Regulamento
Buscando estreitar cada vez mais a relação e a parceria entre a Ouro Fino Saúde
Animal Ltda. (“Ouro Fino”) e as instituições de ensino de Medicina Veterinária, por meio
deste regulamento, abrem oficialmente a 13ª (décima terceira) edição do Programa

de Incentivo ao Aperfeiçoamento Clínico Nacional e a 3ª (terceira) edição do
PIAC América Latina, abrangendo os países Brasil, México e Colômbia, juntos
doravante considerados “PIAC 2021”, com data de início em 14 de junho de 2021.
O PIAC 2021 é um programa voltado exclusivamente a alunos e/ou residentes que
atuam em Hospitais Veterinários ligados a Instituições de Ensino parceiras e credenciadas
no Programa Universidade da Ouro Fino (“Programa Universidade”), cujo objetivo é a
apresentação de relatos de casos clínicos, para incentivar os alunos e residentes à prática
clínica eficiente, ao aprimoramento de procedimentos médicos e a produção de pesquisa
científica com a redação de relatos de casos clínicos, onde o atendimento do animal tenha
ocorrido nas dependências de tais Hospitais Veterinários e a resolução clínica decorreu da
utilização terapêutica de produtos que compõe a linha de medicamentos para cães e gatos
que fazem parte do portfólio de produtos oriundos do Programa Universidade.
Poderão participar alunos e/ou residentes do primeiro ao quinto ano do curso de
Medicina Veterinária das Universidades credenciadas no Programa Universidade, sitiadas
nos países Brasil, México e Colômbia, sendo obrigatória a orientação do aluno e/ou
residente por apenas um professor titular da instituição de ensino.

Para a participação no PIAC 2021 é obrigatório que aluno e/ou residente (autor e coautor do Relato) e professor orientador realizem o preenchimento e assinatura dos
documentos

elencados

abaixo,

que

http://www.ourofinosaudeanimal.com/piac

estarão
e

enviem

disponíveis
para

no
o

site
e-mail

ouropiac@ourofino.com.
1. Preencher, assinar e digitalizar a “FICHA DE INSCRIÇÃO” e enviá-la para o email ouropiac@ourofino.com,
2. Preencher, assinar e digitalizar o “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO
DO RELATO DE CASO e enviá-lo para o e-mail ouropiac@ourofino.com.
3. Digitalizar e enviar o documento “TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA
DIVULGAÇÃO DE NOME, IMAGENS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO ANIMAL”
que deverá ser preenchido e assinado pelo proprietário e/ou responsável pelo animal
que participou do relato de caso, para o e-mail ouropiac@ourofino.com.
4. RELATO DE CASO (“Relato”) em arquivo word e arquivo PDF (enviar nos dois
formatos), conforme especificações contidas neste regulamento e que deverá conter a
assinatura e rúbrica de todos os alunos-autores e coautores, bem como do professor
orientador.

5. Entregar 1 (uma) cópia impressa dos documentos descritos nos itens 1, 2, 3 e 4
acima ao coordenador, ao promotor técnico, consultor técnico da Ouro Fino, ou enviar
direto por correio.

Endereço para envio da documentação por correio (Brasil):

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.
A/C Departamento Técnico Pet
Rodovia Anhanguera SP 330, Km 298, Distrito Industrial
CEP 14140-000, Cravinhos/ SP
Endereço para envio da documentação por correio (México):

Av. Guadalupe, 5134-B, Col Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, CP 45030.
Endereço para envio da documentação por correio (Colômbia):

Calle 4 Sur #43A -195 oficina 222 Torre B. Centro Ejecutivo el Poblado. Barrio El
Poblado. Medellín – Antioquia.

O PRAZO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DESCRITA ACIMA É ATÉ O DIA
29 DE OUTUBRO DE 2021.
O DESCUMPRIMENTO DESTE ITEM OU DE SUA DATA LIMITE ACARRETARÁ NA
DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO RELATO.

Importante:


É INDISPENSÁVEL que o Relato e demais documentos descritos por esse

regulamento, sejam enviados até o prazo citado acima tanto na forma digitalizada, via e-mail
sendo enviado em arquivo no formato word e pdf, quanto na forma impressa, postados via
correio. Caso não haja o cumprimento das especificações acima quanto à forma de envio ou
descumprimento do prazo descrito o Relato estará automaticamente DESCLASSIFICADO.

