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Aconteceu o VII ONCOVET em João Pessoa 

 

Ocorreu nos dias 19 a 21 de abril o VII Oncovet em João Pessoa realizado pela 

ABROVET, sendo a ABPV uma das associações co-irmãs do congresso. O evento 

contou com a presença de 368 participantes, sendo a maioria estudantes de graduação e 

pós-graduação. Foram aprovados 133 trabalhos nas áreas de Oncologia Experimental, 

Oncologia Veterinária, Estudos Retrospectivos e Relatos de Casos. No prêmio JOSÉ 

LUIZ GUERRA EM ONCOLOGIA EXPERIMENTAL foi premiado o trabalho: Thalidomide 

attenuates mammary cancer associated-inflammation, angiogenesis and tumor growth in 

mice dos autores: Cristina M. Souza, Ana A.C. Silva, Miriam T.P. Lopes, Monica A.N.D. 

Ferreira, Silvia P. Andrade, Geovanni D. Cassali. No prêmio JOSÉ LUIZ GUERRA 

ONCOLOGIA VETERINÁRIA ganhou o trabalho Avaliação sérica do valor prognóstico do 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) em cadelas com neoplasia mamária, 

com os autores: Marina G. Moschetta, Gabriela B. Gelaleti, Larissa B. Maschio, Lívia C. 

Ferreira, Debora A.P.C. Zuccari. 
 

 

http://www.abpv.vet.br/
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Boletim informa: 

VIII RAPAVE - Reunion Argentina de Patologia Veterinaria 

Cordoba, Argentina 

22 a 24/05/2012 

Site: http://www.someve.com.ar/index.php/cursos/47-proximos/432-viii-rapave-2012 

 

 

30th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology 

Leon, Espanha 

05 a 08/09/2012 

Site: http://esvp2012.unileon.es/ 

 

 

VII ENDIVET - Encontro Nacional de Diagnostico Veterinário 

Porto Alegre/RS 

23 a 26/10/2012 

Site: www.endivet2012.com.br 

 

 

I CONSENSO de MASTOCITOMA 

26 e 27 de maio 2012 

O evento tem por finalidade reunir patologistas e clínicos-

cirurgiões para discutirem classificações, tratamentos e 

fatores prognósticos dessa neoplasia.  

O evento será na UNESP Jaboticabal,  

maiores informações acessar o site: 

WWW.fcav.unesp.br  

 

Sugestão de site de patologia 

http://www.cldavis.org/diagnostic_exercises.html 

 

 A LCPG, a subdivisão latina do CL Davis Foundation disponibiliza no site da CL Davis uma página com 

Diagnostic Exercises. O objetivo destes exercícios de diagnóstico é proporcionar a divulgação de 

casos macrocóspicos interessantes, associadas a achados histopatológicos ou citológicos. O material 

tem grande utilidade para estudantes de veterinária e no treinamento de patologistas. 

Membros e não membros interessados em contribuir com casos podem entrar em contato com o 

coordenador Dr. Vinicius Carreira em vinicius.carreira@gmail.com para maiores informações. 

Participem! 

http://www.someve.com.ar/index.php/cursos/47-proximos/432-viii-rapave-2012
http://esvp2012.unileon.es/
http://www.endivet2012.com.br/
http://www.fcav.unesp.br/
http://www.cldavis.org/diagnostic_exercises.html
mailto:vinicius.carreira@gmail.com
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Foto do mês 

 

 

Fígado, colangite proliferativa multifocal acentuada crônica intra (superfície de corte - detalhe) e extra-

hepática associada a trematódeos intralesionais consistentes com Platynosomum fastosum (não 

mostrados nas imagens), felino, SRD, fêmea, 2 anos. 

 

Fabiano Jose F. de Sant'Ana 

UFG, Campus Jataí, Laboratório de Patologia Veterinária 

Jataí/GO 

 

 

Esta é uma secção do Boletim onde os filiados interessados podem compartilhar fotos de 

macroscopia ou histopatologia de seus casos com os colegas. Envie sua foto para boletim@abpv.vet.br. 
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Entrevista - Profa. Dominguita Lühers Graça 

Editora do BJVP 
 

 

A querida profª. Dominguita é uruguaia, mas reside há algumas décadas no Brasil. Formada 

em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1978, fez seu 

PhD em Patologia veterinária na University of Cambridge (Inglaterra) em 1986. É professora 

titular aposentada da UFSM, onde lecionou na graduação e pós-graduação de 1979 a 2007. 

Durante esse período também trabalhou como professora visitante na Universidade de São 

Paulo (USP) (1992-2005), na Universidade Federal de Minas Gerais (1995-2003) e na 

Universidade Federal do Paraná (1999-2000). Já orientou diversos alunos de iniciação 

científica, mestrado e doutorado. Desde 2007 coordena o Comitê de Saúde Animal da AUGM 

(Asociación de Universidades del Grupo Montevideo) 

 

 

Boletim: Quais as suas expectativas para esse novo 

trabalho como Editora da BJVP ? 

Profa Dominguita: Inicialmente tive que estudar a 

metodologia, o alcance e a repercussão da função. 

Depois me perguntei se seria capaz de levá-la adiante. 

