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O reparo de livros e outros documentos porque e quando

Solange Alves Otto Franco
solotto@usp.br

Peça para conhecer o trabalho do profissional e fique
atento, observe se o livro possui boa abertura, se não foi
refilado, que na maioria dos casos destrói a obra, se a
capa possui revestimento próprio para o uso e peça
garantia
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do

serviço.

Alguns

casos

necessitam

de

especialistas no assunto, como o mofo. É difícil tratá-lo e
isso ocorre quando o local de armazenamento do volume
é inadequado, com umidade e o volume não é higienizado
com freqüência. Em todos os casos, o conservador
processará a higienização das páginas e capas, conserto
nas páginas rasgadas, enxerto nas páginas com perdas e
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Possuo um livro que adoro, estou constantemente
consultando-o, mas com o uso freqüente, ele está
danificado. Sua capa está rompida na lombada, a primeira
página se rasgou, as folhas estão se soltando e a capa está
um pouco suja. Realmente seu aspecto não é nada bom,
quanto tempo mais ele aguentará? O que fazer para
recuperá-lo? Quanto vou gastar? Quem devo procurar?
Essa é uma situação pela qual todos nós já passamos. O
profissional que recupera esses livros é o conservador
(encadernador e restaurador de livros). O serviço é
cobrado por hora ou por tipo de serviço. A discussão para
se chegar ao preço final discorre entre o tipo de
revestimento da capa, tipo de costura, quantidade de
restauro das páginas, enxertos, invólucros tipo caixa, entre
outros. Deve -se procurar um profissional qualificado que
recupera, preserva e restaura os documentos com técnicas
e materiais especiais.
Atenção, os profissionais de
conservação não são milagreiros! Apesar de toda a técnica
e materiais utilizados, o documento nunca ficará como
originalmente foi criado. Você pode localizar um
especialista por indicação, mas cuidado, tenha certeza que
estão indicando um profissional qualificado ou entrar em
contato com associações como a Associação Brasileira de
Encadernação e Restauro (ABER) ou a Associação Paulista
de Conservadores -Restauradores Culturais (APCR) que
possuem cadastro de profissionais ou oficinas como a “A
arte de encadernar” entre outras.

na reestruturação. A costura deverá ser eleita conforme o
uso do volume e o tipo do papel. Se o papel estiver
acidificado e quebradiço é necessário utilizar carcelas que
são tiras de papel japonês livre de acidez para reforço das
folhas no local da costura. Também faz parte a encolagem
da lombada, a inserção de um tecido ou outro material
adequado como proteção na lombada e a decoração com
cabeceados. Existem guardas decoradas, capas com
revestimentos diversos (couro, pergaminho, percalux,
francônia, papel artesanal, tecido, etc) apesar do cliente
ser o dono do livro, ouça com atenção o que o
conservador tem a dizer quando você escolhe um
revestimento que não é adequado ao volume. Ele conhece
a reação dos materiais conforme a situação a que o livro
será submetido. Às vezes o conservador pode oferecer um
serviço de estabilização da obra e não sua recuperação.
Isso acontece quando se vê a necessidade de não
interferir no original porque o papel é feito de material
orgânico e tem um tempo de vida e ele também
envelhece. As marcas do tempo em nossa pele é um
registro de história e no papel é a mesma coisa. O
conservador interfere nos documentos visando melhorar
seu estado físico, estabilizando qualquer degradação em
curso.
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PARTICIPAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIOS
DO SDO EM EVENTOS
Palestra sobre Conservação de Obras Raras,
uma Tarefa Única entre Curadores e
Restauradores realizado em São Paulo, SP no
dia 28/02/2005.
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves
Otto Franco.
Objetivo: A palestra foi ministrada por
restauradores espanhóis reconhecidos
internacionalmente, que atuam em Madri,
Espanha e possuem um laboratório de patologia e
restauração de papel. O tema foi dirigido aos
bibliotecários, arquivistas e diretores de
instituições que possuem obras raras e
necessitam informações de como solicitar o
serviço de restauro, conhecendo suas obrigações
e direitos.
I Encontro Sul-Americano de Editores Científicos
da Área da Saúde realizado em São Paulo, SP no
período de 01 a 02 de abril de 2005, no Hospital São
Paulo, Unifesp.
Participou do evento a bibliotecária Telma de Carvalho.
Objetivo: Representou o editor científico da Brazilian
Dental Journal (BDJ), Prof. Manoel Damião de Sousa
Neto, apresentando a área de odontologia no Painel 1
– Características estruturais e administrativas dos
periódicos científicos da área da saúde, onde faz uma
reflexão sobre o início das atividades do Sistema de
Informação Especializado na área de Odontologia
(SIEO), da trajetória da Bibliografia Brasileira de
Odontologia (BBO) e da indexação dos periódicos
científicos de odontologia nas bases de dados
BBO/LILACS/SCIELO.