Os participantes estão de acordo e fica desde já autorizado que todos os Relatos de
Caso participantes do “PIAC 2021” ficarão à disposição para divulgação em nossos
materiais técnicos (tais como, mas não se limitando a boletins técnicos, folhetos e
apresentações em Power Point), juntamente com as imagens utilizadas.
Os relatos serão divulgados respeitando a citação dos autores, coautores, orientador
e da instituição de ensino, sendo que, a autorização para divulgação assinada por todos os
envolvidos, isenta a Ouro Fino de quaisquer ressarcimentos referentes aos direitos autorais.

Havendo interesse por parte do(s) autor(es) ou orientador na divulgação ou
apresentação dos relatos em congressos ou outros meios de divulgação, o fato deverá ser
previamente comunicado à Ouro Fino e deverá ser enviada para análise da versão final da
publicação. Caso não seja identificada anulação de caráter inovador de uma possível
publicação de interesse da empresa ou notificado conflito de interesse de informação ou
divulgação de dados, esta será autorizada pela Ouro Fino.

FORMATO PARA REDIGIR O RELATO DE CASO:

Relato de caso é um dos tipos mais comuns de apresentação em congressos ou
publicações em revistas e constitui uma importante forma de registro e publicação de
informações, tendo grande contribuição para a pesquisa científica. Para que o relato cumpra
seu papel informativo é preciso que ele tenha conteúdo e sequência apropriados.

A estrutura básica do relato de caso inclui título, resumo, uma introdução com o
objetivo, a descrição do caso, uma discussão com revisão de literatura, uma conclusão e a
bibliografia. Adicionalmente, figuras, tabelas, gráfico e ilustrações complementam o relato
(Yoshida, 2007). Abaixo, um breve comentário sobre cada item:

1. Título
Deverá ser sucinto, descritivo e acurado.

2. Introdução
A introdução deve ser concisa e conter a informação disponível em literatura sobre o
assunto, o contexto, o mérito e o objetivo do relato, de modo a ataria a atenção do leitor. É
recomendável que se faça uma revisão extensa da literatura sobre o assunto, mas não é
obrigatório que o artigo contemple tudo o que foi levantado, apenas o que for mais relevante
a abrangente. Se o número de citações encontradas for pequeno, pode-se coloca-las em
ordem cronológica ou, se forem em grande número, pode-se agrupá-las por algum critério.
Caso seja um relato raro, enfatize essa característica.

3. Descrição
Na descrição do caso a sequencia deve ser cronológica, organizada, com detalhes
suficientes para que o leitor estabeleça sua interpretação, eliminado dados supérfluos,
confusos e não confirmados. O relato deve conter dados demográficos (idade, peso, sexo,
dor, ocupação), história clínica, exames físicos e complementares alterados, frases e
parágrafos concatenados e completos, sem informações truncadas ou soltas. Deve constar
a medicação com nome comercial escrito de forma correta, nome do laboratório, dosagem,
intervalo entre as administrações, tempo de tratamento.

4. Discussão
A discussão deve enfatizar a prioridade e singularidade do relato, a acurácia do
diagnóstico e a sua validade em comparação com os dados da literatura e os subsídios para
se levantar novas perspectivas, aplicações ou conhecimentos com o mesmo. O autor deve
descrever suscintamente os dados da literatura, comparando e avaliando contrastes e
nuances com o caso relatado.

Deve ter ênfase na mensagem que se pretende transmitir

com o relato e deve tornar claros os motivos que resultaram em relatar o caso clínico
escolhido.

5. Conclusão
A conclusão resume os principais aspectos do caso, justifica sua singularidade ou
raridade, sugere recomendações e aponta conclusões. Nas conclusões o autor deve ser
cuidadoso, uma vez que se trata de um ou poucos casos relatados, sem poder estatístico
para estabelecer evidencia científica forte.

6. Referências Bibliográficas
Todas as referências citadas no texto e tabelas devem estar descritas no tópico
referências bibliográficas, em ordem alfabética.

