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Oncologia Veterinária – Salve 2012, bem
vindo 2013!

São Paulo Advanced School of Comparative Oncology
A oncologia veterinária no Brasil ganhou, nos dias 30

Dois mil e doze foi um ano muito produtivo para a
Oncologia Veterinária. No início do ano, dois grandes
eventos pontuaram o primeiro semestre: o “2nd
World Veterinary Cancer Congress, ocorrido em Paris
e nosso VII ONCOVET, em João Pessoa. No entanto,
2012 ainda nos brindaria com a São Paulo Advanced
School of Comparative Oncology, evento ocorrido em
Águas de São Pedro – SP e a tradicional conferência
da VCS, em Las Vegas – EUA, da qual destacamos o

Dois mil e treze com certeza não será
diferente. A ABROVET está finalizando os detalhes do
seu Encontro Anual e do Consenso sobre linfoma,
prepara grandes mudanças para as Noites da
inclusive

com

a

possibilidade

grande evento dedicado à Oncologia Comparada, o
São Paulo Advanced School of Comparative Oncology
(ESPCA - Escola São Paulo de Ciência Avançada),
realizado em Águas de São Pedro – São Paulo.
Coordenado pelos professores notórios Dra Silvia
Regina

Rogatto

(FMB-UNESP

e

Hospital

A.C.

Camargo), Dra Maria Lucia Zaidan Dagli (FMVZ-USP),
Dr. Luiz Paulo Kowaslki (Hospital A.C. Camargo), Dr.
João Lauro Viana de Camargo (FMB-UNESP), Dra

texto do Dr. Lucas Rodrigues, sobre linfoma.

Oncologia,

de setembro a 6 de outubro deste ano, o primeiro

de

participação por videoconferência e chat e acaba de
enviar ao Conselho Federal de Medicina Veterinária
toda a documentação para a regulamentação do
título de especialista em oncologia veterinária no

Cláudia Aparecida Rainho (IBB-UNESP), Dra Reneé
Laufer Amorim (FMVZ-UNESP) e Dr. Geovanni Dantas
Cassali (UFMG), o evento contou com o apoio
financeiro da FAPESP, Capes e CNPq.
O evento trouxe pesquisadores da área médica e
veterinária como médicos, biólogos e médicos
veterinários de diversos países como os professores
Dr. David Argyle da Universidade de Edinburgh-UK, Dr.
David Vail da Universidade de Wisconsin-MadisonUSA, Dr. James E Trosko da Michigan State University-

Brasil.
Acompanhe todas estas novidades em nosso

USA, Dr. Jan Mol da Utrecht University-Netherland e
Dr Roger Chammas da Universidade de São Paulo-Br,

site!

entre muitos outros.
Luiz Roberto Biondi
Editor
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ESPCA também recebeu e financiou a vinda de

do mundo como países da Europa, Brasil, Japão e

estudantes de pós graduação e jovens pesquisadores

Austrália.
Este ano a cidade sede escolhida foi a fabulosa

de todo o Brasil, Portugal, Alemanha, Canadá, Estados
Unidos e Japão para a exposição dos seus trabalhos

Las

científicos em pôster.

mundialmente

Os temas abordados durante o evento foram de

cassinos,

extrema importância para a pesquisa nacional sobre o

escândalos de celebridades. Quem não se lembra do

câncer,

ocorrido com o ator Hugh Grant?

abrangendo

assuntos

como

Alterações

Epigenéticas, Carcinogênese, Instabilidade genômica

Vegas,

que

fica

no

conhecida

espetáculos...

estado
pelos

e

de

Nevada,

seus

famosos

algumas

vezes

por

O evento teve como parceria o encontro anual

Novas

do American College of Veterinary Radiology, o que

perspectivas das neoplasias de cabeça e pescoço,

proporcionou uma maior interação da Oncologia com

Pesquisas comparadas relacionadas às neoplasias

o Diagnóstico por Imagem.

no

câncer,

Microambiente

do

câncer,

mamárias, Animais domésticos como sentinelas dos

Dentre

os

palestrantes

convidados,

carcinógenos ambientais, Modelos experimentais de

destacamos a presença do Dr. Julius Liptak,

carcinoma de células escamosas e carcinomas

profissional mundialmente conhecido e respeitado na

prostáticos e a Relação do câncer peniano em cães e

área de cirurgia oncológica. O Dr. Liptak realizou

nos homens. Certamente, um grande evento, uma

aprimoramento em cirurgia oncológica no Animal

excelente iniciativa, que enriqueceu e ficará marcado

Cancer Center na Colorado State University, onde

na história da oncologia veterinária brasileira.

também trabalha o Prof. Dr. Stephen J. Withrow.