Curso sobre “Como Organizar o Arquivo Enquanto
Sistema de Informação” realizado em São Paulo, SP
no período de 17 e 18 de março de 2005, no Arquivo do
Estado de São Paulo.
Participaram do evento as bibliotecárias Luzia Marilda
Z.M. Moraes e Maria Isabel N.S. Odina.
Objetivo: Analisar o arquivo na condição de um sistema
dinâmico de informação, enfatizando particularmente o
vocabulário enquanto ponde entre quatro entidades: as
informações, os documentos, o próprio arquivo e o
usuário.
Curso sobre “Capacitação nos Aplicativos da
BVS – Metodologia LILACS/LILDBI- WEB,
Descrição Bibliográfica e Indexação, Diretório
de Eventos e Localizador de Informação em
Saúde” realizado em São Paulo, SP no período de
11 a 15 de abril de 2005, no Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências
da Saúde (BIREME).
Participou do evento a bibliotecária Lúcia Maria S.V.
Costa Ramos.
Objetivo: Abordar a Metodologia LILACS com
enfoque em seus produtos e serviços e a Biblioteca
Vitual em Saúde (BVS-Odontologia) um site
composto por fontes de informação em ciências da
Saúde tendo como objetivo atender as necessidades
de informação técnico-científica por acesso online e
eficiente a profissionais da área.

Curso sobre “Como Elaborar Projetos de Memória
Institucional” realizado em São Paulo, SP no período de 19 e 20
de maio de 2005, no Arquivo do Estado de São Paulo.
Participou do evento a bibliotecária Maria Isabel Neves da Silva
Odina.
Objetivo: Propiciou uma visão generalizada da história dos acervos
e do aparecimento de novas tipologias documentais que viriam a
proporcionar a preocupação na preservação da memória de
instituições públicas e particulares.

Palestra sobre Direitos Autorais e
Reprografia em Instituições de Ensino e
Pesquisa, realizada em São Paulo, SP no dia
30 de maio de 2005, no Auditório da
Faculdade de Educação da USP.
Participou do evento a bibliotecária Vânia
M.B.O. Funaro.
Objetivo: Participar das discussões e
acompanhamento do assunto face às
medidas adotadas pela ABDR (Associação
Brasileira de Direitos Reprográficos) no
âmbito das faculdades e universidades com
apreensão de livros e pessoas.

V ENDOSAT – Endodontia On line , III Encontro de Trauma Dental da FOUSP e I Simpósio à
Distância em Endodontia, realizada em São Paulo, SP no dia 03 de junho de 2005, no Centro de
Convenções Senac – Campus Santo Amaro.
Participou do evento a bibliotecária Vânia M.B.O. Funaro.
Objetivo: Ministrou palestra sobre Biblioteca Eletrônica informando os recursos disponíveis para
usuários remotos.
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Curso sobre “Como Fazer Gestão de Qualidade Institucional a Partir do Arquivo” realizado em
São Paulo, SP no período de 23 e 24 de junho de 2005, no Arquivo do Estado de São Paulo.
Participou do evento a bibliotecária Maria Isabel Neves da Silva Odina.
Objetivo: Iniciar os participantes nos conceitos e fundamentos da Gestão da Qualidade, em especial no
controle de registros da qualidade, visando contextualizar o papel do Arquivo no Sistema de Gestão da
Qualidade, com base na NBR ISSO 9001.
Palestra sobre Serviço de Referência e
Informação para Comunidades Carentes,
realizada em São Paulo, SP no dia 13 de julho de
2005, na Escola de Comunicação e Artes da USP.
Participou do evento a bibliotecária Águida Feliziani
Caetano da Silva.
Objetivo: Foi apresentada uma proposta de estudo
para discutir a possibilidade das bibliotecas
participarem junto aos órgãos que dão assistência a
pessoas carentes e instituições para unirem não só
dados culturais, mas, de necessidades básicas deste
público alvo como: orientações em bases com locais
de moradia, alimentação, tratamento de saúde,
emprego, sexologia, etc.

