
 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

 

 

 

APRESENTAÇÃO ORAL OU EM PÔSTER ELETRÔNICO 

 

 Data limite para envio de trabalhos: 30 de junho de 2015. 

 

Prezado Autor, antes de redigir o resumo de seu trabalho científico, leia atentamente 

todas as informações deste regulamento. Os resumos em não conformidade com as 

orientações não serão aceitos. 

Os trabalhos científicos do Congresso Brasileiro de Dermatologia Veterinária serão 

apresentados nas modalidades orais (TCO) ou em pôsteres eletrônicos (TCPE). Aqueles da 

modalidade TCO serão, preferencialmente, fruto de trabalhos acadêmicos (dissertações ou teses 

acadêmicas) ou projetos de pesquisa das distintas áreas vinculadas à otodermatologia veterinária. 

Por sua vez, aqueles destinados aos pôsteres eletrônicos (TCPE) envolverão relatos de casuística, 

com número amostral condizente, e não descrições de um único caso, excetuando aqueles 

deprimo descrição (no país ou no continente) e de dermatoses de notificação compulsória ou não 

notificáveis. 

• Os trabalhos que serão apresentados durante o 1° CONGRESSO BRASILEIRO DE 

DERMATOLOGIA VETERINÁRIA  devem ser submetidos na forma de resumo.   

• O envio de trabalhos científicos representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em 

apresentar(em) o(s) trabalho(s), se aceito(s), durante o Congresso em data e horário a 

serem comunicados pela Comissão Científica. 

• Para efetuar a inscrição de trabalhos científicos (resumos) será necessário informar o 

endereço eletrônico (e-mail) e a respectiva senha de acesso de um dos autores, definidos 

durante o preenchimento da ficha de inscrição online no site do congresso. 

• Serão aceitas apenas as inscrições dos trabalhos científicos (resumos) efetuadas por um 

dos autores e este deverá estar regularmente inscrito no Congresso. 

• Não há limite de resumos enviados por um mesmo autor, entretanto, este poderá 
apresentar até  três (03) trabalhos. 

• No momento da inscrição, o autor deverá informar a opção de apresentação de seu 

trabalho,ou seja, na forma de apresentação oral ou pôster eletrônico, por meio do 

preenchimento de campo específico na ficha de inscrição on line dos trabalhos científicos. 

Entretanto caberá à Comissão Científica referendar a modalidade da apresentação. Durante 

a inscrição, o autor deverá optar por: “Aceito a mudança da forma de apresentação, 

conforme recomendação da Comissão Científica” ... ou ... “caso a opção de 

apresentação pela Comissão Científicanão for aquela inicialmente escolhida, opto 

pela retirada do trabalho”.  



 

 

•  O resultado da avaliação será divulgado ao autor que inscreveu o trabalho por e-mail até 
a data de de 30 de agosto de 2015.  É recomendável  que o autor acesse periodicamente o 

site do evento para verificar a eventual aprovação antecipada.  

• Os resumos deverão ser digitados diretamente na página do Congresso no endereço 

(www.congressosbdv.com.br), marcando-se a opção: Trabalhos Científicos - Inscreva 

seu Trabalho. 

• A lista dos trabalhos aprovados será também divulgada no próprio site do congresso, com 

os dias e horários das apresentações. 

 

• O autor ao inscrever o trabalho deverá assinalar a área de vínculo segundo a classificação: 

 

 

Classificação dos trabalhos científicos (TCO e TCPE) segundo o vínculo, a critério do 

autor: 

•          Dermatites fúngicas e prototecóticas 

  • Dermatoses alérgicas 

  • Dermatoses autoimunes/ imunemediadas 

  • Dermatoses bacterianas 

  • Dermatoses de aves, herbívoros, onívoros e peixes. 

  • Dermatoses disqueratinizantes e seborreicas 

  • Dermatoses endócrinas 

  • Dermatoses metabólicas e nutricionais 

  • Dermatoses neutrofílicas e eosinofilicas 

  • Dermatoses parasitárias 

  • Dermatoses virais 

  • Dermatozoonoses 

  • Discromias 

  • Exames complementares 

  • Farmacodermias 

  • Foliculoses, onicomicoses e tricoses 



 

 

  • Fotodermatoses 

  • Genodermatoses 

  • Oncodermatoses 

  • Otopatias 

  • Psicodermatoses 

  • Terapia cirúrgica otodermatológica 

  • Terapia medicamentosa (tópica, sistêmica) otodermatológica 

  • Outros 

Normas para elaboração dos Resumos 

 

1. O envio do trabalho será exclusivamente por meio eletrônico e o autor deverá proceder o 

preenchimento dos campos e a submissão dos arquivos em WORD. O primeiro arquivo 

de deverá ser completo e o segundo ser elaborado sem nomes e identificações dos autores 

para preservação da identidade. 

