
 
 
 
 
 
 
 

=
=
=
=
=

^îÉåáÇ~=açìíçê=^êå~äÇç==TNR=

MNOQSJVMQ===p©ç=m~ìäç==pm==_ê~ëáä=

t=HRR=NN=PMUU=VNSP===f HRR=NN=PMUU=VNSP=

ïïïKÄáÄäáçíÉÅ~KÑëéKìëéKÄê=

aáêÉíçêá~=

t=HRR=NN=PMSN=TTNN==f HRR=NN=PMUU=VNSP=

e-mail:=ÄáÄÑëé]ìëéKÄê 
Çáê|ëÉäÉÅ~çKÇçÅ=

 
_áÄäáçíÉÅ~=

`Éåíêç=ÇÉ=fåÑçêã~´©ç=É=oÉÑÉêÆåÅá~ 

DIRETRIZES PARA A SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE LIVROS, MONOGRAFIAS E 
SIMILARES PARA A BIBLIOTECA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA/ USP  

  
 
1. INTRODUÇÃO  
 
O fluxo crescente de publicações lançadas pelo mercado editorial dificulta a aquisição 
de toda a literatura editada em uma área e/ou especialidade, ainda que os recursos 
financeiros destinados à Biblioteca sejam suficientes. Muitas vezes, diante das 
dificuldades, é necessário decidir entre a criação ou incremento de novas coleções, 
manter as já existentes ou investir em publicações eletrônicas e sistemas 
cooperativos.  
 
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.  
É fundamental que a Biblioteca tenha como meta a avaliação sistemática de sua 
coleção para 

� determinar a adequação da coleção em relação aos seus usuários;  
� obter subsídios para o desenvolvimento planejado das suas coleções; 
� retificar inadequações no desenvolvimento do acervo, identificando os 

pontos fracos da coleção; 
� justificar investimento de recursos financeiros ; 
� identificar material obsoleto e não pertinente para descarte; 
� decidir entre a publicação impressa ou eletrônica. 

 
 
Numa avaliação sistemática são considerados o tamanho da coleção, o número de 
usuários potenciais, o movimento de empréstimos entre bibliotecas, a demanda não 
atendida, o crescimento dos assuntos abrangidos, e seu respectivo uso, e as novas 
temáticas da área. 
 
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. 
 
A presente proposta visa estabelecer subsídios para as Políticas de Seleção e 
Aquisição visando o desenvolvimento do acervo da Biblioteca da FSP, que oriente a 
tomada de decisão quanto ao que deve ser adquirido dentro das disponibilidades de 
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recursos financeiros, equipamentos e espaço físico, bem como quanto à avaliação do 
acervo já existente.  
Esta política é norteada 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. 
 
 
2. POLÍTICA DE SELEÇÃO 
 
Objetivos:  

� traçar diretrizes para formação e desenvolvimento do acervo impresso e 
eletrônico da Biblioteca, garantindo o crescimento equilibrado, racional e 
contínuo das suas coleções;  

� definir as áreas específicas do acervo da Biblioteca da FSP, considerando sua 
responsabilidade temática dentro do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP; 

� definir critérios, responsabilidades e prioridades na seleção, avaliação e 
descarte do material. 

� Colaborar no desenvolvimento do repositório institucional de documentos 
eletrônicos da Biblioteca. 

 
O estabelecimento de uma política de seleção deve levar em conta a missão da FSP, 
necessidade de crescimento e equilíbrio de acervo, diretrizes de distribuição de verbas 
da USP, prioridades de aquisição conforme níveis do acervo e análise da coleção, 
adequando-a as necessidades de seus usuários. 
 
Para se alcançar uma demanda atualizada de títulos de livros para aquisição, a 
Biblioteca deve manter serviços contínuos de alerta bibliográfico junto aos docentes 
como apoio para a indicação de livros, monografias e similares. 
 
 
a) Tipo de materiais:  
 
O acervo deve conter vários tipos de materiais informativos, independente de seu 
suporte físico – papel, vídeo, cd-rom, eletrônicos - que sirva de apoio às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na FSP, com visão da Universidade como 
um todo. 
 