XXI-CBBD – Congresso Brasileiro
de Biblioteconomia,
Documentação e Ciência da
Informação, realizado em Curitiba,
PR no período de 17 a 22 de julho de
2005.
Participaram do evento as
bibliotecárias Vânia M.B.O. Funaro e
Glauci Elaine D. Fidelis.
Objetivo: Na qualidade de
participantes.
2º. Encontro Regional São Paulo e das
Regionais Sul I e II da Rede de Apoio à
Educação Médica – RAEM- BV/EDUC em São
Paulo, SP no dia 29 de julho de 2005, na Faculdade
de Medicina da USP.
Participou do evento a bibliotecária Vânia M.B.O.
Funaro.
Objetivo: Foi abordado a avaliação da Biblioteca
Virtual em Educação na área médica, com a
participação de vários bibliotecários e da medicina
de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Após
este Encontro os responsáveis distribuirão as
tarefas aos participantes para que a BVS-EDUC
possa disseminar a informação na área médica.

Simpósio Internacional de Propriedade
Intelectual: da produção ao acesso à informação
realizado em São Paulo, SP no período de 9 e 10 de
agosto de 2005, no Auditório do Centro Universitário
SENAC – Campus Santo Amaro.
Participaram do eventos as bibliotecárias Águida Feliziani
da Silva, Maria Isabel Odina e Suely Prati.
Objetivo: Levar a reflexão para tomada de decisões,
sobre a utilização pública e comercial do conhecimento,
informação e dos produtos por eles gerados. Deu-se um
grande enfoque sobre a propriedade intelectual diante
da globalização como principal meio facilitador da
pirataria.

C
Anualmente ocorre em meados do 2º.
Semestre a Semana da Biblioteca onde
muitas

atividades

preparadas.
divulgações

interessantes

Fiquem
que

atentos

serão

feitas

são
às
e

"A biblioteca é o
templo do saber, e
este tem libertado
mais pessoas do
que todas as
guerras da
história".

participem!!!!
(Carl Rowan
Rowan))
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SDO INFORMA
A Saúde do Acervo do SDO
Continuando a política de preservação do acervo bibliográfico do SDO, a Faculdade de
Odontologia acaba de adquirir, para a biblioteca, um aspirador de pó indicado para higienização
de bibliotecas. Possui um filtro denominado H.E.P.A. (High Efficient Particulate Air), que retém
partículas de até 0,3 micros, com eficiência de limpeza em 99,997%. Assim, a higienização do
acervo será efetuada com maior freqüência, devido à facilidade de utilização do sistema de
limpeza Rainbow. Esperamos oferecer aos nossos usuários, um ambiente mais saudável nas salas
de acervo.

