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Summary information

Repository: Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Title: Hesio Cordeiro

ID: HC

Date: 1940-2006 (date of creation)

Language: espanhol

Language: francês

Language: inglês

Language: português

Physical description: Documentos textuais: 9,94 m
Documentos iconográficos: 348 itens (322 fotografias e 26 negativos
flexíveis)
Documentos audiovisuais: 107 itens (filmes / 39 títulos)
Documentos tridimensionais: 37 itens (22 placas de homenagens, 13
medalhas e 2 insígnias)

Administrative history / Biographical sketch

Note

Nasceu em 21 de maio de 1942, em Juiz de Fora (MG), filho de Aílton Cordeiro e Yette de Almeida e
Albuquerque Cordeiro. Graduou-se em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 1965, e realizou
no ano seguinte a residência em clínica médica. Em 1969 viajou aos Estados Unidos como bolsista
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) para realizar cursos e visitas técnicas a escolas de medicina preventiva.
Em 1971 ingressou como docente no Instituto de Medicina Social (IMS), que ajudou a fundar na UERJ
com o grupo de sanitaristas de Campinas encabeçado por Sérgio Arouca. Em 1983 obteve o título
de mestre em saúde coletiva pelo IMS. Entre 1971 e 1978 trabalhou como consultor da OPAS para
atividades de organização de serviços de saúde, tecnologia e recursos humanos. Atuou em vários países,
como Argentina, Peru, Equador, Venezuela, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, México e República
Dominicana. Em 1981 doutorou-se em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. De 1983 a 1984 dirigiu o IMS, e no biênio 1983-1985 foi presidente da Associação
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Ainda durante o regime militar participou do Simpósio
sobre Política Nacional de Saúde, promovido pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, e
integrou mais tarde o Grupo de Trabalho para o Programa de Saúde, da Coordenação do Plano de Ação
do governo do presidente Tancredo Neves. A atuação no movimento sanitário e no cenário político
nacional lhe valeu o cargo de presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência
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Social, que exerceu de 1985 a 1988. Foi responsável pela reestruturação do órgão e pela implantação
dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde. Em 1986 coordenou e presidiu trabalhos da VIII
Conferência Nacional de Saúde, quando foram ratificados os princípios da reforma sanitária iniciada na
década de 1970: saúde como dever do Estado, universalização e integralidade na assistência à população,
sistema único, descentralização, participação e controle dos serviços de saúde por seus usuários. Em 1988
recebeu o título de doutor honoris causa da Escola Nacional de Saúde Pública por suas contribuições ao
movimento sanitário, que culminaram com a implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Em 1990
candidatou-se a deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista. De 1992 a 1995 foi reitor da
UERJ, nomeado após eleição direta. Em 1996 aposentou-se pelo IMS e tornou-se coordenador de saúde
da Fundação Cesgranrio e assessor técnico do Ministério da Saúde para o Programa de Saúde da Família.
Em 1999 foi secretário de Educação do estado do Rio de Janeiro. De 2000 a 2006 dirigiu o Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estácio de Sá, onde atua, desde 2004, como coordenador
de cursos de pós-graduação em saúde da família. Em 2007 foi nomeado diretor de gestão da Agência
Nacional de Saúde Suplementar pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, para um mandato de três anos.

Custodial history

Os documentos estavam no local de trabalho do titular, na Universidade Estácio de Sá, e em sua
residência.

Scope and content

Reúne cartas, artigos científicos, projetos, manuais, relatórios, recortes de jornais, fotografias e
videodocumentários, entre outros documentos referentes à vida pessoal e à trajetória profissional do titular
como sanitarista, professor, pesquisador e gestor de instituições de ensino, saúde pública e previdência
social.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Doação do titular em 2006.

Arrangement

Grupo Vida Pessoal
Grupo Formação e Administração da Carreira
Grupo Docência
Grupo Pesquisa
Grupo Gestão de Instituições de Ensino, Previdência e Assistência Social
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Grupo Relações Interinstitucionais e Intergrupos

Restrictions on access

Sem restrição.

Conditions governing use

Sem restrição.

Finding aids

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Casa de Oswaldo Cruz. Departamento de Arquivo e Documentação.
Fundo Hésio Cordeiro: inventário. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.

