
Submissão de casos clínicos e trabalhos de investigação para 
apresentação em formato de Posters Eletrônicos para a XXI V Jornada 
Baiana de Dermatologia.  
 
 
Todos os trabalhos inscritos deverão ser apresentados em poster  eletrônico. A apresentação 
do trabalho em poster eletrônico propicia uma oportunidade única de divulgá -lo entre um 
grande número de pessoas.  
 
Os trabalhos deverão ser enviados, como anexo, para o e -mail da secretaria da SBD/BA 
(contato@sbdba.org.br) , junto com a ficha de submissão disponível no site da SBD/BA.  
 (www.sbdba.org.br). Uma confirmação da submissão do poster será enviada ao e -mail 
cadastrado. Caso o arquivo apresente algum problema técnico, ou esteja fora das normas, não 
será aceito.  
 
DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS:  
 
06 de julho de 2018. (Impreterivelmente).   
 
CATEGORIAS:  
 
1. Casos clínicos  

2. Trabalhos de Investigação  
 
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO  
 
O POSTER ELETRÔNICO deverá ser encaminhado obrigatoriamente como arquivo anexo 
em Power Point, para contato@sbdba.oeg.br  no momento da inscrição do trabalho, 
seguindo as orientações técnicas abaixo.  
 
Uma vez finalizado o envio do caso clínico ou trabalho de investigação, não poderá ser 
realizada qualquer correção ou alteração. O autor p rincipal deverá estar inscrito na XXIV 
Jornada no momento da submissão do trabalho.  
 
A estrutura do conteúdo do poster eletrônico deve obedecer as seguintes normas:  
Preparar em Power Point (extensão.ppt) , em apresentação automática, com duração entre 3 
(três) e 5 (cinco) minutos, com no máximo 8 telas e 10Mb. A primeira tela é para o título do 
trabalho, autores, serviço de origem, ausência de conflito de interesse. Se houver conflito de 
interesse com o trabalho apresentado ou apoio de agência de fomento o u outro tipo de apoio, 
declará-los na tela de n° 2. A última tela é para as referências.  
 

Devem constar os seguintes tópicos: 
CASOS CLÍNICOS  
Fundamentos: Estado atual do conhecimento 
sobre a doença do caso apresentado.  
Motivo da apresentação: Qual é a razão que 
justifica a apresentação?  
Apresentação clínica do caso: História e 
evolução.  
Discussão: Explicação para os achados 
clínicos e/ou laboratoriais para o caso  

TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO  
Fundamentos: Estado atual do conhecimento 
e qual é o principal problema abordado no 
estudo?  
Objetivos: Qual é a finalidade do estudo?  
Métodos: Como o estudo foi feito?  
Resultados: Quais são os achados mais 
importantes?  
Conclusões: Qual é a conclusão mais 
importante do estudo?  

 



 
PATROCÍNIOS:  
 
Qualquer forma de patrocínio deverá ser referida, conforme resolução 1.595/2000, 
art. 2º do Conselho Federal de Medicina, para declaração de conflito de interesse. É 
vedada a distribuição de material promocional de empresas patrocinadoras dos 
apresentadores. As drogas citadas deverão ser identificadas pelo seu nome científico.  
 
PREMIAÇÃO:  
 
Todos os posters premiados receberão um certificado, com as informações sobre o 
evento, o título, autores e colocação.  
 

Casos Clínicos:  

1º lugar – R$ 500,00      | 2º lugar – R$ 250,00  

 

Trabalhos Científicos:  

1º lugar – R$ 700,00      | 2º lugar – R$ 350,00  

 
DATAS DE EXIBIÇÃO E LOCAL:  
Dias: 27 e 28 de julho de 2018, no Hotel Othon  - Estação digital de posters.  
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