7. Anexos
Deverão ser anexadas ao Relato cópias de métodos de diagnóstico e exames
complementares que elucidem tanto o diagnóstico, quanto a evolução terapêutica, como por
exemplo:

exames

parasitológicos,

hematológicos,

radiográficos,

ultrassonográficos,

bioquímicos, imagens de exames citológicos, ferramentas de registro de evidências como
fotografias e filmagens, etc.
O envio de anexos, que registrem e ilustrem a evolução do quadro clínico relatado,
compreende um dos critérios de pontuação durante a avaliação do relato de caso.

8. Formatação:
O Relato deve contar no máximo 6 páginas em fonte Times New Roman, tamanho 12
e espaçamento entre linhas de 1,5.
(Fonte: Yoshida, 2007. Redação do relato de caso. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jvb/v6n2/v6n2a04.pdf.
Acesso em: 19/09/2018).

9. Forma de avaliação:
Os Relatos serão avaliados de acordo com os critérios de avaliação descritos no
próximo item, por uma comissão avaliadora composta por 4 (quatro) médicos-veterinários
técnicos da Ouro Fino, gerando uma pontuação de 0 a 10 calculada através da média das
notas de cada técnico, selecionando assim, os dois melhores Relatos. Não havendo a
classificação por ranking para os demais trabalhos.
O critério originalidade será o fator de desempate.

9.1. Critérios de avaliação: cada tópico de avaliação vale de 0 a 2 pontos, totalizando 10
pontos.
1) Redação: objetividade e clareza no texto para a explanação do Caso Clínico.
2) Referências Bibliográficas: relevância e atualidade.
3) Comprovação dos resultados do tratamento com um ou mais produtos
disponibilizados pela Ouro Fino através de registro de imagens e exames
complementares (conforme abordado no item “Anexos”).
4) Complexidade e dificuldade do Caso Clínico.
5) Originalidade e raridade do Caso Clínico.

PREMIAÇÕES:

Serão premiados os 2 (dois) melhores Relatos de Caso entre os inscritos dos
países participantes (Brasil, México e Colômbia), sendo presenteados: os autores
principais*, os professores orientadores, as instituições de ensino e os proprietários dos
animais utilizados na elaboração dos Relatos.

(*) IMPORTANTE: Caso os melhores relatos de um determinado ano, apresentem
como autor principal um aluno ou residente já premiado no PIAC 2020, o prêmio será
automaticamente transferido para o primeiro coautor citado no Relato.

A DIVULGAÇÃO DOS RELATOS DE CASO VENCEDORES OCORRERÁ ATÉ O DIA
14 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE ENVIO DE E-MAIL E LIGAÇÃO TELEFÔNICA
AOS AUTORES (dados obtidos na Ficha de Inscrição).

A ENTREGA FÍSICA DE CADA PRÊMIO SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM OS
PRAZOS DE ENTREGA DO FORNECEDOR.

CASO A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO OCORRA DE FORMA PRESENCIAL, ESTA
OCORRERÁ NO BRASIL (**) E SERÁ AGENDADA DE ACORDO COM
DISPONIBILIDADE DA OURO FINO E DOS GANHADORES PARTICIPANTES DO
PROGRAMA, OBEDECENDO AS PERMISSÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM
SITUAÇÃO DE PANDEMIA.

(**) Local da Cerimônia de Premiação: Ouro Fino Saúde Animal Ltda. - Rodovia
Anhanguera SP 330, Km 298, Distrito Industrial, CEP 14140-000, Cravinhos/ SP.

PRÊMIOS PARA O PRIMEIRO LUGAR:

- Prêmio da Instituição de ensino = Um Monitor multiparamétrico

Foto meramente ilustrativa

- Prêmio do Autor Principal e Professor Orientador = Inscrições para participação no
Congresso da WSAVA 2022 (*)

(*) Juntamente com as inscrições do Congresso da WSAVA 2022, a Ouro Fino será
responsável pelos custos do deslocamento e hospedagem dos vencedores para
participação presencial do evento, conforme as regras abaixo descritas. Caso por qualquer
motivo, o evento presencial seja substituído por versão remota (online), a critério único e
exclusivo da Ourofino, serão oferecidas aos vencedores somente as inscrições.