Related material

Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de Arquivo e Documentação, subseção Serviço
de Arquivo Histórico, série Projetos de Pesquisa, projeto Constituição de acervo sobre a elaboração e
implementação das políticas prioritárias do INAMPS, 1985-1988, depoimentos orais
Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de Arquivo e Documentação, subseção Serviço
de Arquivo Histórico, série Depoimentos Avulsos, depoimento oral de Hésio Cordeiro
Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da
Saúde, série Projetos de Pesquisa, projeto Reforma ou contra-reforma? História e perspectivas do
Sistema
Úúnico de Saúde no Brasil, depoimentos orais
Fundo Escola Nacional de Saúde Pública, seção Departamento Administração e Planejamento em
Saúde, série Projetos de Pesquisa, projeto Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento
sanitário, depoimentos orais
Fundo Escola Nacional de Saúde Pública, seção Departamento Administração e Planejamento em
Saúde, série Projetos de Pesquisa, projeto Avaliação comparativa do processo de implantação e
desenvolvimento das Ações Integradas de Saúde (AIS). Estudo de caso: estado do Rio de Janeiro,
depoimentos
orais
Fundo VIII Conferência Nacional de Saúde

Other notes

• Publication status: published

Collection holdings

: HC-VP - Vida Pessoal

Title: Vida Pessoal
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ID: HC-VP

Date: 1940 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos sobre a vida pessoal, relações familiares e de sociabilidade do titular.

Physical description: Documentos textuais: 197 itens.
Documentos iconográficos: 70 itens (35 fotografias e 26 fotogramas em 7 tiras de negativos).

Language of the material:

inglês

português

Arrangement:

O grupo foi dividido e organizado em dois dossiês: relações familiares e leituras de interesse pessoal.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-VP-01 - Relações familiares e de sociabilidade

Title: Relações familiares e de sociabilidade

ID: HC-VP-01

Date: 1940 - 2001 (date of creation)

Scope and content:

Reúne livros, bilhetes, cartas, cartões-postais, certidões de comunhão, título de sócio benemérito,
cadernetas, carteiras de identidade, diplomas, flâmulas, provas, termos de alteração contratual,
teses, comprovantes de depósitos, cartões, currículos, comprovantes de pagamentos, lista de
objetos, convites, controle de talões de cheque, crachás e placa de homenagem.

Physical description: Documentos textuais: 58 itens.
Documentos iconográficos: 70 itens (36 fotografias e 26 fotogramas em sete tiras de negativos).
Documentos tridimensionais: 2 itens (placas de homenagem).

Restrictions on access:

Sem restrição.
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Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Juiz de Fora (MG) (place)

File: HC-VP-02 - Leituras de interesse pessoal

Title: Leituras de interesse pessoal

ID: HC-VP-02

Date: 1940 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne livros, recortes de jornais, discursos, entrevistas, plantas, jornais, revistas, artigos,
mensagens por e-mail, manuais, gravuras, letras de músicas, apostilas, mapas, roteiros e relatórios.

Physical description: Documentos textuais: 140 itens.
Documentos cartográficos: 1 item (mapa).

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

: HC-FA - Formação e Administração da Carreira

Title: Formação e Administração da Carreira

ID: HC-FA

Date: 1963-2006 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos sobre a formação acadêmica, atividades político-partidárias e atuação do titular
como colunista do jornal O Globo.

Physical description: Documentos textuais: 583 itens.
Documentos iconográficos: 153 itens (fotografias).
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Language of the material:

inglês

português

Arrangement:

O grupo foi dividido e organizado em dois subgrupos: formação acadêmica e sistematização da
trajetória política.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

: HC-FA-FO - Formação acadêmica

Title: Formação acadêmica

ID: HC-FA-FO

Date: 1963 - 1999 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos referentes à formação superior do titular.

Physical description: Documentos textuais: 15 itens.
Documentos iconográficos: 98 itens (fotografias).

Language of the material:

inglês

português

Arrangement:

O subgrupo foi organizado em um dossiê.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.
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File: HC-FA-FO-01 - Titulação superior

Title: Titulação superior

ID: HC-FA-FO-01

Date: 1963 - 1999 (date of creation)

Scope and content:

Reúne revistas, relatórios, teses, currículos e fotografias.

Physical description: Documentos textuais: 15 itens.
Documentos iconográficos: 98 itens (fotografias).

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

: HC-FA-ST - Sistematização da trajetória política

Title: Sistematização da trajetória política

ID: HC-FA-ST

Date: 1975 - 2006 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos referentes às atividades de militância político-partidária, bem como atividades
de colaboração em colunas de opinião e homenagens e congratulações.

Physical description: Documentos textuais: 568 itens.
Documentos iconográficos: 55 itens (fotografias).

Language of the material:

inglês

português

Arrangement:

O subgrupo foi dividido e organizado em quatro dossiês.

