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CEP_______-____________Cidade______________________Estado_______________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

Tel:(    ) __________________ 

 

Categoria 
(     ) Sócio quites SBDV* 
(     ) Sócio quites co-irmãs* ANCLIVEPA, SPMV, SBCV, ABOV,   AMVECOM, ABROVET e 
ABEV. 
(      ) Não Sócio 
 
 
 
*Quites com a anuidade de 2014 (não é necessário enviar comprovante de adimplência, 
nós checaremos junto às co-irmãs) 
** Caso haja dificuldade de escanear a ficha acima, favor encaminhar os dados ali 
constantes para o email ritacarmonacastro@uol.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DO CASO: “O Dermatopata Bucha” 
 
1. Os casos serão selecionados e incluídos nas categorias de: clínico autônomo, clínico 
militante em hospital veterinário-escola ou em serviço especializado em dermatologia.  
2. A inscrição é gratuita e permitida a qualquer sócio da SBDV.  
3. Os autores participantes devem ser sócios quites com a anuidade vigente.  
4. É necessária a realização de declaração firmada pelo autor-apresentador, certificando 
que o caso clínico é de sua autoria ou co-autoria. 
5. O relato deve conter cronológica (evolução) e sucintamente os dados básicos de 
identificação como: espécie, raça, sexo e idade, além daqueles de anamnese, exames 
físico e complementares, diagnósticos diferenciais, diagnóstico e tratamento. 
6. A escolha dos casos clínicos será feita após avaliação da Diretoria Científica da SBDV, 
mediante critérios como: relevância da enfermidade e clareza/coerência do conteúdo a 
ser abordado. 
7. Serão escolhidos três casos clínicos para apresentação em “Power Point” trazidos em 
pendrive. Cada apresentação terá a duração MÁXIMA de 30 a 40 minutos, já 
considerando as discussões (estas últimas abertas aos ouvintes). As fotos, esquemas etc 
devem conter o devido crédito de autoria.  
8. Os casos clínicos para avaliação deverão ser enviados até a data de: 31 de agosto de 
2014 para o seguinte e-mail: ritacarmonacastro@uol.com.br  
9. Cada caso clínico deverá ser apresentado por um único autor. 
10. Os autores dos casos clínicos escolhidos serão agraciados com a isenção da 
anuidade da SBDV de 2015. No entanto, se houver a escolha de algum integrante da 
diretoria da SBDV, não haverá outorga ao(s) mesmo(s). 
11. A apresentação de casos será pontuada visando a obtenção do título de especialista 
 


