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QUEM CUIDA TEM
1ª Parte:

Cuidados básicos para
cuidar de seus livros: higienização

Reserve um tempo pelo menos duas vezes por ano
para fazer uma inspeção em sua biblioteca
particular. Comece observando se existe poeira no
corte superior dos volumes. Isso acontece quando
seus livros não são manuseados e nem higienizados
regularmente. Então, mãos à obra. Cuide primeiro de
você: avental, luvas e máscara, assim estaremos
evitando uma série de problemas. Agora os
materiais: um pincel macio e largo que chamamos de
trincha (por exemplo a Tigre n.3/512), fraldas de
algodão branca. Utilize uma mesa forrada, num local
ventilado. Inicie retirando os volumes da prateleira
superior e limpe-a com aspirador de pó. Se
necessário, utilize uma mistura de 50% de água e
álcool, e verifique se não há visitas de insetos.
Deixe secar a prateleira antes de recolocar os
livros. Agora inicie a higienização dos volumes.
Segure firme o livro pela lombada, passe a trincha
nos cortes iniciando pela cabeça, onde fica mais
sujo. Depois passe nos outros dois lados. Sempre
jogando a poeira da lombada para fora e nunca em sua
direção. Abra as capas e passe a trincha por dentro
e também nas primeiras e últimas páginas. Oxigene o
livro segurando-o e soltando as páginas com os

dedos várias vezes. Se o livro estiver com a capa muito
suja, recomenda-se passar a trincha página-à-página. É
trabalhoso, mas necessário. Agora cuide da capa: passe a
fralda macia e seca sobre ela. Lembramos que para cada
tipo de revestimento de capa existe uma maneira e
materiais especiais para retirar manchas e sujidade
intensa. Convém consultar um especialista quando a obra
estiver fragilizada ou infestada por insetos ou mofo. Os
insetos se instalam numa biblioteca quando três elementos
estão presentes: poeira, atividades não corretas
(alimentar-se sobre os volumes abertos, deixar
embalagens de doces próximo aos livros...) e falta de
manuseio dos volumes. O mofo se instala quando há poeira
e umidade descontrolada no ambiente. Portanto, a
higienização é muito importante para manter uma vida
longa para seus livros e sua biblioteca saudável.
Solange Alves Otto Franco – solotto @usp. br

DESTAQUES
SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
27 a 31 de outubro de 2003
PROGRAMAÇÃO DO SDO/FOUSP
27/10/2003
Ponto facultativo

28/10/2003
Ponto facultativo

29 e 30/10/2003
Atividade Sistêmica

31/10/2003
9:30-15:00 - Oficina de conservação/preserva ção
de material bibliográfico
PARTICIPE...

Um crescente reconhecimento da biblioteconomia na
c iência da informaç ão v e m o c o r r e n d o , u m a v e z q u e , a
biblioteconomia é uma das ciê ncias mais fundamentais e
antigas desta área.

INVENTÁRIO
Acontecerá durante todo o mês
de janeiro de 2004, o inventário
do SDO, que é o balanço dos
materiais
bibliográficos
que
constam no acervo da nossa
biblioteca.
Antecipe
suas
pesquisas
e
colabore devolvendo os materiais
emprestados até 19/12/2003
para que o inventário seja
realizado com sucesso.

2

Ano 5 - n. 1 - Outubro de 2003
PERIÓDICOS DISPONÍVEIS COM TEXTO COMPLETO
Citamos abaixo os principais peri ódicos existentes no acervo de nossa Biblioteca que estão dispon íveis à partir
dos equipamentos existentes na USP.
Os títulos est ão disponíveis nos portais do SIBNET (www.usp.br/sibi),
CAPES (www.periodicos .capes.gov.br) e SCIELO (www.scielo .org) .
Acessando os sites acima, encontrarão mais de 3.000 revistas científicas.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Acta Anaesthesiologica Scandinavica . Supplementum
Acta Odontologica Scandinavica
Acta Odontológica Venezolana
Acta Radiologica
Aids
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
American Journal of Surgical Pathology
Archives of Dermatology
Archives of Oral Biology
Archives of Otolaryngology: Head and Neck Surgery
Biomaterials
Brazilian Dental Journal
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
British Journal of Plastic Surgery
Cadernos de Saú de Pública
Calcified Tissue International
Clinical Oral Implants Research
Clinical Oral Investigations
Clinical Orthodontics and Research
Community Dentistry and Oral Epidemiology
Computers in Biology and Medicine
Dental Materials
Dental Traumatology
European Archives of Oto-Rhino-Laringology
European Journal of Dental Education
European Journal of Oral Sciences
Histopathology
International Endodontic Journal
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
International Journal of Paediatric Dentistry
Journal of Biomechanics