Restrictions on access:
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Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-FA-ST-01 - Delegacia de Ordem Política e Social

Title: Delegacia de Ordem Política e Social

ID: HC-FA-ST-01

Date: 1975 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

Reúne intimações, sumários, pedidos de busca, fichas, abaixo-assinados e recortes de jornais.

Physical description: Documentos textuais: 8 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-FA-ST-02 - Participação na política partidária

Title: Participação na política partidária

ID: HC-FA-ST-02

Date: 1982 - 2002 (date of creation)

Scope and content:

Reúne recortes de jornais, propostas, telegramas, recortes de revistas, revistas, notas de repúdio,
programas, tabelas, textos analíticos, boletins informativos, folhetos, contratos de comodato,
textos de divulgação de candidatos, pautas de reunião, certidões, panfletos, recibos, abaixo-
assinados, currículos, autorizações, organogramas, requerimentos, fichas de filiação, ofícios,
cartas, informes, adesivos, jornais, listas, cartas-compromisso, mensagens por fax, planos
de governo, cartazes, convites, croquis, transparências, desenhos, formulários, ilustrações,
convocações, relatórios, programas de governo, publicações, estatutos, ensaios, discursos de
homenagem, ofícios-circulares, comunicações, planos de trabalho, atas de reunião, discursos,
apontamentos, declarações, editais, gráficos, planos de ação, projetos, fotografias e placa de
homenagem.

Physical description: Documentos textuais: 486 itens.
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Documentos iconográficos: 55 itens (fotografias).
Documentos filmográficos: 2 itens (vídeo/títulos).
Documentos tridimensionais: 1 item (placa de homenagem).

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Partido Democrático Trabalhista (PDT) (subject)
• Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) (subject)
• Santo Domingo (República Dominicana) (place)

File: HC-FA-ST-03 - Colunas de opinião

Title: Colunas de opinião

ID: HC-FA-ST-03

Date: 1988 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne livros, artigos de opinião, projetos, telegramas e convites.

Physical description: Documentos textuais: 73 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-FA-ST-04 - Homenagens e congratulações

Title: Homenagens e congratulações

ID: HC-FA-ST-04

Date: 1985 - 2006 (date of creation)

Scope and content:

Reúne carta, diplomas, fotografias, medalhas e placas de homenagem.
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Physical description: Documentos textuais: 3 itens.
Documentos iconográficos: 6 itens (fotografias).
Documentos tridimensionais: 23 itens (9 placas de homenagens, 12 medalhas e 2 insígnias).

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)
• Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca

: HC-DC - Docência

Title: Docência

ID: HC-DC

Date: 1974 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos sobre as atividades docentes do titular como professor do Instituto de Medicina
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Physical description: Documentos textuais: 235 itens

Language of the material:

inglês

português

Arrangement:

O grupo foi dividido e organizado em três dossiês.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.
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File: HC-DC-01 - Realização de aulas, cursos, seminários, palestras e outras
atividades

Title: Realização de aulas, cursos, seminários, palestras e outras atividades

ID: HC-DC-01

Date: 1974 - 2004 (date of creation)

Scope and content:

Reúne atas de reunião, ofícios, comunicações, quadros de disciplinas, publicações, cartas, ementas
de cursos, telegramas, boletins, programas de eventos, mensagens por fax, certificados, programas
de cursos de pós-graduação, artigos, relatórios, planos de trabalho, trabalhos de conclusão de
cursos, dissertações, anais de eventos, questionários, formulários, provas de aula, listas de
publicações, propostas, entrevistas, pareceres, avisos de férias, projetos, tabelas, projetos de leis,
mensagens e placa de homenagem.

Physical description: Documentos textuais: 187 itens.
Documentos tridimensionais: 1 item (placa de homenagem).

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Instituto de Medicina Social (subject)
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
• Ensino (subject)

File: HC-DC-02 - Orientações de teses e dissertações

Title: Orientações de teses e dissertações

ID: HC-DC-02

Date: 2004 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne projetos e teses.

Physical description: Documentos textuais: 6 itens.

Restrictions on access:
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Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Instituto de Medicina Social (subject)
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

File: HC-DC-03 - Participação em bancas examinadoras de dissertações e teses

Title: Participação em bancas examinadoras de dissertações e teses

ID: HC-DC-03

Date: 1982 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne teses, dissertações, cartas, cartas-circulares e pareceres, declarações, projetos de doutorado e
de mestrado.

