Editorial
O SUPLEMENTO NA PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

A Revista Brasileira de Medicina Veterinária (RBMV) tem
como objetivo a publicação de artigos inéditos voltados para as
suas diversas subáreas, incluindo nestas as de caráter zoonótico.
Partindo deste princípio, os fascículos, normalmente, são
compostos e publicados, independentemente da área a que
pertençam, tendo como regra básica, a data de aceite. Esta
prática, além de manter a heterogeneidade do periódico, abre a
possibilidade de submissão de um maior número de trabalhos,
das mais diferentes áreas. Isso não significa, que trabalhos
concentrados em determinada área de conhecimento e de real
interesse científico, não possam ser publicados em conjunto.
Quando existe a possibilidade de fascículos constituídos por
artigos relacionados somente a um tema de uma das subáreas, é
sugerido que este fascículo seja publicado na forma de
suplemento. Sendo assim, são considerados como tal, artigos
ainda não publicados sobre uma determinada especialidade,
artigos escolhidos em reuniões científicas ou encaminhados
por Programas de Pós-Graduação. A publicação do Suplemento,
no entanto, segue a regra-geral dos trabalhos submetidos: tem
de ser apresentados de acordo com as Instruções aos Autores e
ter o aceite prévio do Comitê Assessor da RBMV.
Esperamos que o presente suplemento, com 13 artigos
inéditos e enfoque sobre controle de ecto e endoparasitos dos
animais domésticos, seja o ponto de partida para muitos outros,
representando assim, mais uma parcela da nossa contribuição,
para o conhecimento científico.
Carlos Wilson Gomes Lopes
Editor
The articles published in the Brazilian Journal of Veterinary Medicine are indexed by
CABI (Center of Agriculture and Bioscience Information) - Animal Breeding Abstract,
Dairy Science Abstract, Herbage Abstracts, Index Veterinary, ISI/Web of Knowledge,
Nutrition Abstracts and Reviews. Small Animals Abstracts, Veterinary Bulletin,
Zoological Records, as well as Bibliografia Brasileira de Agricultura and Bibliografia
Brasileira de Medicina Veterinária e Zootecnia.
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Fotos (capa): Fases evolutivas (ovos, larvas, pupa e adultos) de Ctenocephalides felis felis, ectoparasito do cão e do gato.
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HUGO DE SOUZA LOPES*
Nascido a 5 de janeiro
de 1909 no Rio de Janeiro, faleceu à 10 de maio de
1991, na mesma cidade.
Concluiu em 1933, o
curso de Medicina Veterinária, na atual Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, onde foi Assistente do Professor Lauro Travassos (1934-1938), posteriormente Professor Catedrático de Zoologia Médica e
Parasitologia (1938-1964) e Professor Emérito. Atuou
também como Assistente do Professor Lauro Travassos,
no curso de História Natural da antiga Universidade do
Distrito Federal (1935-1937).
No Instituto Oswaldo Cruz foi estagiário de 19311933 e pesquisador, sem remuneração (1938-1949),
quando foi contratado efetivo até 1970, ocasião em que,
juntamente com outros pesquisadores, por Ato
Institucional, foram aposentados e suspensos os seus
direitos políticos. Retorna como Pesquisador Titular em
1986, exercendo as atividades até o falecimento.
De 1933-1937, trabalhou no Instituto de Biologia
Vegetal, Ministério da Agricultura, juntamente com os
renomados entomologistas Ângelo Moreira da Costa
Lima e Frei Thomaz Borgmeier.
A partir de 1977, prestou eficiente colaboração à
Universidade Santa Úrsula, dedicando-se ao ensino e
pesquisa de Entomologia.
O reconhecimento de seus méritos como pesquisador e professor o levaram a Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, em 1952.
Já na condição de eminente zoólogo, consagrado
entomologista de elevado conceito nacional e internacional, como especialista em dípteros, interessou-se pelos moluscos, inicialmente apenas como preenchimento
do tempo disponível durante um Curso de Entomologia
que ministrava em Salvador, em 1949, quando tinha
oportunidade de percorrer as praias coletando junto com
os que “mariscavam” na baixa-mar, e com os quais trocava os exemplares menos comuns - material que constituiu o núcleo inicial da coleção que passou a acondicionar em caixinhas de cartolina, por espécie e, em caixas

maiores, de papelão e madeira, projetadas e construídas
por ele mesmo, contendo as famílias dispostas em ordem sistemática, num gabinete sobre a garagem de sua
casa no Grajaú, onde na década de 50, Maury Pinto de
Oliveira, Eliézer de Carvalho Rios e Arnaldo Campos
dos Santos Coelho tiveram agradável convívio e
ilustrativo aprendizado.
