executivo (e dos Go-
vernos Provisórios com força de Lei) durante a República

1ª	série:  Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889 (Procla-
mação da República), até o Decreto nº 113, de 2 de 
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janeiro de 1890 (tinham força de lei, uma vez que não 
existia o Congresso Nacional, já que foi dissolvido o 
Parlamento Imperial).

2ª	série:  Decreto nº 1, de 26 de fevereiro de 1891, até o De-
creto nº 24.814, de 10 de julho de 1934 (o Decreto 
nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, instituiu o 
Governo Provisório de Getúlio Vargas e os decretos 
subseqüentes passaram a ter força de lei, uma vez 
que o Congresso Nacional foi fechado).

3ª	série:  Decreto nº 1, de 25 de julho de 1934, até o Decreto 
nº 206, de 31 de dezembro de 1934 (editados a partir 
da Constituição de 16 de julho de 1934, com idéia 
originária de recomeçar a numeração a cada ano).

4ª	série:		Decreto nº 1, de 1º de junho de 1935, até o Decreto 
nº 100.000, de 11 de janeiro de 1991 (no Governo 
Collor decidiu-se recomeçar a numeração quando se 
chegou ao centésimo milésimo decreto).

5ª	série:		Decreto nº 1, de 21 de setembro de 1961, até o De-
creto nº 2.236, de 22 de janeiro de 1963 (decretos do 
Conselho de Ministros, durante o período parlamen-
tarista da República).

6ª	série:		Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991, até o Decreto 
no 4.254 de 31 de maio de 2002.
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