Physical description: Documentos textuais: 42 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Instituto de Medicina Social (subject)
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

: HC-PQ - Pesquisa

Title: Pesquisa

ID: HC-PQ

Date: 1971 - 2001 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos sobre as atividades do titular como pesquisador do Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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Physical description: Documentos textuais: 49 itens.

Arrangement:

O grupo foi dividido e organizado em um dossiê.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Instituto de Medicina Social (subject)
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

File: HC-PQ-01 - Pesquisa em medicina social

Title: Pesquisa em medicina social

ID: HC-PQ-01

Date: 1971 - 2001 (date of creation)

Scope and content:

Reúne relatórios, projetos de pesquisa, ofícios, artigos, atas, estudos, comunicações, cartas,
mensagens por e-mail, circulares, listas de referências bibliográficas, resumos, propostas,
cronogramas de atividades e programas de eventos.

Physical description: Documentos textuais: 49 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Instituto de Medicina Social (subject)
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

: HC-GE - Gestão de Instituições de Ensino, Previdência e Assistência Social
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Title: Gestão de Instituições de Ensino, Previdência e Assistência Social

ID: HC-GE

Date: 1974 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos sobre as atividades do titular como gestor de instituições de saúde, ensino,
assistência médica e previdência social.

Physical description: Documentos textuais: 980 itens
Documentos iconográficos: 92 itens (fotografias).
Documentos filmográficos: 20 itens (vídeos/títulos).
Documentos tridimensionais: 13 itens (12 placas de homenagem e 1 medalha).

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Arrangement:

O grupo foi dividido e organizado em seis dossiês.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-GE-01 - Presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica e
Previdência Social (INAMPS)

Title: Presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS)

ID: HC-GE-01

Date: 1975 - 2001 (date of creation)

Scope and content:

Reúne relatórios, planos de trabalho, comunicações, mensagens, propostas, anteprojetos de
leis, pareceres, processos administrativos, projetos, gráficos, programas de eventos, cartas,
recortes de jornais, discursos, tabelas, telegramas, prospectos, avisos de registros de preços,
transparências, listas de equipamentos, listas de endereços, tabelas, projetos de leis, resoluções,
folhetos, fotografias e placas de homenagens.
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Physical description: Documentos textuais: 98 itens.
Documentos iconográficos: 42 itens (fotografias).
Documentos filmográficos: 1 item (vídeo/título).
Documentos tridimensionais: 12 itens (placas de homenagens).

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS)
• Brasília (DF) (place)
• São Luís (MA) (place)

File: HC-GE-02 - Candidato à reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ)

Title: Candidato à reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

ID: HC-GE-02

Date: 1974 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

Reúne recortes de jornais, panfletos, jornais, cartazes, quadros de apuração, boletins, manifestos,
mensagens por fax, notas, convites, declarações de votos, cartas, adesivos, marcadores de livros,
moções de repúdio, entrevistas, abaixo-assinados e dossiês temáticos.

Physical description: Documentos textuais: 111 itens
Documentos iconográficos: 1 item (fotografia)

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.
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Access points:

• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

File: HC-GE-03 - Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Title: Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

ID: HC-GE-03

Date: 1990 - 2000 (date of creation)

Scope and content:

Reúne estatutos, atas de reuniões, recortes de jornais, publicações, memorandos, informativos,
relatórios, apontamentos, programas de eventos, discursos, propostas, quadros financeiros,
tabelas, projetos, revistas, roteiros, certificados, ofícios, relatórios de prestação de contas, cartas,
programas, projetos de leis complementares, manuais, informes, exposições de motivos, anais,
deliberações, atos executivos, bilhetes, mensagens por fax, panfletos, jornais, prospectos, roteiros
de viagem, pautas de reunião, circulares, orçamentos, cartazes, portarias, planos de ações,
despachos, petições, mandados de citação, editais, ofícios-circulares, extratos, planos de trabalhos,
listas de equipamentos, projetos de leis, guias, listas de alterações estatutárias, listas de cargos
comissionados, decisões, comunicações, fotografias e placas de homenagens.

Physical description: Documentos textuais: 365 itens.
Documentos iconográficos: 21 itens (fotografias).
Documentos audiovisuais: 18 itens (vídeos/títulos).
Documentos tridimensionais: 9 itens (placas de homenagens).

Language of the material:

espanhol

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
• Havana (Cuba) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Luís (MA) (place)

File: HC-GE-04 - Coordenador de saúde da Fundação Cesgranrio
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Title: Coordenador de saúde da Fundação Cesgranrio

ID: HC-GE-04

Date: 1992 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne manuais, guias, revistas, relatórios, cartas, folhetos, listas de participantes, programas de
eventos, propostas, tabelas, mensagens por fax, informativos, formulários, regimentos, entrevistas,
contratos, livros, programas, listas de endereços eletrônicos, estudos, catálogos, apontamentos e
fotografias.