Sistema de Gestão de Qualidade
Durante

o I Encontro SulAmericano de Editores Científicos
da Área da Saúde, ocorrido em 01 e
02 de abril de 2005, o SDO
recebeu a visita do Prof. Dr. Sérgio
Alvarado
Menacho,
Editor
Científico da revista La Carta
Odontológica, do Peru. O interesse
na visita baseou-se em conhecer as
atividades
desenvolvidas
na
Faculdade de Odontologia da USP e
nos serviços da biblioteca e
observou “in loco” o gerenciamento
de uma rede de instituições
brasileiras na área de odontologia
pela biblioteca da FOUSP, os
procedimentos para a entrada de
dados digitais na Biblioteca Virtual
em Saúde-Odontologia, além de
conhecer
os
procedimentos
técnicos de operacionalização para
o
tratamento
da
informação,
serviços
de
atendimento
aos
usuários, acervo, bases de dados,
entre outros. Também foi recebido
pela Diretoria da Faculdade de
Odontologia,
onde
teve
a
oportunidade
de
conhecer
o
trabalho desenvolvido pelo CAPE,
pelos
Departamentos
de
Odontopediatria,
Dentística
e
Prótese.
Visitou também a
FUNDECTO e o LELO.

O SDO está participando do
Sistema de Gestão de Qualidade,
implantado pelo Sistema de
Bibliotecas da USP, a partir da
experiência da Biblioteca da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, ESALQ, que
recebeu o Prêmio Paulista de
Qualidade. A metodologia
utilizada pela ESALQ foi

CAMPEONATO
XIII – Campeonato da LAFUSP
de Futebol de Campo (Liga
Atlética dos Funcionários da
USP).
Dez
equipes
participarão
deste evento futebolístico que
será realizado em 03/09/2005
no CEPEUSP.
Contamos com a presença de
todos: discentes, docentes e
funcionários.
Os dias dos jogos serão fixados
na entrada principal da
FOUSP.
Responsabilidade: Pop Star
Pascoal,
Renato
Alves,
Amarildo
de
Almeida,
funcionários do SDO e Renaldo
Motta da Oficina Elétrica e
demais colegas da “Ciência do
Sorriso”.

repassada para o SIBi/USP e 15
bibliotecas do Sistema, de um
total de 40, estão engajadas no
processo com vistas à certificação
de qualidade. Maiores
informações podem ser obtidas
com a Diretora Técnica do SDO,
Telma de Carvalho, pelo telefone
3091-7413 ou pelo email
telmac@usp.br

SDO presente na
Semana de Arte e
Cultura
10ª Semana de
desta Faculdade
de Odontologia da
Universidade de São Paulo
ocorrerá no período de 26 a 29
de setembro de 2005.
Produção:
Obras de arte (telas, esculturas,
fotografias, poesias) e peças de
artesanato.
Apresentação Musical Voz e
Violão com Pop Star Pascoal, do
SDO.
Inscrições: 01 a 22 de setembro
no Serviço de Assistência aos
Colegiados., das 11h às 16h, com
Sra. Marieta (mariet@usp.br)
Responsável:
Profa. Dra. Marlene Fenyo Soeiro
de Matos Pereira
Presidente da Comissão de
Cultura e Extensão da FOUSP.
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Biblioteca da Unicamp ultrapassa a marca das 5 mil teses digitalizadas
digitalizadas
Acervo de qualidade
Segundo as estatísticas da biblioteca, já ocorreram
Agência FAPESP - A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) conseguiu esta semana um feito
importante para a divulgação do conhecimento
científico e tecnológico no Brasil. A Biblioteca
Digital da instituição ultrapassou a marca das 5 mil
teses digitalizadas, consagrando-se como um dos
maiores acervos digitais do país.
O objetivo de difundir a produção intelectual e
científica da Unicamp com precisão e rapidez está
cada vez mais presente. Atualmente, estão
disponíveis no banco 2.973 dissertações de
mestrado e 2.038 teses de doutorado. O público
tem sido ávido pelas valiosas informações: desde a
inauguração, em 2003, já foram baixados pela
internet 527.574 arquivos.
"Essa procura é sinal claro da maior visibilidade do
conhecimento que é gerado no âmbito acadêmico",
disse Luiz Atílio Vicentini, coordenador do Sistema
de Bibliotecas da Unicamp, à Agência FAPESP. "Mais
de 23 mil teses já foram defendidas até hoje por
alunos da Unicamp. E quase 23% dessas pesquisas
estão disponíveis gratuitamente e na íntegra pela
internet. A nossa meta é chegar a 7 mil teses até o
final do ano.“