2. Os resumos devem ser confeccionados, conforme modelo, a seguir disposto, em 

português ou espanhol, em arquivos WORD (.doc ou .docx), fonte Times New Roman, 

tamanho 12, cor preta, com espaçamento simples, e conter no máximo 2.500 caracteres 

incluindo espaços, títulos e corpo do trabalho. As margens (superior, inferior, direita e 

esquerda) devem ser de 2,5cm. 

 

MODELO DE RESUMO 

Avaliação da musculatura esquelética de cães naturalmente acometidos por leishmaniose 

visceral por meio de eletromiografia 

 

MARCONDES, M1*; FERRARO, G.C.2;  BUENO DE CAMARGO, M.H.2; GOMES, A.A.D.1 
1- Faculdade de Medicina Veterinária, UNESP, Araçatuba 
2- Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, Jaboticabal 

* marcondes@ig.com.br 

 

Dentre as alterações clínicas causadas pela leishmaniose visceral em cães, encontram-se relatos 

esporádicos de quadros de miosite. O presente estudo teve como objetivo determinar as alterações 

eletromiográficas de cães naturalmente infectados por Leishmania chagasi, sem a presença de 

alterações locomotoras. A eletromiografia foi realizada em quatro músculos (tríceps braquial, 



 

 

extensor carpo radial, bíceps femoral e gastrocnêmio) de 25 cães adultos, provenientes do Centro 

de Controle de Zoonoses (CCZ) do Município de Araçatuba, São Paulo, Brasil. Em 19 cães 

(76%) a atividade elétrica insersional encontrava-se diminuída. Durante a atividade elétrica de 

repouso foram identificados potenciais espontâneos sob a forma de fibrilação, ondas positivas e 

descargas complexas repetitivas em 13 animais (52%). Na avaliação da atividade elétrica 

voluntária 18 cães (72%) possuíam recrutamento alterado em pelo menos um dos músculos 

estudados, evidenciado por aumento da velocidade de recrutamento, presença de potenciais 

polifásicos pequenos e de curta duração. Os resultados eletromiográficos encontrados no 

presente estudo permitiram identificar 13 animais (52%) com polimiosite crônica; dois (8%) com 

quadro agudo; quatro (16%) com músculos tanto com inflamação aguda quanto crônica; três 

(12%) com eletromiografia normal e três (12%) com alterações eletromiográficas de forma 

isolada nos músculos testados, não permitindo que se estabelecesse um diagnóstico de 

polimiosite. Essas alterações permitiram concluir que cães com leishmaniose visceral, mesmo 

sem alterações musculares ao exame físico, podem apresentar comprometimento do sistema 

muscular, compatível com quadros de polimiosite aguda ou crônica, comprovadas por meio da 

eletromiografia. 

 

3. Os resumos devem ser elaborados na seguinte estrutura: Título do trabalho – margens 

justificadas e letras em “caixa alta e baixa” e em negrito; Autores e coautores - com 

SOBRENOME EM “CAIXA ALTA”, seguido de vírgula e das iniciais, também em 

“caixa alta” seguidas de ponto. A citação de Autor e Coautor deve ser separada por ponto 

e vírgula. As instituições de vínculo do autor e dos coautores devem ser elencadas logo 

abaixo deles, identificadas por números sobrescritos após a última inicial de cada autor. 

Na sequência, na próxima linha, deve constar o endereço eletrônico do autor inscrito.   

4. O nome do apresentador do trabalho, que deverá estar inscrito no evento antes do seu 

envio, deverá estar sublinhado. 

5. O resumo inicia-se duas (02) linhas abaixo da identificação dos autores e deve ter a 

seguinte estrutura: Introdução, Material e Métodos/Relato(s) de Caso(s), Resultados e 

Discussão, Conclusão.  