Os assuntos que compõem o acervo da Biblioteca devem ser mapeados para que  
publicações das novas temáticas sejam adquiridas, conforme a demanda das 
disciplinas oferecidas aos cursos de graduação, pós-graduação  e especialização, bem 
como de acordo com as linhas de pesquisa e programas de extensão. São as 
seguintes as categorias das coleções da Biblioteca: 
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� Referência - dicionários, enciclopédias, guias, bibliografias, índices, catálogos e 
outros, e bases de dados bibliográficas e acesso on-line aos sistemas de 
informações da área da saúde; 

� Básica - obras fundamentais que compõem o núcleo das áreas de interesse, 
títulos básicos das disciplinas oferecidas e linhas de pesquisa da Instituição; 

� Didática - obras indicadas pelos professores, de leitura obrigatória ou 
complementar; 

� Lastro - obras clássicas ou consagradas na área; 
� Literatura corrente - títulos que atualizam as coleções  existentes. 

 
 
b) Nível de manutenção:  
 
Para a seleção de material bibliográfico deve ser considerado o nível de manutenção 
que a Biblioteca adotará para o desenvolvimento do acervo, a saber: 

� Nível exaustivo - manutenção no acervo de todas as publicações editadas 
sobre o assunto, em idiomas acessíveis à sua comunidade, não havendo, na 
maioria dos casos, limitação de data e tipo de material.  

� Nível de pesquisa - manutenção de coleção constantemente atualizada sobre o 
assunto, selecionando os tipos de publicações mais relevantes para a atividade 
de pesquisa como: periódicos indexados nas principais bases de dados da área 
da saúde, obras de referência, periódicos de revisão, anais de congressos, 
livros didáticos indicados por especialistas da área, teses e dissertações e bases 
de dados especializadas.  

� Nível básico - manutenção de coleção de livros didáticos, dicionários, 
enciclopédias e periódicos, limitados a um núcleo básico de títulos essenciais 
sobre saúde pública e nutrição. Neste nível estão incluídos: enciclopédias 
clássicas em idiomas acessíveis aos usuários, dicionários da Língua Portuguesa, 
dicionários bilíngües, dicionários biográficos, diretórios, guias, mapas, atlas, 
leis, normas técnicas etc.  

� Nível ocasional - a Biblioteca poderá adquirir publicações, não periódicas, com 
a finalidade de subsidiar pesquisas e projetos em andamento na Instituição.  

 
Deve-se analisar, sempre que pertinente, a possibilidade de aquisição de material 
bibliográfico publicado em meio eletrônico, principalmente para obras de referência e 
coleções retrospectivas, levando-se em conta o uso de equipamentos para leitura 
versus demanda de usuários.  
 
 
c) Tipos de coleções: 
 
Coleção geral -  Englobam todos os tipos de publicações de interesse para a saúde 
pública e correlatos e abrangem todos os níveis de manutenção não disponíveis para 
consulta e empirismo de acordo com o regulamento próprio. 
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Obras Raras e clássicas * serão adquiridas apenas por doação, devido ao seu alto 
custo, porém toda publicação identificada no acervo da Biblioteca que se enquadre 
nesta categoria será tratada e preservada.  
 
*As coleções de personalidades ilustres da área da saúde (antigos professores da FSP 
ou outros) de interesse para a área da saúde pública serão recebidas apenas por 
doação, respeitadas a natureza histórica ou cientifica de seu conteúdo. Caso aceitas 
serão incluídas na coleção geral ou na coleção de obras raras e clássicas, conforme 
sua necessidade de uso. 
 
 
Produção bibliográfica da Instituição 
 
As publicações de valor técnico-científico geradas na Instituição deverão ser coletadas 
e preservadas, pois compreendem a produção intelectual e  devem ser, 
obrigatoriamente, inseridas na coleção independente de conteúdo, qualidade ou data. 
As teses defendidas na FSP terão um exemplar permanente na Biblioteca como 
coleção depositária e outro no acervo geral da Biblioteca. 
 
 
d) Nível de qualidade do acervo geral   
 
A produção científica nacional na área da saúde pública deverá ser coberta tomando-
se as providências para obtenção de todo o material publicado, seja por meio de 
convênios com instituições congêneres, compra, permuta ou assinatura.  Publicações 
oficiais e governamentais na área terão prioridade na seleção.  
 