222.215 downloads na área de Humanidades,
144.720 em Exatas, 94.480 em Tecnológicas e
66.159 na área de Biomédicas. O estudo mais
acessado foi uma dissertação de mestrado
apresentada na Faculdade de Educação (FE), que já
recebeu 10.241 visitas e 3.336 downloads. O estudo
(In)disciplina na escola: cenas da complexidade
de um cotidiano escolar é de autoria de Cândida
Maria Santos Daltro Alves. Apenas de janeiro a
junho de 2005, foram mais de um 1 milhão de
visitas ao site. "Em época de aulas, a média é de 1,2
mil downloads por dia", conta Vicentini. O Instituto
de Física Gleb Wataghin (IFGW) foi a primeira
unidade da Unicamp a oferecer todas as suas teses
digitalizadas. A Faculdade de Engenharia Agrícola
(Feagri), com 404 teses, está também próxima de
atingir os 100%. Vicentini conta que o número de
usuários cadastrados e autorizados a fazer
downloads das teses já supera os 63 mil. "O mais
interessante é o número crescente de acessos por
parte de pesquisadores estrangeiros, de
praticamente todas as universidades da América
Latina, que baixam estudos na biblioteca",
comemora.

13/07/2005
Por Thiago Romero
Fonte: http://www.aber.org.br/v2/noticia.php?IdNoticia=131

Sites brasileiros terão endereços com
site não impedirá que ele seja acessado
acentuação e cedilha
por pessoas de países em que estes
RIO - A partir da próxima
segunda-feira, dia 9, os sites da
internet com extensão.br poderão
utilizar vogais centuadas e cedilha
em seus nomes, anunciou a
entidade responsável pelo registro
de domínios na internet brasileira,
o Registro.br. Segundo o gerente
de engenharia do Registro.br,
Frederico Neves, a medida
resolverá o problema de sites
brasileiros que deixam de receber
acessos porque usuários inexperientes

tentam acessar endereços com
acentuação e cedilha, que no
momento não existem.
Duas variações de um mesmo
domínio (com e sem os novos
caracteres) só serão permitidas
se pertencerem ao mesmo
dono. Não será permitido, por
exemplo, que uma pessoa registre
o dominio www.maçã.com.br e
outra o domínio
www.maca.com.br. A inclusão de
acentos e cedilha no nome de um

Livros na Prisão
O programa São Paulo: Um Estado de Leitores inaugura no dia
19/4 mais uma sala de leitura. O novo espaço será aberto no
Centro de Detenção Provisória de Parelheiros, na capital paulista.
No local serão instaladas duas salas de leitura, com mil livros em
cada uma delas, já que o presídio tem dois prédios independentes.
As salas de leitura ficarão em ambientes reformados ao lado de
salas de aula para facilitar o acesso dos presos.
Fonte:
http://www.vivaleitura.com.br/boletins/Boletim%20Fome%20de%
20livro%20034.htm

caracteres não são usados. Basta que o
dono do site registre também o domínio
sem os caracteres.
Usuários do navegador Mozilla não terão
problemas em acessar os novos
endereços. Quem utiliza o Internet
Explorer precisará de um plug-in (que
pode ser baixado no site
http://www.idnnow.com) para fazer o
acesso.
Fonte:http://oglobo.globo.com/online/pl
antao/167923110.asp

IBGE lança Atlas Nacional Digital

Primeira publicação do IBGE em formato DVD Rom, o Atlas
Nacional do Brasil trás 420 mapas, 1030 fotos, 532 textos e 30
vídeos em 1410 camadas de dados, totalizando três gigabytes.
Todas as informações e mapas estão organizados em 10 temas
(Político, Meio Ambiente, Demografia, Urbanização, Industria e
Serviços, Agropecuária, Saúde, Educação, Infra-estrutura,
Inserção do Brasil no Mundo) e 58 sub-temas.
Disponível nas livrarias do IBGE em todas as capitais do País a
partir de março de 2005, o Atlas Nacional Digital do Brasil
também poderá ser adquirido via Internet e após esta data, pela
livraria digital do IBGE (www.ibge.gov.br).
Fonte: IBGE
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SITES PARA CONSULTA
(BVS-EDUC – Biblioteca Virtual em
médica

