
EDITORIAL

Em meados de dezembro de 2008, houve troca no Corpo Editorial da área de Pequenos
Animais/Small Animal Diseases (PA) da revista Pesquisa Veterinária Brasileira (PVB).
A constituição desse novo corpo editorial pode ser vista no Expediente do presente
fascículo, que inclui trabalhos ainda processados pelo corpo editorial anterior, ao qual
agradecemos.

A área PA publica artigos originais sobre doenças em pequenos animais, especifica-
mente cães e gatos, incluindo epidemiologia e estudos populacionais, tratamento,
anatomopatologia e métodos de diagnóstico. Essa área da revista não abriga trabalhos
que descrevem experimentos em animais de laboratório (a não ser muito específicos,
em que o experimento vise esclarecer um ponto na patogênese de doenças de cães e
gatos); os autores de trabalhos em animais de laboratório devem procurar periódicos
especializados no setor (por ex., Laboratory Investigation) que abriguem seus artigos.
Artigos de odontologia veterinária farão parte de área onde o assunto melhor couber,
mas devem de preferência ser submetidos a periódico especializado no tema.

Originais em inglês serão bem-vindos, mas a exigência na qualidade da redação
será a mesma que para os trabalhos em português. Muitos autores têm procurado aju-
da, com bons resultados, para a correção e editoração de seus artigos em inglês no site
http://www.mseditoronline.com. Trabalhos com inglês deficiente serão devolvidos para
adequação.

Trabalhos fora das normas e da política editorial da PVB não serão considerados,
sendo imediatamente devolvidos aos autores. Antes de enviar os trabalhos, os autores
devem adequá-los aos moldes de apresentação da revista que constam das “Instruções
aos Autores”, opção “Submissão de Artigos”, no site www.pvb.com.br e/ou consultar um
fascículo recente da PVB. Todos os trabalhos devem ser submetidos ao Editor-Geral da
revista, Dr. Jürgen Döbereiner (jurgen@ufrrj.br ou pvb@pvb.com.br), que, após regis-
tro, os repassará ao Editor da área PA.

Após termos recebido o manuscrito, será comunicado o recebimento ao “Autor para
correspondência” e enviado o trabalho para o peer review. Após receber o parecer so-
bre o seu trabalho, o Autor deve responder às considerações feitas dentro do prazo
solicitado.
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