CONHEÇA O SIEO

O “Sistema de Informação Especializado
na Área de Odontologia” (SIEO) é uma rede
de cooperação de uso racional e exaustivo
de todos os recursos bibliográficos
disponíveis, com o intuíto de beneficiar a
pesquisa científica odontológica.
Reúne doze bibliotecas nacionais da área de
odontologia distribuídas em várias regiões
do Brasil, denominadas Centros Cooperantes
e coordenadas pelo SDO/FOUSP.
Para mais informações acesse o site:
www.fo.usp.br/sdo/SIEO/index.html

Journal of Clinical Pathology
Journal of Clinical Periodontology
Journal of Computer Assisted Tomography
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
Journal of Dental Hygiene
Journal of Dentistry
Journal of Infectious Diseases
Journal
of
Orofacial
Orthopedics
/
Fortschritte
der
Kieferorthop ädie
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Journal of Oral Pathology and Medicine
Journal of Oral Rehabilitation
Journal of Periodontal Research
Journal of Prosthetic Dentistry
Lasers in Medical Science
Odontology
Oral Diseases
Oral Microbiology and Immunology
Oral Oncology
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and
Endodontics
Orthodontics and Craniofacial Research: Genes, Growth and
Development
Periodontology 2000
Pesquisa Odontológica Brasileira
Plastic & Reconstructive Surgery
Progress in Orthodontics
RCOE
Revista Cubana de Estomatología
Revista do Instituto de Medicina Tropical de S ão Paulo
Revista de Odontologia de Universidade de S ão Paulo
Revista de Sa úde Pública
Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery

IMPLANTAÇÃO
IMPLANTAÇÃ
O DE
NOVO SISTEMA DE COMUTAÇÃ
COMUTAÇÃO
O
O SDO trabalha com vários sistemas de
comutação bibliográfica, um deles é o
COMUT/IBICT.
Através
deste
sistema,
enviamos e recebemos documentos de todas as
regiões do país, com ênfase no envio de artigos
os quais somente nosso acervo possui. No final
do mês de agosto o SDO participou em Brasília
como biblioteca piloto, representando o SIBiUSP, nos testes para implantação do novo
sistema, o qual trará vários recursos e
novidades para o serviço de intercâmbio de
documentos. A participação do SDO no
treinamento foi de extrema importância, pois
desta forma fornecemos subsídios necessários
para que o programa seja implantado com a
melhor qualidade possível.
Rosemeire F. Ferreira – comutfo@edu.usp. br

LIVROS ON-LINE NA ÍNTEGRA
CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) selecionar OVID, depois Ciências Biológicas e Ciências da
Saúde e finalmente Livros – Textos completos.
BIBLIOMANIA ( www.bibliomania.com/) escolher a opção que desejar
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PRODUÇÃ
PRODU
ÇÃO
O CIENTÍ
CIENTÍFICA DO SDO
Internacionais
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PARTICIPAÇÃ
PARTICIPA
ÇÃO
O DO SDO EM EVENTOS
Internacionais