Physical description: Documentos textuais: 81 itens.
Documentos iconográficos: 11 itens (fotografias).
Documentos tridimensionais: 1 item (medalha).

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Fundação Cesgranrio (subject)

File: HC-GE-05 - Secretário de Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro

Title: Secretário de Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro

ID: HC-GE-05

Date: 1993 - 1999 (date of creation)

Scope and content:

Reúne pautas de reunião, quadros demonstrativos, deliberações, atas de reunião, mensagens
por fax, tabelas, extratos de folhas de pagamentos, mensagens por e-mail, ofícios, cartas,
resoluções, recortes de jornais, relatórios, gráficos, listas de contratos, programas, planos de
trabalho, apontamentos, prospectos, decretos, entrevistas, memorandos, projetos, propostas,
projetos curriculares, jornais, planilhas de metas, listas de metas, listas de solicitações, artigos,
organogramas, pareceres, cartazes e fotografias.

Physical description: Documentos textuais: 199 itens.
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Documentos iconográficos: 17 itens (fotografias).

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Secretaria de Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEE-RJ) (subject)

File: HC-GE-06 - Diretor do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estácio
de Sá (UNESA)

Title: Diretor do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estácio de Sá (UNESA)

ID: HC-GE-06

Date: 1997 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne grades curriculares, propostas, planos de aula, quadros de horários de disciplinas, cartas,
relatórios, ofícios, cartazes, ementas, listas de exames, memorandos, manuais, mensagens por
e-mail, relatórios, catálogos de cursos, projetos de doutorado, pautas, cronogramas, programas,
editais, apontamentos, provas, anteprojetos, currículos, questionários, guias, termos de convênio,
projetos, tabelas, protocolos de intenções e discursos.

Physical description: Documentos textuais: 126 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Universidade Estácio de Sá (UNESA)
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: HC-RI - Relações Interinstitucionais e Intergrupos

Title: Relações Interinstitucionais e Intergrupos

ID: HC-RI

Date: 1974 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos referentes às atividades como membro de grupos de trabalho e consultorias, além
de documentos de referência nas áreas de saúde pública, sistemas de saúde, ensino médico, legislação
e ciência e tecnologia.

Physical description: Documentos textuais: 1.427 itens.
Documentos iconográficos: 15 itens (fotografias).

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Arrangement:

O grupo foi dividido e organizado em quatro subgrupos.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

: HC-RI-PC - Participação em comitês, conselhos, comissões, grupos de trabalho e
associações

Title: Participação em comitês, conselhos, comissões, grupos de trabalho e associações

ID: HC-RI-PC

Date: 1989 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos sobre atividades do titular como membro de grupos de trabalho, de comissões e
de conselhos nas áreas de saúde e educação.
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Physical description: Documentos textuais: 213 itens.
Documentos iconográficos: 2 itens (fotografias).

Language of the material:

francês

inglês

português

Arrangement:

O subgrupo foi dividido e organizado em nove dossiês.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-PC-01 - Grupo coordenador do Sistema Integrado de Apoio ao
Desenvolvimento de Procedimentos Tecnológicos em Saúde (SITECS) do
Ministério da Saúde

Title: Grupo coordenador do Sistema Integrado de Apoio ao Desenvolvimento de Procedimentos
Tecnológicos em Saúde (SITECS) do Ministério da Saúde

ID: HC-RI-PC-01

Date: 1989 (date of creation)

Scope and content:

Reúne atas de reuniões, cartas, ofícios-circulares, pautas de reuniões, programas, projetos,
relatórios, apontamentos, artigos, fichas de inscrição, listas de participantes, listas de
pesquisadores e propostas.

Physical description: Documentos textuais: 38 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:
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• Ministério da Saúde (Brasil) (subject)
• Sistema Integrado de Apoio ao Desenvolvimento Procedimentos Tecnológicos em Saúde

(SITECS) (subject)
• Brasília (DF) (place)

File: HC-RI-PC-02 - Comitê Assessor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq)

Title: Comitê Assessor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)

ID: HC-RI-PC-02

Date: 1989 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

Reúne decretos, ofícios, tabelas, listas de coordenadores, fluxogramas e manuais.

Physical description: Documentos textuais: 82 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnólogico (CNPq)

File: HC-RI-PC-03 - Conselho Estadual de Educação

Title: Conselho Estadual de Educação

ID: HC-RI-PC-03

Date: 1992 (date of creation)

Scope and content:

Reúne pareceres e projetos.

