
Em qual das opções seu perfil se encaixa?

205 respostas

Pesquisa sobre temáticas e assuntos da
Revista Brasileira de Buiatria (RBB)
205 respostas

Publicar análise

Discente (Graduação)
Pós-graduando (Mestrado,
Doutorado ou Pós-doutorado)
Residente
Docente
Profissional autônomo
Técnico-administrativo

12,2%37,1%

14,1% 28,3%

https://docs.google.com/forms/d/18cwD2dCdslTrE_tpZcvYNw5mvR0iAlOghbrysals-kw/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


A qual instituição de ensino/pesquisa você está vinculado? Caso seja autônomo
ou não esteja vinculado a nenhuma instituição no momento, basta responder
"Nenhuma".

205 respostas

As temáticas dos três primeiros volumes da Revista Brasileira de Buiatria
(RBB) estão listados abaixo. Na sua opinião, qual deve ser a ordem de
publicação dos temas nos três (3) primeiros volumes da revista?

Nenhuma

UFRPE

UFCG

Universidade Estadual de Londrina

Universidade Estadual de Londrina

Nenhuma

Universidade Federal Rural de Pernambuco

UFMG

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
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Dentro do tema de CLÍNICA MÉDICA, quais os assuntos de maior
relevância e que devem ser abordados na revista? Pedimos que
selecionem exatamente 6 (seis) opções dentro das possibilidades
apresentadas.

205 respostas

Dentro do tema de CLÍNICA CIRÚRGICA, quais os assuntos de maior
relevância e que devem ser abordados na revista? Pedimos que
selecionem exatamente 6 (seis) opções dentro das possibilidades
apresentadas.

205 respostas
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Complexo respiratório em
animais jovens…

Gastroenterites em
bezerros e adultos.

Neuropatias.
Abomasopatias.
Linfadenopatias.
Abdômen agudo.

Oftalmopatias.

Afecções dos pré-
estômagos.

Parasitose gastrointestinal
em pequenos…

143 (69,8%)143 (69,8%)143 (69,8%)
98 (47,8%)98 (47,8%)98 (47,8%)

133 (64,9%)133 (64,9%)133 (64,9%)
127 (62%)127 (62%)127 (62%)

111 (54,1%)111 (54,1%)111 (54,1%)
61 (29,8%)61 (29,8%)61 (29,8%)

28 (13,7%)28 (13,7%)28 (13,7%)
44 (21,5%)44 (21,5%)44 (21,5%)

40 (19,5%)40 (19,5%)40 (19,5%)
124 (60,5%)124 (60,5%)124 (60,5%)

112 (54,6%)112 (54,6%)112 (54,6%)
109 (53,2%)109 (53,2%)109 (53,2%)

100 (48,8%)100 (48,8%)100 (48,8%)
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Preparo de rufiões.
Intervenções de Abomaso.

Fraturas e luxações.

Pós-cirúrgico e controle da
dor.

Cirurgia de cabeça.

Laparotomias para
intervenções do trato…

47 (22,9%)47 (22,9%)47 (22,9%)

124 (60,5%)124 (60,5%)124 (60,5%)
100 (48,8%)100 (48,8%)100 (48,8%)

176 (85,9%)176 (85,9%)176 (85,9%)

174 (84,9%)174 (84,9%)174 (84,9%)
168 (82%)168 (82%)168 (82%)

48 (23,4%)48 (23,4%)48 (23,4%)
79 (38,5%)79 (38,5%)79 (38,5%)

163 (79,5%)163 (79,5%)163 (79,5%)
151 (73,7%)151 (73,7%)151 (73,7%)



Dentro do tema de DOENÇAS METABÓLICAS, quais os assuntos de maior
relevância e que devem ser abordados na revista? Pedimos que
selecionem exatamente 6 (seis) opções dentro das possibilidades
apresentadas.

205 respostas
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Acidose ruminal.
Laminite.

Polioencefalomalácia.

Perfil metabólico.

Miodegeneração
nutricional.

Distúrbios ácido-base e
desiquilíbrios …

Urolitíase

146 (71,2%)146 (71,2%)146 (71,2%)
97 (47,3%)97 (47,3%)97 (47,3%)

75 (36,6%)75 (36,6%)75 (36,6%)
102 (49,8%)102 (49,8%)102 (49,8%)

81 (39,5%)81 (39,5%)81 (39,5%)
85 (41,5%)85 (41,5%)85 (41,5%)

121 (59%)121 (59%)121 (59%)
33 (16,1%)33 (16,1%)33 (16,1%)

131 (63,9%)131 (63,9%)131 (63,9%)
128 (62,4%)128 (62,4%)128 (62,4%)

171 (83,4%)171 (83,4%)171 (83,4%)
60 (29,3%)60 (29,3%)60 (29,3%)