• Temática – de interesse para a saúde pública, nacionais ou internacionais, e  
   geográfica 
 
    A COMCIR, juntamente com a Diretoria da Biblioteca, deverá estabelecer os 
assuntos de interesse geral da Faculdade e os emergentes, a partir de estudos de 
avaliação de uso e novas demandas temáticas realizado pela equipe de bibliotecários, 
visando a garantir o equilíbrio do acervo. 
    Para a seleção podem ser usadas, como apoio para consulta, ferramentas como o 
vocabulário DeCS - Descritores em Ciências da Saúde, cursos oferecidos pela 
Faculdade, linhas de pesquisa dos departamentos e áreas temáticas da Biblioteca da 
Virtual em Saúde Pública. Nos casos de dúvida devem ser consultados professores e 
alunos de pós-graduação da Faculdade. 
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• Atualidade – terão prioridade na seleção as publicações do ano corrente.  
Publicações com mais de 10 anos no mercado serão incorporadas após consideradas 
as justificativas para esse fim. 
 
• Conflito de interesses – ficarão excluídos da seleção materiais de propaganda 
política, cunho religioso, comerciais, patrocínios, organizações que não tenham sólida 
representação, na área científica e técnica, questões ideológicas, etc.  
 
 
 
3. AQUISIÇÃO POR COMPRA 
 
As indicações de livros, monografias e similares recebidos dos Departamentos ou 
diretamente dos docentes deverão ser adquiridos sem passar por seleção, e de acordo 
com a ordem de prioridade e o tipo de interesse: 
 
Prioridade I   = essencial e necessário para ensino, pesquisa ou estudo. 
               II  = importante 
               III = complementar e o  
 
Tipo de Interesse I   = para a Disciplina; nomeando a disciplina; 
                          II  = para a linha de pesquisa, nomeando a Linha de Pesquisa 
                          III = para a área de especialização, nomeando a área 
 
� O material indicado pelo corpo docente como leitura obrigatória dos diversos cursos 
terá prioridade na aquisição. 
 
� As indicações de livros para compra vindas dos alunos e demais usuários deverão 
ser encaminhadas em formulário próprio ou pelo site da Biblioteca e passarão pelos 
critérios de seleção mencionados. 
 
 
Critérios de decisão para compra: 
 
A decisão sobre a compra será da Biblioteca, ouvida a COMCIR,  sempre que 
necessário. Os seguintes critérios devem nortear a decisão: 
 

� Adquirir livros não existentes no acervo da USP,  a não ser que haja interesse 
didático. 

� Livros solicitados pelos Departamentos ou docentes deverão acompanhar 
indicação de Prioridade e de interesse descritos anteriormente. 

� Livros sobre os assuntos estabelecidos pela COMCIR, segundo Prioridade e 
Interesse. 
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Terão prioridade de aquisição 
a) obras básicas (compõem o núcleo das áreas  de interesse) 
b) livros didáticos (indicados pelos professores) 
c) literatura corrente/pesquisa   
 d) obras de referência (dicionários, enciclopédias, etc) 

  e) obras clássicas (somente por doação) 
 
A compra de vários exemplares de uma mesma obra se justificará se forem 
considerados de uso didático pelos docentes, responsáveis pela disciplina demandada 
e se houver verba disponível. Nesse sentido, também adotar os critérios do SIBi/USP. 
 
Será dada preferência à aquisição de material bibliográfico no idioma português, 
visando o controle bibliográfico  da produção   nacional da área de saúde pública e 
nutrição, e em  espanhol, inglês, francês e alemão, de acordo com a necessidade da 
temática, priorizando as linhas de pesquisa da FSP e as tendências internacionais dos 
temas de saude.  
 