Physical description: Documentos textuais: 2 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.
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Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Conselho Estadual de Educação (subject)

File: HC-RI-PC-04 - Conselho Nacional de Educação

Title: Conselho Nacional de Educação

ID: HC-RI-PC-04

Date: 1996 - 2000 (date of creation)

Scope and content:

Reúne relatórios, mensagens por fax, recortes de jornais, ofícios-circulares, cartas, artigos,
entrevistas, propostas e ofícios.

Physical description: Documentos textuais: 15 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Conselho Nacional de Educação (subject)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: HC-RI-PC-05 - 2º Programa Especial de Educação da Secretaria
Extraordinária de Programas Especiais do Governo do Estado do Rio de Janeiro

Title: 2º Programa Especial de Educação da Secretaria Extraordinária de Programas Especiais do
Governo do Estado do Rio de Janeiro

ID: HC-RI-PC-05

Date: 1991 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

Reúne listas de materiais, programas, propostas, recortes de jornais, publicações, apontamentos,
artigos, listas de contatos profissionais, listas de projetos, listas de referências bibliográficas,
projetos, prospectos, relatórios, organogramas e fotografias.
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Physical description: Documentos textuais: 29 itens.
Documentos iconográficos: 2 itens (fotografias).

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-PC-06 - Rede UNIDA

Title: Rede UNIDA

ID: HC-RI-PC-06

Date: 2000 - 2005 (date of creation)

Scope and content:

Reúne revistas, ofícios-circulares, relatórios e informativos.

Physical description: Documentos textuais: 5 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Rede UNIDA (subject)
• Londrina (PR) (place)

File: HC-RI-PC-07 - Association pour la coopération et le développement des
structures sanitaires (ACODESS)

Title: Association pour la coopération et le développement des structures sanitaires (ACODESS)

ID: HC-RI-PC-07

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Reúne recortes de jornais, cartas, leis, decretos, portarias, relatórios, estatutos e folhetos.
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Physical description: Documentos textuais: 27 itens.

Language of the material:

francês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Association pour la coopération et le développement des structures sanitaires (ACODESS)
(subject)

• Paris (França) (place)

File: HC-RI-PC-08 - Comission on Health Research for Development

Title: Comission on Health Research for Development

ID: HC-RI-PC-08

Date: 1987 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

Reúne cartas e relatórios.

Physical description: Documentos textuais: 8 itens.

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Comission on Health Research for Development (subject)
• Boston (Estados Unidos) (place)
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File: HC-RI-PC-09 - Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva
(ABRASCO)

Title: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO)

ID: HC-RI-PC-09

Date: 1988 - 2001 (date of creation)

Scope and content:

Reúne ofícios-circulares, cartas e propostas.

Physical description: Documentos textuais: 6 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)
• Brasília (DF) (place)

File: HC-RI-PC-10 - Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e
Sociais

Title: Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais

ID: HC-RI-PC-10

Date: 18/08/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item (diploma).

Access points:

• Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais (subject)

: HC-RI-CO - Consultorias

Title: Consultorias

ID: HC-RI-CO

Date: 1988 - 2003 (date of creation)

Scope and content:
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Reúne documentos referentes às atividades de consultoria em programas e projetos do Ministério
da Saúde.

Physical description: Documentos textuais: 218 itens.
Documentos iconográficos: 6 itens (fotografias).

Language of the material:

inglês

português

Arrangement:

O subgrupo foi dividido e organizado em dez dossiês.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-CO-01 - Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS)

Title: Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS)

ID: HC-RI-CO-01

Date: 1989 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

Reúne cartões, exposições de motivos, informativos, jornais, ofícios, propostas, tabelas,
telegramas, relatórios, ofícios-circulares, folhetos e projetos.

Physical description: Documentos textuais: 52 itens.

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.
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Access points:

• Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) (subject)
• Florianópolis (SC) (place)
• Piauí (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Vitória (ES) (place)
• Rio Branco (AC) (place)
• Aracajú (SE) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Fortaleza (CE) (place)
• São Luís (MA) (place)
• Campo Grande (MS) (place)
• Belém (PA) (place)
• Mato Grosso (place)
• Minas Gerais (place)
• Rio Grande do Norte (place)

File: HC-RI-CO-02 - Banco Mundial/ INAMPS

Title: Banco Mundial/ INAMPS

ID: HC-RI-CO-02

Date: 1988 - 1989 (date of creation)

Scope and content:

Reúne artigos, cartas, memorandos, relatórios, listas de participantes, termos de referência,
formulários e instruções.

