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DIRETRIZES PARA DESCARTE DE LIVROS, MONOGRAFIAS E SIMILARES PARA A 

BIBLIOTECA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA/USP 
 

A quantidade crescente de livros e similares incorporadas ao acervo das bibliotecas exige 
maior espaço físico e metros de estantes para que as publicações sejam acomodadas. Isto 
reflete também nas questões de segurança do acervo (magnetização, monitoramento de TV 
etc.), de limpeza e higienização e de encadernação e restauro.  Ainda que a Universidade 
destine  recursos financeiros para isso, sabemos que são insuficientes. Muitas vezes, diante 
das dificuldades, é necessário decidir entre a compra de um novo livro e o restauro de outro,  
por exemplo.   
 
Nesse panorama, a Universidade vem implementando novas soluções para suprir a demanda 
de informação, a aquisição planejada, evitando-se ao máximo a duplicação de títulos nas suas 
Bibliotecas, garantindo o acesso às publicações a toda  sua comunidade acadêmica e científica. 
A aquisição abrangente deu lugar à aquisição seletiva e às novas formas de armazenamento e 
disseminação da informação como bases de dados, portais corporativos e repositórios 
institucionais.  
 
Quanto a FSP, a Biblioteca teve, numa primeira etapa, recentemente aprovado o documento  
“Diretrizes para a Seleção e Aquisição de Livros, Monografias e Similares para a 
Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública/USP” para  nortear uma avaliação sistemática 
de sua coleção visando a formação do acervo; e  pretende, nesta segunda etapa propor uma 
política de descarte de publicações visando:  
 

� Adequar a coleção em relação aos seus usuários;  
� Manter um desenvolvimento planejado das suas coleções; 
� Retificar inadequações no desenvolvimento do acervo; 
� Otimizar o investimento de recursos financeiros; 
� Retirar o material obsoleto e não pertinente à área; 
� Otimizar o espaço nas estantes e facilitar o acesso do acervo aberto ao público. 

 
 
A Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública  tem seus acervos, produtos e serviços destinados 
principalmente aos seus docentes, discentes e pesquisadores, além da comunidade acadêmico-
científica da Universidade. São esses usuários que demandam novas publicações do universo 
de material bibliográfico disponível da área de saúde pública. 
 
O descarte de publicações e demais materiais bibliográficos é atividade prevista no processo de 
desenvolvimento de acervos das Bibliotecas da USP e deve ser executado regularmente. Por 
ser patrimônio da Unidade, é decisão administrativa em acordo com a orientação da Reitoria 
e/ou Unidade e aprovada pela Comissão de Biblioteca. 
 
A partir destas “Diretrizes para descarte de livros, monografias e similares” ficam 
estabelecidos critérios que orientam a tomada de decisão quanto ao que deve ser descartado, 
visando o desenvolvimento do acervo da Biblioteca da FSP e a otimização de seu uso, sem 
perder de vista seu valor histórico. 
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Para o descarte de publicações, é obrigatória uma seleção criteriosa que leve em conta, além 
do interesse temático na área de saúde pública no âmbito acadêmico e científico, seu valor 
histórico, institucional e nacional. Além disso, as categorias das coleções devem ser 
consideradas: 
 

� Referência - dicionários, enciclopédias, guias, bibliografias, índices, catálogos e outros, 
podem ser descartados pois são efêmeros, além de estarem, na sua maioria, 
disponíveis na Internet; 

� Básica - obras fundamentais que compõem o núcleo das áreas de interesse, títulos 
básicos das disciplinas oferecidas e linhas de pesquisa da Instituição -  devem ser 
mantidos e descartados na sua duplicidade; 

� Didática - obras indicadas pelos professores, de leitura obrigatória ou complementar – 
podem ser descartados na sua duplicidade e/ou edições antigas; 

� Lastro - obras clássicas ou consagradas na área – devem ser mantidas. 
 
 
Além da categoria das coleções, devem ser considerados os seguintes critérios: 
 

� Duplicidade -  no acervo da FSP e existência de outros exemplares na Universidade; 
� Atualidade - existência de edições mais recentes, conteúdo de interesse temporário; 
� Uso -  publicações que não foram emprestadas nos últimos 30 anos; 
� Acesso - condições de preservação irrecuperável; existência da informação nas 

instituições de origem. 
 

 

Processo de descarte – Destino das Publicações 
   

Após a análise dos títulos, o material bibliográfico selecionado para o descarte será oferecido, 
na seguinte ordem de prioridade: 
  

� Bibliotecas da USP - ficarão disponíveis pelo prazo de um mês; 
� Bibliotecas de Instituições de ensino e pesquisa nacionais; 
� Outras Instituições que manifestarem interesse nas publicações. 

 
 
Estas diretrizes serão norteadas pela missão da Biblioteca – promover o acesso, a 
disseminação, a produção e a utilização da informação como apoio ao ensino, à pesquisa e à 
prestação de serviços à comunidade, atuando como centro de referência nacional na área de 
saúde pública. 
 
 
 
 
 
Documento  elaborado em 2007 pelo Grupo de Remanejamento e Descarte - Angela Maria Belloni Cuenca, Sonia 
Garcia Gomes Eleutério, Maria do Carmo Avamilano Alvarez, Suely A. de Olim Santos - e aprovada na 134ª reunião 
ordinária da Comissão Consultiva da Biblioteca/CIR (COMCIR) realizada em 27/05/08. 