Ampliou grandemente a coleção, por meio de constante coleta e intensa permuta com colecionadores estrangeiros, reuniu bibliografia especializada, por compra, doação e troca de conchas.
Manteve com João de Paiva Carvalho, do Intitulo
Oceanográfico de São Paulo e Paulo de Sá Cardoso,
colecionador amador, de Maceió, extensa correspondência e a grande motivação pelo conhecimento dos
gastrópodes marinhos de pequenas dimensões.
Mais tarde, a valiosa coleção e a excelente biblioteca,
embora permanecesse como de sua propriedade, foram
acomodadas em dependências do Instituto Oswaldo Cruz,
onde sob sua orientação tiveram formação e desenvolveram estudos: Pedro Jurberg, Orlando Guerra Jr., Hugo
Edison Barbosa de Rezende, Pedro Domingues Lanzieri
e José Luiz de Barros Araújo.
Em 1970, com o deplorável movimento desencadeado pela Direção do Instituto Oswaldo Cruz, Hugo de
Souza Lopes dotado de personalidade plena de compreensão e desprendimento, em atitude consciente e
decisiva doou a coleção e a bibliografia ao Museu Nacional, instituição com a qual sempre manteve contato,
prestando inestimável e inesquecível colaboração.
Em 1989, por ocasião dos oitenta anos de idade do
Professor Hugo de Souza Lopes, o Instituto Oswaldo
Cruz, em suplemento especial comemorativo (Mem. Inst.
Oswaldo Cruz 84 (Supl. 4):XV+568p.), reuniu 92 artigos de seus discípulos, colegas, amigos - brasileiros e
estrangeiros, onde foi apresentada, além da vida profissional, a lista de suas publicações.
Permitiu assim o destino, que Hugo de Souza Lopes
recebesse, ainda em vida, os aplausos e o reconhecimento pela atuação de verdadeiro naturalista, na condição de Grande Mestre que, no ensino e na pesquisa,
sabia descer ao nível dos principiantes elevando-os ao
próprio nível.

*Coelho A.C. dos S. & Ricci C.N. 1993. Atividades malacológicas de Hugo de Souza Lopes. Rev. Bras. Zool. 10(3), Curitiba.
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Objetivos e política editorial
A Revista Brasileira de Medicina Veterinária (RBMV) é uma publicação trimestral
e multidisciplinar, da Sociedade de Medicina Veterinária do Estado do Rio de
Janeiro (SOMVERJ) (www.somverj.org.br), que tem como objetivo publicar os
resultados de trabalhos de pesquisa originais em todos os campos da Medicina
Veterinária, visando o aprimoramento técnico-científico e profissional.
Os trabalhos para submissão podem ser enviados pelo correio, em uma via
impressa, com arquivos em disquete ou CD (de preferência na versão mais
recente do Word), ao Prof. Carlos Wilson Gomes Lopes, Editor da Revista
Brasileira de Medicina Veterinária (www.rbmv.com.br), Av. Presidente Vargas,
446/1004, CEP 20085-900, Rio de Janeiro, RJ ou por via eletrônica, através do
e-mail: rbmv@rbmv.com.br. Devem constituir-se de resultados de pesquisa
ainda não publicados e não considerados para publicação em outra revista.
Embora sejam de responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos
emitidos nos trabalhos, o Comitê Editorial, apoiado pela Assessoria Científica,
reserva-se o direito de sugerir ou solicitar modificações aconselháveis ou
necessárias. Os trabalhos submetidos são aceitos através da aprovação pelos
pares (“peer review”).