Texto por Adriana Nishiya

Realizou a residência na University of Sydney –
Austrália e é diplomado em cirurgia de pequenos

Veterinary Cancer Society Annual Conference
Las Vegas, NV – USA 2012

animais

pela

Australian

College

of

Veterinary

Scientists, American College of Veterinary Surgeons e

Todos os anos a VCS - Veterinary Cancer

European College of Veterinary Surgeons. Possui mais

Society organiza seu encontro anual para discussão

de 50 artigos publicados em cirurgia oncológica tanto

das últimas pesquisas em Oncologia Veterinária e dos

em Medicina Veterinária como na Medicina e autor

resultados preliminares de outras em andamento, de

de mais de 15 capítulos de livros de Oncologia e

diversas instituições de pesquisa dos Estados Unidos e

Cirurgia. Foi presidente-fundador da Veterinary
Society of Surgical Oncology.
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A Conferência foi de extrema importância para

Wisconsin-Madison onde observou melhor resposta

todos aqueles que militam na Oncologia Veterinária,

terapêutica dos animais comparada com o Texas A&M

atualizar seus conhecimentos e interagir com os

University onde atua no momento.

principais nomes da Oncologia Veterinária mundial.

No Brasil, as características do linfoma

No ano de 2013, será a vez da cidade de

também parecem ser peculiares de cada região.

Minneapolis, no estado de Minessota sediar o evento

Alguns pesquisadores observam diferente frequência

que ocorrerá entre os dias 17 a 20 de Outubro. Não

dos tipos anatômicos, tempo de remissão e sobrevida

percam esta oportunidade e preparem-se para o frio!

conforme a área do nosso país. Além disso, a

Texto por Rodrigo Ubukata

frequência do linfoma do tipo T parece ser bem maior
no Brasil do que nos outros países, principalmente

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS DO LINFOMA CANINO
Texto por Prof. Dr. Lucas Rodrigues
Dentre

as

apresentações

nos Estados Unidos.
No estudo da Dra. Wilson-Robles foram

na

avaliados 248 prontuários de 8 diferentes centros

conferência da VCS, destaca-se a palestra da Dra.

oncológicos: Texas A&M Universitym Sugarland

Heather Wilson-Robles do Texas A&M University que

Veteriary Specialists, Animal Diagnostic Clinic-VCA

mostrou resultados parciais do seu trabalho intitulado

Specialty

“Geographic Differences in Disease Free Intervals and

Colorado State Universitym Red Bank Veterinary

Survival Time for Canine with Lymphoma in the USA”,

Hospital, Tufts University e Purdue University. Não

cujo objetivo foi comparar o intervalo livre de doença

foram observados diferenças estatísticas em relação a

em cães com linfoma linfoblástico tratados com o

proporção de linfoma T e B, estadiamento clínico do

protocolo

(vincristina,

paciente e tempo livre de doença dos animais. A

ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona) em

pesquisadora mostrou interesse em ampliar este

diferentes centros de oncologia nos Estados Unidos.

estudo por toda a America (Norte, Sul e Central) no

Segundo a pesquisadora, variações na resposta

próximo ano. Contamos com todos os colegas que

terapêutica dos cães com linfoma ao longo dos

atuam na área de oncologia para relatarem a

Estados Unidos chamava sua atenção, porém não se

incidência e característica do linfoma em sua região,

tinha nenhum estudo avaliando se essa diferença

isso contribuirá para entendermos um pouco mais

tinha significância estatística. A Dra. Wilson-Robles fez

sobre essa doença.

quimioterápico

CHOP

ocorridas

Hospitals,

Michigan

State

Univesity,

sua residência em Oncologia na Universidade de
3
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A força de uma Associação está no poder que
seus associados conferem a ela. Somente a
participação ativa de seus membros pode permitir a
ela lutar pela especialidade, organizar eventos de alto
nível e, principalmente, dar respaldo aos seus
associados perante a sociedade. Carecemos em nossa
profissão do conhecimento e do reconhecimento da
população em geral e um dos meios que temos para
corrigir esta distorção é fazer parte de associações e
órgão de classe que, pela proximidade com a
sociedade, são capazes de divulgar, esclarecer e
enaltecer nossa profissão e nossas especialidades.
Mais que benefícios monetários, fazer parte de uma
associação envolve interesses mais amplos e trabalhar
por ela, evolve amor e paixão!
Filie-se, mantenha-se filiado, cresça com a Oncologia
Veterinária Brasileira!
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A diretoria da ABROVET deseja a todos os
amantes da Oncologia Veterinária e seus familiares
Feliz Natal e o Ano Novo repleto de saúde, paz e
realizações!

A Noite de Oncologia está mudando e você
sócio terá participação fundamental nesta mudança.
Acompanhe, a partir de janeiro, em nosso site as
normas para participação. Lembre-se: para os
associados da ABROVET em dia com a anuidade a
participação é gratuita.

Expediente
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