Publicações disponíveis em ambiente virtual [URL] poderão ser adquiridas por compra, 
para serem armazenadas em repositório da Biblioteca, obedecendo os critérios 
adotados para as publicações impressas. 
 
 
4.  AQUISIÇÃO  POR PERMUTA E DOAÇÃO  
 
Os critérios para incorporação ao acervo do material adquirido por meio de permuta e 
doação são similares aos utilizados para compra, acrescidos dos seguintes:  
 

�   Somente serão aceitas doações de publicações científicas sob a temática saúde 
pública ou correlatos; 

 
�   Serão aceitas publicações científicas publicadas por editoras reconhecidas e/ou 

com corpo editorial reconhecido pelos pares da área da saúde pública; 
 

� Teses defendidas em outras instituições, que não a Faculdade de Saúde Pública, 
poderão ser incorporadas ao acervo geral caso os assuntos sejam de interesse 
para a saúde pública; 

 
 

� Publicações da Universidade de São Paulo serão incorporadas quando forem da 
área temática da saúde pública; 

 
� Publicações da Faculdade de Saúde Pública serão incorporadas 

automaticamente (coleção memória); 
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� Publicações de instituições oficiais da área da saúde, como Organização Mundial 
da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde,  Ministério da Saúde, 
Secretarias de Saúde serão incorporados ao acervo, exceto quando se tratar de 
material de divulgação. Este passará por processo de seleção; 

 
� Livros de referência serão analisados pelos critérios de seleção, com exceção 

dos dicionários de línguas e enciclopédias multidisciplinares; 
 

� Publicações disponíveis em ambiente virtual [URL] serão incorporadas ao 
acervo após autorização da instituição proprietária do conteúdo de domínio da 
URL. Essas publicações serão armazenadas em repositório da Biblioteca como 
garantia da permanência de seu conteúdo para acesso;  

 
� Catálogos de instituições relacionadas à área da saúde pública serão 

incorporados ao acervo, porém não receberão tratamento técnico como as 
demais coleções, ficando armazenados na área de referência da Biblioteca por 
um ano sendo após esse período, descartados; 

 
� Livros sem interesse acadêmico (romance, poesia, etc ) não serão incorporados 

ao acervo geral, podendo ser doados a outras Instituições. 
 
 
Disposições gerais 
 

a) Doações espontâneas de mais de dez livros deverão ser precedidas de uma 
listagem para pré-seleção;   

b) Grandes doações serão precedidas de uma avaliação local, realizada por 
bibliotecários e/ou especialistas da área;  

c) Publicações doadas em estado físico que requeiram encadernação ou restauro 
poderão ser aceitas, justificadas sua importância e pertinência, visto que 
demandam gasto de recursos; 

d) Livros não incorporados serão devolvidos aos doadores, quando solicitado, ou 
disponibilizados pela Biblioteca a outras Instituições, a seu critério. 

 
Não serão aceitas:  
 

� Publicações em mau estado de conservação e/ou infestadas por agentes 
nocivos ao documento e que possam comprometer o bom estado do acervo 
atual; 

� Edições anteriores às existentes na Biblioteca a não ser que sejam consideradas 
de valor histórico, conforme parecer de especialistas da área; 

� Catálogos comerciais de empresas, laboratórios, etc 
� Cópias reprográficas, a não ser as permitidas pela lei de direitos autorais 

brasileira.  
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Cabe a equipe de bibliotecários da FSP selecionar obras básicas no campo da saúde 
pública, novas edições de livros importantes na área, obras de referência e livros 
técnicos em biblioteconomia, de interesse para o trabalho desenvolvido na Biblioteca. 
 
A Biblioteca, desde que comunicada pelo corpo docente da bibliografia indicada, 
manterá em seu recinto um exemplar para consulta como reserva fixa ou temporária. 
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Andrade DC de, coordenadora. Subsídios para o estabelecimento de política de 
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Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Biblioteca 
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ampliada em fevereiro 2007 por Angela Maria Belloni Cuenca.  
Aprovada pela Comissão Consultiva da Biblioteca/CIR (COMCIR) em sua 132ª reunião realizada em 
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