Physical description: Documentos textuais: 27 itens.

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Banco Mundial (subject)
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• Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS)

File: HC-RI-CO-03 - Pólos de capacitação, formação e educação permanente
para pessoal de saúde da família. Projeto Reforço à Organização do Sistema
Único de Saúde (REFORSUS)

Title: Pólos de capacitação, formação e educação permanente para pessoal de saúde da família.
Projeto Reforço à Organização do Sistema Único de Saúde (REFORSUS)

ID: HC-RI-CO-03

Date: 1995 - 1999 (date of creation)

Scope and content:

Reúne relatórios, editais, manuais, projetos, programas de eventos, apostilas, termos de
referência, ofícios-circulares, roteiros, fichas de inscrição e apontamentos.

Physical description: Documentos textuais: 25 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: HC-RI-CO-04 - Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Title: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

ID: HC-RI-CO-04

Date: 2000 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne artigos, relatórios, sumários executivos, notas técnicas, termos de referência e projetos.

Physical description: Documentos textuais: 17 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:
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Sem restrição.

File: HC-RI-CO-05 - Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal

Title: Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal

ID: HC-RI-CO-05

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Reúne atas de reuniões, pautas de reuniões, termos de referência, propostas e listas de contatos
telefônicos.

Physical description: Documentos textuais: 6 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Ensino (subject)
• Brasília (DF) (place)

File: HC-RI-CO-06 - Programa de interiorização do trabalho em saúde (PTIS)

Title: Programa de interiorização do trabalho em saúde (PTIS)

ID: HC-RI-CO-06

Date: 2000 - 2002 (date of creation)

Scope and content:

Reúne programas, atas de reuniões, pautas de reuniões, relatórios, programas de eventos,
contratos, tabelas, propostas e artigos.

Physical description: Documentos textuais: 20 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:
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Sem restrição.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: HC-RI-CO-07 - Programa Saúde da Família

Title: Programa Saúde da Família

ID: HC-RI-CO-07

Date: 1994 - 2000 (date of creation)

Scope and content:

Reúne folhetos, relatórios, mensagens por e-mail, propostas, cartas, comunicações, planos de
ações, tabelas, apontamentos, publicações, projetos, levantamentos estatísticos, questionários,
cadernetas de vacinação, termos de referência e artigos.

Physical description: Documentos textuais: 40 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Saúde da família (subject)
• Brasília (DF) (place)

File: HC-RI-CO-08 - Recursos humanos para a saúde

Title: Recursos humanos para a saúde

ID: HC-RI-CO-08

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Reúne programas, cartas, termos de referência, propostas, apontamentos, relatórios, tabelas e
comunicações.

Physical description: Documentos textuais: 16 itens.

Restrictions on access:
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Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: HC-RI-CO-09 - Recertificação profissional de médicos do Programa Saúde
da Família

Title: Recertificação profissional de médicos do Programa Saúde da Família

ID: HC-RI-CO-09

Date: 2001 - 2004 (date of creation)

Scope and content:

Reúne cartas, roteiros de coletas de dados, relatórios, programas de eventos, resumos e projetos.

Physical description: Documentos textuais: 12 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-CO-10 - Serviço voluntário em saúde

Title: Serviço voluntário em saúde

ID: HC-RI-CO-10

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Propostas.

Physical description: Documentos textuais: 3 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.
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Conditions governing use:

Sem restrição.

: HC-RI-EV - Participação em eventos

Title: Participação em eventos

ID: HC-RI-EV

Scope and content:

Reúne documentos referentes à participação do titular em eventos na área de saúde.

Physical description: Documentos textuais: 58 itens.

Language of the material:

português

espanhol

inglês

Arrangement:

O subgrupo está organizado em um dossiê.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-EV-01 - Eventos

Title: Eventos

ID: HC-RI-EV-01

Date: 1984 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne cartas, telegramas, anais, relatórios, programas de eventos, mensagens por e-mail,
ofícios, informativos, mensagens por fax, relatórios, certificados, comunicações, apontamentos,
formulários e moções.

Physical description: Documentos textuais: 58 itens.
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Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

: HC-RI-LP - Leituras de interesse profissional

Title: Leituras de interesse profissional

ID: HC-RI-LP

Date: 1963 - 2004 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos de apoio às atividades de consultoria realizadas pelo titular nas áreas de
educação, ciência e saúde.

Physical description: Documentos textuais: 939 itens.