Os trabalhos devem ser organizados, sempre, em TÍTULO, TÍTULO EM INGLÊS,
AUTORES, ABSTRACT, RESUMO, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS,
RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (ou combinações destes dois últimos),
AGRADECIMENTOS e REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Os relatos de casos devem
constar sempre de TÍTULO, TÍTULO EM INGLÊS, AUTORES, ABSTRACT, RESUMO,
INTRODUÇÃO, HISTÓRIO, DISCUSSÃO E/OU CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS. Em relatos de casos, o texto deve ser organizado, sempre, em
INTRODUÇÃO, HISTÓRICO (Este deve ser constituído por Anamnese, material e
métodos, e resultados), DISCUSSÃO E/OU CONCLUSÃO.
Abstract: deverá ser apresentado com os elementos constituintes do
Resumo em por tuguês, podendo ser mais extenso. Ao final devem ser
relacionadas às “Key Words”;
Resumo: deve apresentar, de forma direta e no passado, o que foi feito e
estudado, dando os mais importantes resultados e conclusões. Nos trabalhos em
inglês, o título em português do trabalho, deve constar em negrito e entre colchetes,
logo após a palavra RESUMO. Ao final, devem ser relacionadas às “PalavrasChave”;
Introdução: deve ser breve, com citação bibliográfica específica sem que a
mesma assuma importância principal, e finalizar com a indicação do objetivo do
trabalho;
Material e Métodos: devem ser reunir os dados que permitam a repetição
do trabalho por outros pesquisadores. Na experimentação com animais, deve
constar a aprovação do projeto pela Comissão de Ética local;
Resultados: deve ser feita a apresentação concisa dos dados obtidos;
Tabelas devem ser preparadas sem dados supérfluos, apresentando, sempre
que indicado, médias de várias repetições. É conveniente, às vezes, expressar
dados complexos por gráficos (Figuras), ao invés de apresentá-los em tabelas
extensas;
Discussão: os resultados devem ser discutidos diante da literatura. Não
convém mencionar trabalhos em desenvolvimento ou planos futuros, de modo
a evitar uma obrigação do autor e da revista de publicá-los;
Conclusões: devem basear-se somente nos resultados apresentados no
trabalho;
Agradecimentos: devem ser sucintos e não devem aparecer no texto ou
em notas de rodapé;
Referências Bibliográficas: só incluirá a lista da bibliografia citada no
trabalho e a que tenha servido como fonte para consulta indireta; deverá ser
ordenada alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor, registrando-se os
nomes de todos os autores (em caixa alta e baixa), o título de cada publicação
e, abreviado ou por extenso (se tiver dúvida), o nome da revista ou obra.
Exemplos:
Artigo Científico
Carrington S.D., Bedford P.G.C., Guillon J.P. & Woodward E.G. Polarized light
biomicroscopic observations on the pre-corneal tear film.3. The normal tear
film of the cat. J. Small Anim. Pract., 28:821-826, 1987.
Artigo Eletrônico
COBEA, Legislação & ética. Disponível em: <http://www.cobea.org.br/
ética.htm>. Acesso em: 14 Março, 2007.
Livro
Rodrigues H. Técnicas anatômicas. 2ª ed. Arte Visual, Vitória, 1998. 200p.
Capítulo de Livro
Strubbe A.T. & Gelatt K.N. Ophtalmic examination and diagnostic
procedures, p.427-466. In: Gelatt K.N. (Ed.), Veterinary Ophtalmology. 3rd. ed.
Lipincott Willians & Wilkins, Philadelphia. 1999.
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Teses (Somente serão aceitas as que estiverem disponíveis em sites eletrônicos
e os mesmos devem ser indicados no final da citação)
Abraão D.C. Surto por Trypanosoma vivax em rebanho bovino leiteiro em Minas
Gerais: Aspectos Epidemiológicos e Clínicos. Disser tação de Mestrado,
Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2009. 83p. (Capturado
em: < http://www.icb.ufmg.br/icb/index.php/pos-rad.html/ 150.164.27.227/
diss_defesas_detalhes.php?aluno=338>)
Resumos de reuniões científicas
Não serão aceitos
Revisões
Somente a convite do Editor
Na elaboração do texto deverão ser atendidas as seguintes normas:
Os trabalhos devem ser impressos em uma só face do papel, com margens
de, no mínimo, 2,5cm e paginação na parte superior externa da página. As
chamadas de rodapé devem ser digitadas após as “KEY WORDS” do ABSTRACT,
sem uso da caixa de diálogo “Cabeçalho e rodapé”. A formatação do original a
ser submetido para publicação deve seguir o exemplo de apresentação do
último fascículo da revista. O texto deve ser corrido e não deve ser formatado
em duas colunas, com as legendas das figuras e as Tabelas no final. As
Figuras (inclusive gráficos) devem ter seus arquivos fornecidos separados do
texto. Devem ser introduzidos no texto do trabalho, através da ferramenta
“Inserir” do Word, (imagens copiadas e coladas perdem as informações do
programa onde foram geradas, resultando, sempre, em má qualidade);
A redação dos trabalhos deve ser concisa, com a linguagem, tanto quanto possível,
no passado e impessoal; no texto, os sinais de chamada para notas de rodapé serão
números arábicos colocados em sobrescrito após a palavra ou frase que motivou a
nota. Essa numeração será contínua; as notas serão lançadas ao pé da página em que
estiver o respectivo sinal de chamada. Todos os Quadros e todas as Figuras serão
mencionados no texto. Estas remissões serão feitas pelos respectivos números e,
sempre que possível, na ordem crescente destes. Abstract e Resumo serão escritos
corridamente em um só parágrafo e não deverão conter citações bibliográficas.