- A primeira escova de cerdas usada para limpar

BVS- Odontologia – Um espaço virtual

os dentes apareceu na China, em 1498, mas suas
cerdas eram feitas com pêlos de porco. Mais
tarde, estes foram substituídos por pêlos de

Educação

na

área

(http://educ.bvs.br/)

que concentra informações relevantes
de todos os segmentos da área de

cavalo. Foi em 1938 que a Du Pont desenvolveu
as cerdas de náilon, utilizadas até hoje.

odontologia
(http://odontologia.bvs.br)
Livros Raros da NLM disponíveis na
Internet (livros eletrônicos do século
16). Use a nova, gratuita, versão online
de “Turning the Pages” , com som
(http://www.nlm.nih.gov/turningt
hepages).

Vale

a

pena

ver

- Mascar chiclete por mais de 20 minutos num

dia, cansa a mandíbula e pode estragar os
dentes. Mascar chiclete sem açúcar por alguns
minutos, entretanto, estimula a secreção da
saliva e ajuda a limpar os dentes.

as

correio@einstein24h.com.br

maravilhas que a Internet proporciona.

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 Araújo
Vice-Diretora: Profa. Dra. Suzana Cantanhe Orsini M. de Sousa
Comissão de Biblioteca
Presidente: Prof. Dr. Antonio Carlos de Campos

Santa Apolônia, protetora
dos dentistas

Serviço de Documentação Odontológica
Diretora Técnica: Telma de Carvalho – telmac@usp.br
Serviço de Tratamento da Informaçã o
Suely Cafazzi Prati – prati@usp.br
Serviço de Informa ção Documentária e Circulação
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro – vaniamar@usp.br
Serviço de Assistência e Divulga ção Técnico-Científica
Lúcia Maria S. V. Costa Ramos – ferpau@usp.br

Como toda a profissão a Odontologia também tem o seu
Santo protetor a Santa Apolônia que é invocada contra a
dor de dentes e todas as doenças dentárias. Seu distintivo
mais comum na arte é um boticão segurando um dente, ou
um dente de ouro pendurado em seu colar. Relatos contam
que Santa Apolônia foi uma das mártires durante o último
ano do reinado do Imperador Felipe onde os cristãos
sofreram perseguições por parte da população pagã de
Alexandria. Apolônia, uma idosa diaconista, foi presa e aos

__________________________________

Servi ço de Documentação Odontológica – FOUSP
Elaborado por: Luzia Marilda Z. M. Moraes –
luziam@usp.br
Formatação:
Maria Aparecida Pinto – mcida@usp.br
Colaboraram neste número : Luzia Marilda Z. M. Moraes,
Maria Aparecida Pinto, Solange Alves O. Franco, Telma
de Carvalho, Suely Cafazzi Prati , Vânia Martins B. O.
Funaro, Aguida Feliziani C. da Silva, Valter Arino ª
Pompeu, Renato Alves Moraes, José Pascoal dos Santos
Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 - Cidade Universitária
05508-000 São Paulo - SP - Brasil
Fone: 0055-011- 3091-7816/3091-7836/3091-7837/30917861/3091 -7413
Fax: 0055-011- 3032-4409
E Mail: bibfo@fo.usp.br
http://www.fo.usp.br/bibfo/
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socos os perseguidores arrancaram-lhe todos os dentes. Em
seguida ameaçaram atirá-la dentro de uma fogueira, se ela
não pronunciasse certas palavras ímpias. Apolônia então,
pediu um tempo, como se fosse para pensar no assunto.
Mas, para convencer seus perseguidores que seu sacrifício
era inteiramente voluntário, assim que se viu livre lançouse, por si mesma, em meio as chamas pois em seu coração,
ardia mais forte a chama do Espírito Santo.
Fonte: AONP, n.5, p. 25, jun./jul. 2001.