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Arrangement:

O subgrupo foi dividido e organizado em nove dossiês.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-LP-01 - Saúde mundial

Title: Saúde mundial

ID: HC-RI-LP-01

Date: 1966 - 2001 (date of creation)

Scope and content:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 37



HC Hesio Cordeiro

Reúne artigos, relatórios, carta de ações, publicações, propostas, anais, comunicações, sumários
executivos e projetos.

Physical description: Documentos textuais: 52 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-LP-02 - Legislação em saúde

Title: Legislação em saúde

ID: HC-RI-LP-02

Date: 1975 - 2000 (date of creation)

Scope and content:

Reúne leis, resoluções, propostas, publicações, portarias, decretos, diretrizes, projetos de
leis, normas operacionais, memorandos circulares, anteprojetos de leis, cartas, exposições
de motivos, programas , despachos, relatórios, instruções normativas, termos de referência e
projetos.

Physical description: Documentos textuais: 60 itens.

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Brasil (place)

File: HC-RI-LP-03 - Sistemas de saúde no Brasil

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 38



HC Hesio Cordeiro

Title: Sistemas de saúde no Brasil

ID: HC-RI-LP-03

Date: 1966 - 2002 (date of creation)

Scope and content:

Reúne artigos, portarias, propostas, comunicações, relatórios, tabelas, editais, publicações,
estudos, manuais, mensagens, informativos, projetos, planos, programas, revistas, anais,
jornais, catálogos de publicações, questionários, pareceres, entrevistas, discursos, quadros
comparativos, capítulos de teses, instruções normativas, guias, listas de portarias, cartas, cartas-
compromisso, moções, notas técnicas, termos de referência, cartilhas, capítulos de livros,
contratos, organogramas, folhetos, monografias, resumos, listas de documentos, listas de
assuntos, prospectos e sumários executivos.

Physical description: Documentos textuais: 206 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-LP-04 - Ensino médico

Title: Ensino médico

ID: HC-RI-LP-04

Date: 1965 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne capítulos de livros, artigos, livros, relatórios, propostas, cartas, projetos de cursos, listas,
resumos, estudos, manuais, notas, grades curriculares, guias, apostilas, projetos, textos de
apresentação, mensagens por e-mail, listas de endereços de sítios eletrônicos, projetos de leis,
programas, resoluções, questionários, revistas, listas de referências bibliográficas, formulários,
ementas de cursos, anais, listas de sítios eletrônicos, apontamentos, comunicações, roteiros,
pareceres, prospectos, tabelas, termos de referência e quadros comparativos.

Physical description: Documentos textuais: 512 itens.

Language of the material:

inglês

português

Restrictions on access:
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Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-LP-05 - Educação

Title: Educação

ID: HC-RI-LP-05

Scope and content:

Reúne recortes de jornais, publicações, planos de estudos, planos de ações, relatórios, guias,
resoluções, decretos, projetos, cartas, artigos, manuais, revistas, capítulos de livros, entrevistas
e listas de referências bibliográficas.

Physical description: Documentos textuais: 43 itens.

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-LP-06 - Saúde nas Américas

Title: Saúde nas Américas

ID: HC-RI-LP-06

Date: 1974 - 2003 (date of creation)

Scope and content:

Reúne artigos, protocolos, folhetos, apostilas, propostas, relatórios, manuais, atas de reunião,
programas, publicações, declarações, informativos e catálogos de serviços.

Physical description: Documentos textuais: 38 itens.
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Language of the material:

espanhol

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• Medellín (Colômbia) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: HC-RI-LP-07 - Ciência & tecnologia

Title: Ciência & tecnologia

ID: HC-RI-LP-07

Date: 1983 - 1996 (date of creation)

Scope and content:

Reúne artigos, relatórios de atividades, boletins, planos e programas de cursos.

Physical description: Documentos textuais: 14 itens.

Language of the material:

espanhol

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

Access points:

• México (place)
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File: HC-RI-LP-08 - Equidade em saúde

Title: Equidade em saúde

ID: HC-RI-LP-08

Date: 1991 - 2001 (date of creation)

Scope and content:

Reúne propostas, relatórios, capítulos de livros e artigos.

Physical description: Documentos textuais: 9 itens.

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:

Sem restrição.

File: HC-RI-LP-09 - Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino
Superior (SINAES)

Title: Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior (SINAES)

ID: HC-RI-LP-09

Date: 2003 - 2004 (date of creation)

Scope and content:

Reúne medidas provisórias, propostas, provas, leis e projetos.

Physical description: Documentos textuais: 5 itens.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Conditions governing use:
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Sem restrição.
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