No rodapé da primeira página deverá constar endereço profissional completo
do(s) autor(es), E-mail do autor para correspondência e demais outros autores;
Siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela primeira
vez no trabalho, serão colocadas entre parênteses e precedidas do nome por
extenso;
Citações bibliográficas serão feitas pelo sistema “autor e ano”; trabalhos de
dois autores serão citados pelos nomes de ambos, e de três ou mais, pelo nome
do primeiro, seguido de “et al.”, mais o ano; se dois tra-ba-lhos não se distinguirem
por esses elementos, a diferenciação será feita através do acréscimo de letras
minúsculas ao ano, em ambos. Nas citações de trabalhos colocados entre parênteses,
se usará vírgula entre o nome do autor e o ano, e ponto-e-vírgula após cada ano;
a separação entre trabalhos, nesse caso, se fará apenas por vírgulas, exemplo:
(Flores & Houssay 1917, Roberts 1963a,b, Perreau et al. 1968, Hanson 1971);
As Figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) originais, em papel ou
outro suporte, deverão ser anexadas ao trabalho, mesmo quando escaneadas pelo
autor. Os gráficos devem ser produzidos em 2D, com colunas em branco, cinza e
preto, sem fundo e sem linhas. A chave das convenções adotadas será incluída
preferentemente, na área da Figura; evitar-se-á o uso de título ao alto da figura. Cada
Figura será identificada na margem ou no verso, a traço leve de lápis, pelo respectivo
número e o nome do autor; havendo possibilidade de dúvida, deve ser indicada a
parte inferior da figura pela palavra “pé”. Fotografias deverão ser apresentadas
preferentemente em preto e branco, em papel brilhante, ou em diapositivos (“slides”)
coloridos. Quando as fotos forem obtidas através de câmeras digitais (com extensão
“jpg”), os arquivos deverão ser enviados como obtidos (sem tratamento ou alterações);
na versão online, fotos e gráficos poderão ser publicados em cores; na versão
impressa, somente quando a cor for elemento primordial a impressão das figuras
poderá ser em cores. Para evitar danos por grampos, desenhos e fotografias deverão
ser colocados em envelope.
As legendas explicativas das Figuras conterão informações suficientes para
que estas sejam compreensíveis, e serão apresentadas no final do trabalho.
As Tabelas deverão ser explicativas por si mesmas e colocadas no final do
texto. Cada uma terá seu título completo e será caracterizado por dois traços
longos, um acima e outro abaixo do cabeçalho das colunas; entre esses dois traços
poderá haver outros mais curtos, para grupamento de colunas. Não há traços
verticais. Os sinais de chamada serão alfabéticos, recomeçando de a em cada
Tabela; as notas serão lançadas logo abaixo da Tabela respectiva, da qual serão
separadas por um traço curto, à esquerda.
Encargos
Quando pelo menos um dos autores for Médico-veterinário e sócio da SOMVERJ
ou assinante da Revista Brasileira de Medicina Veterinária (por morar fora do
Rio de Janeiro ou no Exterior), os artigos serão aceitos sem taxas extras. Caso
isso não ocorra, será cobrada a taxa de R$ 300,00 reais, ou U$ 150,00 do
Exterior, por trabalho.
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