Building customer: library relationship
Vergueiro, Waldomiro; Carvalho, Telma de
In: Grupta, D.K.; Jambhekar, A. An integrated
approach to services marketing: a book of readings on
marketing of library & information services. Mumbai:
Alled, 2003. p. 109-123.
The new copyright law the Brazilian libraries:
the impact on the customers and the libraries
social responsibility
Vergueiro, Waldomiro; Carvalho, Telma de
Congrés Annuel Corporation des Bibliothecaires
Professioels du Québec, 34. 2003 Québec.
Proceedings...
Nacionais
Desafios da sociedade do conhecimento e
gestão de pessoas em sistemas de informação
Pestana, Maria Cláudia; Pires, Pedra Margarete de
Siqueira Guidil; Funaro, Vânia Martins Bueno de
Oliveira; Utuyama, Assako Sumiyasu; Pachedo,
Floripes de Moura; Guimarães, Teresa Beatriz Nunes
Ciência da Informação, v. 23, n.2, p. 77-84, maio/ago.
2003. (Acesso eletrônico pelo Scielo/Bireme)
Impacto dos periódicos eletrônicos em
bibliotecas universitárias
Cruz, Angelo Antonio alves Correa da; Battaglia,
Beatriz Bergonzoni; Oliveira, Érica Beatriz Pinto
Moreschi de; Gabriel, Maria Aparecida; Ferreira, Rita
de Cássia Santos; Prati, Suely Cafazzi
Ciência da Informação, v. 23, n. 2, p. 47-53,
maio/ago. 2003. (Acesso eletrônico pelo
Scielo/Bireme)

Primer Simposio Electrónico Internacional
Conservación
Preventiva
en
Bibliotecas,
Archivos y Museos, desde el porqué hata el
cómo realizado na Argentina, no período de 24 de
abril a 22 de maio de 2003, onde foi apresentado o
trabalho científico: “Conservação preventiva na
Biblioteca da Faculdade de Odontologia da USP: relato
de experiência” de autoria da bibliotecária do SDO
Solange Alves Otto Franco, a qual relatou sua
experiência de trabalho com a criação de uma Oficina
de Conservação Preventiva, para reduzir o impacto do
manuseio dos documentos, tratando-os com técnicas
de conservação.
Para mais informações sobre o assunto, acessar o site:
www.sai.com.ar
6º Congresso Regional de Informação em
Ciências da Saúde realizado em Puebla – México, no
período de 7 a 9 de maio de 2003, no Centro de
Convenções de Puebla, com a participação das
bibliotecárias do SDO Telma de Carvalho e Lúcia Maria
S.V. Costa Ramos, o qual ocorre a cada dois anos e
cuja temática foi conhecer para decidir: a informação
científica e técnica para as decisões em saúde sobre os
aspéctos:
Políticas nacionais de informação em saúde em um
mundo globalizado
A informação científica e o processo de tomada de
decisão
Participação cidadã na sociedade da informação
Políticas públicas em informação científica e
participação cidadã
Educação continuada
Pesquisa científica, comunicação e tomada de decisão
O local e o global na comunicação
Desenvolvendo capacidade para a tomada de decisão
em saúde
Tecnologias avançadas de informação no apoio a
tomada de decisão

ENSINO A DISTÂNCIA VIA INTERNET NO BRASIL
É uma ferramenta muito poderosa que vai ajudar a administrar seu
tempo de estudo e suas tarefas.
www.webaula.com.br (cursos gratuítos)
www.ied.ufla.br
www.uflatec.com.br
www.unired.br
www.uv.com.br

Para manter-se atualizado sobre as publicações
adquiridas pelo SDO, as Revistas Eletrônicas, as
Diretrizes
para
apresentação
de
Teses,
Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso e
outras informações, consulte nossa home-page:
htpp://www.fo.usp.br/sdo

Quando você digitar uma palavra abreviada, por
exemplo Rev., e a Auto Correção do Word 7
substituir por Ver., não tente consertá-la
manualmente: tecle CTRL + Z e a palavra volta a
ser aquela que você digitou.
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Prestigiando a “Semana da Biblioteca” no mês de
outubro, seguem abaixo algumas curiosidades sobre
bibliotecas:
BIBLIOTECA NACIONAL*
Rio de Janeiro

O projeto foi do engenheiro
Francisco Marcelino de Souza
com a coordenação de Alberto
Faria e Napoleão Moniz Freire.
O pórtico é sustentado por seis
colunas e encimado por um
frontão triangular de bronze com
A figura da República, ladeada