6. Os resumos não deverão conter referências bibliográficas, tabelas, gráficos ou figuras. 

7. Não utilizar subtítulos no texto (Introdução, Material e Método, Resultados...) 

8. O resumo em documento WORD deverá ser enviado duas vezes  tal como disposto no 

item 1 dessas normas. 

9. As informações contidas nos resumos devem ser cuidadosamente revistas pois serão 

publicadas nos Anais exatamente como foram submetidas. 

10. Erros do léxico, gramaticais ou falta de clareza na redação desqualificarão os resumos. 

11. O título deve ser claro, breve, e indicar a natureza do trabalho. 



 

 

12.  Somente serão apresentados e publicados nos Anais os trabalhos selecionados pela 

Comissão Científica e dentro das normas estabelecidas. 

13. Todos os trabalhos enviados ao congresso serão revisados por três membros da Comissão  

Científica preservando-se a identidade dos autores. Afora o aspecto formal, como 

extensão do trabalho, número de caracteres, fonte padrão, espaçamento, aspectos relativos 

a correção do léxico e número de autores envolvidos inscritos, será levado em conta, 

principalmente: ineditismo, metodologia empregada, análise estatística quando couber,  

resultados com breve discussão, conclusões pertinentes e condizentes. 

14.  Aos resultados do julgamento dos trabalhos, pela Comissão Científica, não caberá 
recurso. 

Orientações Gerais aos Autores 

 

1. Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos após a conclusão do processo 

de envio dos trabalhos submetidos à apreciação da Comissão Científica. 

2. A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que estiverem 

de acordo com as normas retro-referidas. 

3. A divulgação dos trabalhos aprovados, as: modalidade de apresentação (TCO, TCPE), 

data e horário de apresentação será feita através do site do Congresso 

(www.congressosbdv.com.br) e informada por email ao autor regularmente inscrito. As 

referidas data e horário não poderão ser alteradas. 

4. Todos os trabalhos aprovados e efetivamente apresentados, serão publicados nos Anais do 

evento e disponibilizados on line no site do Congresso, no ícone “Anais do Congresso” 

(www.congressosbdv.com.br), receberão certificados de apresentação. 

5. O autor apresentador regularmente inscrito fará jus ao certificado disponibilizado no site 

(www.congressosbdv.com.br) logo após o término do evento e por até 90 dias. 

6. A divulgação do resumo, em âmbito nacional e ou internacional não gerará pagamento de 

direito autoral. 

7. A Comissão Organizadora do CBDV não se responsabiliza pelos custos de transporte, 

hospedagem, alimentação ou quaisquer outros gerados pela apresentação de trabalho no 

evento. 

8. Nos casos de denegação do trabalho inscrito, que gere pedido de cancelamento da 

inscrição do autor, esta será aceita quando formalizada por mensagem ou documento de 

texto enviada ao endereço http://congressosbdv.com.br/contato/até 04 de setembro de 2015, 

sendo a devolução de 80% do valor pago efetivada até 60 dias após o término do 

evento.  

http://www.congressosbdv.com.br/
http://www.congressosbdv.com.br/
http://www.congressosbdv.com.br/
http://congressosbdv.com.br/contato/


 

 

Normas das Apresentações 

• Formato: Apresentação Oral (TCO): a apresentação deve ser feita em Power Point  

contemplando os itens - Introdução, Material e Métodos/Relato(s) de Caso(s), 

Resultados e Conclusão. O tempo de exposição será de dez (10) minutos, seguidos por 

outros cinco (05)  minutos destinados às perguntas.  

• Formato: Pôster Eletrônico (TCPE): Os trabalhos selecionados como pôster eletrônico 

ficarão permanentemente expostos para consulta dos congressistas em computadores 

dispostos na Área de Exposição do CBDV e serão apresentados em dias e horários 

especialmente aprazado para tal fim. O TCPE deverá estar contido em no máximo seis 

(06) slides em formato Power Point abrangendo: Introdução, Material e 

Métodos/Relato(s) de Caso(s), Resultados e Conclusão. O autor apresentador, 

regularmente inscrito, deverá entregar à Comissão Organizadora  no local do evento, até o 

dia (06/10/2015), no local, pen-drive com a apresentação e deverá estar disponível para 

avaliação do trabalho e elucidação de dúvidas em data previamente estabelecida pela 

Comissão Científica. 

 


