
Instituições públicas vincula-
das ao SUS e órgãos públicos 
sem fins lucrativos

Instituições privadas ou 
pessoas físicas 

Podem solicitar cópias de vídeos gratuitamente.

Podem solicitar cópias de vídeo, mas será cobrada taxa de 
serviço de copiagem, informada após chegada do pedido. 

Regra geral

Instituições públicas ligadas 
ao SUS e órgãos públicos sem 
fins lucrativos

Outras instituições e pessoas 
físicas

Consultar catálogo impresso ou via Internet. 

Aguardar contatos para o envio das cópias.

Inscrever-se no cadastro de usuários e encaminhar inscrição à 
VideoSaúde junto com as mídias para  reprodução.

Enviar solicitação dos vídeos discriminando:
1 - Título, código e tempo de duração do vídeo;
2 - Quantidade de cópias; 
3 - Informar qual será a utilização do vídeo.

Enviar quantidade necessária de mídias para reprodução, 
conforme tempo e duração de cada título solicitado. 
Mídia: DVD-R virgem (DVD-R:4,7 GB – 16x – Printable e capa).

Os custos de copiagem devem ser pagos por meio de depósito 
na conta da Fiocruz, que será informada após a chegada do 
pedido. Para liberação das cópias, o comprovante de depósito 
deve ser enviado à VideoSaúde Distribuidora/Icict/Fiocruz.

 Solicitação de vídeos

 Acesso

Regra geral

Usuários de outros estados

Usuários do estado do Rio de 
Janeiro

As despesas de envio correrão por conta da instituição 
solicitante.

As reproduções serão remetidas via Sedex a cobrar e deverão 
ser retiradas na agência dos Correios mais próxima. O Correio 
enviará aviso de chegada das cópias e determinará o prazo 
para a retirada. Se não forem recolhidas a tempo, as 
reproduções voltarão para a VideoSaúde e ficarão à espera do 
contato do usuário.

As cópias são confeccionadas segundo a ordem de chegada dos 
pedidos e o prazo máximo de entrega é de 30 dias.

Retirar as reproduções na VideoSaúde ou solicitar o envio pelos 
Correios, arcando com as despesas.   

Envio de cópias

Os vídeos reproduzidos só poderão ser exibidos em caráter não comercial. É vedada a exibição 
integral ou em partes dos vídeos em TVs broadcasting ou por difusão a cabo, bem como a 
utilização de trilhas sonoras ou trechos de imagens em outras produções sem a prévia e expressa 
autorização da VideoSaúde Distribuidora/Icict/Fiocruz. O infrator fica sujeito a responder 
judicialmente de acordo com a legislação em vigor.

Regra geral de utilização

A qualidade das cópias dependerá do original utilizado. No 
acervo da VideoSaúde Distribuidora constam matrizes de 1ª, 2ª 
e 3ª geração, em formatos profissionais ou domésticos, cedidas 
por outras instituições.

Qualidade

Informações gerais