Considerando o apoio total e irrestrito do primeiro 

Editor, Dr. Alessi, que fez um trabalho tão substancial, 

dos Editores Associados, do Conselho Editorial e dos 

jovens talentos que diagramam os artigos, Fernando 

M. Hosomi e Adriano T. Ramos e do Eduardo K. 

Masuda que os integra ao site, senti que poderia dar 

minha contribuição sem maiores sobressaltos. 

 

Boletim: Na sua opinião, quais os principais desafios a 

serem enfrentados nos próximos anos para o maior 

crescimento e ampliação da revista ? 

Profa Dominguita: Existem periódicos científicos de 

qualidade no Brasil e os pesquisadores têm boas 

alternativas para publicar seus artigos. O aumento da 

produção científica derivada da pesquisa em 

universidades e institutos ligados à saúde animal e à 

saúde pública, requer bons periódicos. Os periódicos já 

consolidados são mais atrativos, mas, tenho observado 

que pessoas que publicam em periódicos de peso, no 

Brasil e no exterior, também enviam seus artigos para 

publicação no BJVP. A seleção acurada e exigente dos 

artigos vai dar robustez nos volumes e ânimo aos 

pesquisadores. 

 

Boletim: Esse ano a CAPES modificou o conceito 

Qualis de vários periódicos da área de Medicina 

Veterinária. O BJVP manteve o conceito B4 

anteriormente aplicado na última avaliação. Quais 

medidas devem ser empregadas (ou já estão sendo 

feitas) para melhorar esse conceito? 

Profa Dominguita: Como expresso no item anterior, a 

qualidade e a ampliação do número de publicações, 

certamente ajudarão. Simultaneamente, as ações da 

ABPV, atualmente presidida pela Profª Dra. Renée 

Laufer Amorim, que obteve a habilitação para a 

concessão do título de Especialista em Patologia 

Veterinária (Diário Oficial da União, resolução 999 de 

29 de março de 2012), darão mais visibilidade ao 

periódico. 

 

Boletim: Quais os principais problemas encontrados 

nos artigos que são enviados para o BJVP? 

Profa Dominguita: Os principais problemas referem-

se à estrutura do artigo e à falta de domínio da língua 

inglesa; o que é mais marcante, contudo, é que muitos 

autores não possuem a formação necessária para 

redigir um artigo. No primeiro fascículo do volume 5, 

o Dr. Gilson Volpato mostra o que é, como é e como  

agir para redigir um artigo de qualidade. Espero que 

todas as pessoas interessadas em publicar no BJVP 

leiam esse artigo, que é rico em informações e direto 

em transmiti-las. 

 

Boletim: Quais os desafios encontrados pelos 

periódicos para manter a qualidade das informações 

publicadas nos artigos, nos dias atuais quando as 

informações se propagam rapidamente?   

Profa Dominguita: Acredito que a qualidade do 

Conselho Editorial é fundamental. Também, o 

comprometimento das pessoas que se dispõem a 

avaliar um artigo deve ser total; com isso significa que, 

às vezes, os consultores sabem que, para esse assunto 

em particular, há um pesquisador mais autorizado a 

fazer a avaliação. Essa informação deve ser veiculada 

imediatamente ao Editor. Assim, enriquecemos o 

Conselho Editorial, aumentamos a qualidade do 

periódico e o fazemos mais atrativo a todos os 

pesquisadores.  
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Boletim: Quais os passos que possam ser utilizados 

pelo BJVP para ter maior destaque internacional?  

Profa Dominguita: O destaque é dado pela qualidade 

dos artigos. Atualmente temos contribuições de 

pesquisadores da América Latina, dos Estados Unidos 

da América e da Índia. Neste momento eu convido 

pesquisadores de esses e outros países a publicar no 

BJVP. O intercâmbio nos enriquece e nos aproxima. 

___________________________________________ 

Adriano T. Ramos 

Prof. Adjunto 

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - EMVZ 

Universidade Federal do Tocantins - UFT

 

 
 

Submetam seus manuscritos sobre patologia experimental ou natural, de animais domésticos, 

selvagens, aquáticos ou de laboratórios. Vejam as instruções no site: 
 http://www.abpv.vet.br/paginas_site/default.asp?P=Main&PAG_SEQ=4280 

 

 

______________________________________________________________________ 

Dissertações e teses defendidas na área de patologia 
 

Daniela Araújo de Sousa,  Helicobacter spp. em gatos domésticos – Identificação e relação com alterações 

anátomo-histopatológicas gástricas em animais de sangue tipo A. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-

graduação de Clínica e Reprodução Animal – UFF. 

 

Cristina Mendes Pliego,  Avaliação do tratamento cirúrgico e quimioterápico adjuvante com 5-fluorouracila/ 

ciclofosfamida e análise histopatológica e imuno-histoquímica da proliferação e morte celular de neoplasias 

mamárias malignas em cadelas.. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação de Clínica e Reprodução Animal – 

UFF. 

 

___________________________ 

A inclusão de teses e dissertações nesta seção é aberta a todos os programas de pós-graduação que incluam a área de 

patologia veterinária. Informações e questionamentos podem ser encaminhados pelo email: boletim@abpv.vet.br
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