190 anos de patrimô
patrim ônio
cultural

O

pelas alegorias da Imprensa, da
Bibliografia, da Paleografia, da Cartografia, da
Iconografia e da Numismática.
O acesso que, anteriormente, era restrito a intelectuais,

prédio da Biblioteca Nacional forma, ao lado do

Teatro Municipal e o Museu Nacional de Belas Artes, um
dos mais belos conjuntos arquitetônicos do centro da
cidade, herança cultural da reformulação do Rio de Janeiro
no início deste século.
Sua inauguração foi no dia 29 de outubro de 1910, o
que significa que esse ano ele comemora 190 anos com tudo

hoje é aberta ao público. A Biblioteca é motivo de
orgulho e curiosidade, porém deve-se ter atenção e
cuidado. A fachada já mostra alguns sinais de desgaste
e depredação. E um patrimônio histórico-cultural como
este deve ser preservado a todo custo.
Maiores informações podem ser encontradas no site
www.bn.br

Joana Brea

que tem direito, incluindo uma faixa de presente ao redor

Outras curiosidades acessar os sites:
www.europan.com.br/htdocs/europan/pagebody.asp?mse

do prédio. Por isso, a Fundação Biblioteca Nacional está

cundario=66 (Obras raras na Biblioteca FINTEC)

organizando uma série de festividades.
Entre essas comemorações está uma exposição que, a
partir de 13 de dezembro, mostrará cerca de 350 peças,

www.bpb.uminho.pt/eventos/2003/0204/futebol.htm
(Futebol na Biblioteca)
www.rosabe.hpg.ig.com.br/bibliotecamovel.htm

distribuídas no jardim da biblioteca. Algumas dessas peças

(Biblioteca móvel)
www.paubrasil.com.br/mindlin/ mindlin2.html (Biblioteca

são raridades como o projeto original de um túnel

de Mindlin)

subaquático por onde circulariam trens e carroças, uma
espécie de ancestral da ponte Rio - Niterói.
No entanto, este não foi seu primeiro edifício a
abrigar o acervo de 60 mil peças, entre livros manuscritos,
estampas, mapas, moedas e medalhas. Hoje, a coleção da
biblioteca chega a 9 milhões de exemplares.
Inicialmente, as instalações utilizadas foram as salas
do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na atual 1º de
Março. Posteriormente, foi transferida para um prédio neo
clássico da Rua do Passeio.
No entanto, essas primeiras locações ainda eram
inadequadas para manter o acervo com segurança e
conservação. Somente em 1905 era lançada a pedra
fundamental do atual prédio sede, finalmente inaugurado
100 anos depois do início desta saga.
O estilo eclético combina elementos neoclássicos e
art nouveau, com ornamentos de artistas como Visconti,
Henrique e Rodolfo Bernardelli e Rodolfo Amoedo.
*www.obraprima.net/materias/html244/html244.html

Universidade de São Paulo
Reitor: Prof. Dr. Adolpho José Melfi
Vice-Reitor: Prof. Dr. Hélio Nogueira da Cruz
Faculdade de Odontologia
Diretor: Prof. Dr. Ney Soares de Ara újo
Vice-Diretora: Profa. Dra. Esther Goldenberg Birman
Comiss ão de Biblioteca
Presidente: Prof. Dr. Antonio Carlos de Campos
Serviço de Documentação Odontol ógica
Diretora T écnica: Telma de Carvalho – telmac@usp.br
Serviço de Tratamento da Informação
Suely Cafazzi Prati – prati @usp.br
Serviço de Informação Document ária e Circula ção
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro – vaniamar@usp. br
Serviço de Assist ência e Divulgação Técnico-Científica
Lúcia Maria S. V. Costa Ramos – ferpau@usp.br

__________________________________

Serviço de Documentação Odontológica – FOUSP
Elaborado por: Luzia Marilda Z. M. Moraes – luziam@usp.br
Formatação: Maria Aparecida Pinto – mcida @usp.br
Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 - Cidade Universitária
05508-000 São Paulo - SP - Brasil
Fone: 0055-011- 3091-7816/3091-7836/3091-7837/
3091-7861/3091-7413
Fax: 0055-011- 3032-4409
E Mail: bibfo@fo.usp.br
http://www.fo.usp. br/bibfo/