PRÊMIOS PARA O SEGUNDO LUGAR:

- Prêmio da Instituição de ensino = Bisturi elétrico

Foto meramente ilustrativa

- Prêmio do Autor Principal = Inscrições para participação no 41º CBA (2022) (*)

(*) Juntamente com as inscrições 41º CBA (2022), a Ouro Fino será responsável pelo deslocamento e
hospedagem dos vencedores para participação presencial do evento, conforme as regras abaixo
descritas. Caso por qualquer motivo, o evento presencial seja substituído por versão remota (online),
serão oferecidas aos vencedores somente as inscrições.

Prêmio para o Professor Orientador: Um Notebook

Foto meramente ilustrativa

Premiação para os proprietários do animal(is) envolvido(s) nos Relatos premiados:

Um kit de produtos de uso veterinário a ser definido pela Ouro Fino, a seu critério (exceto
produtos que necessitem de prescrição por médico veterinário).

Obs. 1: os prêmios são pessoais e intransferíveis, os premiados não poderão realizar
trocas entre si e/ou com a instituição de ensino.
Obs. 2: os prêmios especificados – cujas marcas serão escolhidas pela Ouro Fino
estão sujeitos à disponibilidade de estoque do fornecedor e não serão convertidos
em dinheiro, podendo ter variações no prazo de entrega.

Além desses prêmios, os autores principais premiados dos 2 (dois) melhores Relatos
entre os participantes dos três países (sendo uma vaga para cada relato) e os respectivos
professores orientadores, , terão a oportunidade de conhecer a planta física da Ouro Fino
localizada no município de Cravinhos, São Paulo – Brasil, conforme programação prévia
abaixo (*):

Dia da Visita à Ouro Fino:
08:00h – Saída do Hotel para Ouro Fino (Cravinhos/SP).
08:20h – Chegada à empresa e credenciamento para acesso a empresa.
09:00h às 10:30h – Visita à fábrica (vide abaixo orientações**);
10:45h às 11:00h – Visita aos Departamentos (Técnico, Administrativo e Marketing Pet);
11:00 às 12:00h – Apresentação do Vídeo Institucional e Vídeo sobre o PIAC;
12:00h às 13:30h – Almoço (refeitório Ouro Fino);
13:30h às 15:00h – Cerimonial de premiação com fotos e entrevistas.

* A programação acima poderá ser alterada a qualquer momento pela Ouro Fino.

**Orientações importantes para a visita à planta física:
A entrada à fábrica só é permitida para visitantes que estejam vestidos com calças
compridas e fechadas (sem detalhes que exponham a pele) e sapatos sem salto e totalmente
fechados. Não esqueçam de colocar esses itens na mala de viagem.
Obs 1: As Premiações que que implicam custeio pela OUROFINO em relação a
hospedagem e deslocamento não incluem e não dão direito a acompanhante.

REGRAS SOBRE A VIAGEM PARA VISITA A FÁBRICA DA OURO FINO E AS
VIAGENS PARA OS CONGRESSOS (CASO HAJA EVENTO PRESENCIAL)
REFERENTES A PREMIAÇÃO*:

- DESPESAS PAGAS PELA OURO FINO:
Deslocamentos nacionais (realizados dentro do território brasileiro):

Serão pagos pela Ouro Fino os trechos de deslocamento que ligam as cidades de
origem dos ganhadores e a cidade de Ribeirão Preto/SP, ida e volta, bem como os trechos
entre as cidades de Ribeirão Preto/SP e Cravinhos/SP para a visita a fábrica. E, caso o
ganhador do 2º lugar seja brasileiro, serão pagos os trechos de deslocamento que ligam a
cidade de origem do ganhador do 2º lugar para a cidade de Maceió (local de
realização do evento), ida e volta, conforme disposto abaixo:

Trechos aéreos: As passagens aéreas serão compradas pela Ouro Fino em horários
compatíveis com a disponibilidade da companhia aérea que atende o trecho aéreo e o
horário de início da programação do dia da premiação e/ou do congresso. Para atendimento
ao disposto, os horários serão estabelecidos pela Ouro Fino.
Trechos terrestres: Para trechos que não possuem disponibilidade de atendimento
de companhias aéreas, o deslocamento será feito com veículo próprio dos ganhadores ou
ônibus, em horário que seja compatível com o tempo de deslocamento e o início das
atividades da programação da visita à Ouro Fino e/ou do congresso. A Ouro Fino irá
reembolsar as despesas relativas a combustível e pedágio destes deslocamentos mediante
apresentação de notas com valor fiscal (para combustível) e recibos emitidos pela
concessionária (para pedágios) e as despesas com passagens de ônibus, mediante
apresentação de nota fiscal.
Os recibos referentes aos deslocamentos de ida e volta deverão ser postados pelos
ganhadores via correio após o retorno destes a sua cidade de origem dentro do prazo de 5
dias úteis após a data da premiação e/ou do término do congresso.
Não serão custeadas (i) as despesas de deslocamento realizadas nas cidades de
origem dos ganhadores, como despesas de taxi para aeroporto, por exemplo, e nem as
despesas gastas com deslocamento dentro da local da realização dos Eventos; (ii) e
despesas com alimentação dentro ou fora do hotel e frigobar.
Obs 1: O deslocamento dos ganhadores entre os trechos de Ribeirão Preto/SP (Hotel) Cravinhos/SP (Ouro Fino); Cravinhos/SP (Ouro Fino) – Aeroporto/Rodoviária (Ribeirão
Preto) serão realizados pela Ouro Fino.
Obs 2: O deslocamento do ganhador (aluno do 2º lugar) entre os trechos do Hotel até Local
do congresso; Local do congresso ao hotel NÃO serão realizados pela Ouro Fino.

Deslocamentos que envolvam trechos internacionais:

Serão pagos pela Ouro Fino os deslocamentos de trechos aéreos que ligam o
aeroporto mais próximo do domicílio do(s) ganhador(es) e o aeroporto Leite Lopes,
situado na cidade de Ribeirão Preto/SP, trechos ida e volta, incluindo conexões
referentes ao trecho São Paulo (Aeroportos Guarulhos/Congonhas) e Ribeirão Preto
(Aeroporto Leite Lopes). E, para os ganhadores do 1º lugar (aluno e professor orientador) e
aluno ganhador do 2º lugar (caso resida no México ou na Colômbia), os deslocamentos de
trechos aéreos que ligam o aeroporto mais próximo do domicílio do(s) ganhador(es) e o
Aeroporto Internacional de Lima, Peru, trechos ida e volta, incluindo possíveis conexões,
serão pagos pela Ouro Fino, conforme disposto abaixo:

Trechos aéreos: As passagens aéreas serão compradas pela Ouro Fino em horários
compatíveis com a disponibilidade da companhia que atende o trecho aéreo e o horário de
início da programação do dia da premiação e/ou do congresso. Para atendimento ao
disposto, os horários serão estabelecidos pela Ouro Fino.

Não serão custeadas as despesas de deslocamentos terrestres realizadas nas
cidades de origem dos convidados, como despesas de taxi para aeroporto, por exemplo, e
nem as despesas com alimentação.

Obs 1: O deslocamento dos ganhadores entre os trechos de Ribeirão Preto/SP (Hotel) Cravinhos/SP (Ouro Fino); Cravinhos/SP (Ouro Fino) – Aeroporto/Rodoviária (Ribeirão
Preto) serão realizados pela Ouro Fino.
Obs 2: O deslocamento dos ganhadores entre os trechos do Hotel até Local do congresso;
Local do congresso ao Hotel NÃO serão realizados pela Ouro Fino.
Hospedagem:

Para a visita a fábrica: Hospedagem será paga pela Ouro Fino, sendo 1 diária se
ganhadores nacionais e 2 diárias se ganhadores internacionais, de acordo com as políticas
internas da empresa e em Hotéis escolhidos pela Ouro Fino.

Para os premiados em 1º lugar (Congresso da WSAVA): Hospedagem será paga
pela Ouro Fino, sendo 4 diárias, de acordo com as políticas internas da empresa e em
Hotéis escolhidos pela Ouro Fino.

Para o aluno premiado em 2º lugar (Congresso da ANCLIVEPA): Hospedagem
será paga pela Ouro Fino, sendo 4 diárias, de acordo com as políticas internas da empresa
e em Hotéis escolhidos pela Ouro Fino, sendo 1 diária se ganhadores nacionais e 2
diárias se ganhadores internacionais, de acordo com as políticas internas da empresa e
em Hotéis escolhidos pela Ouro Fino.

Refeição:

Para a visita a fábrica: O café da manhã, realizado no hotel e o almoço no refeitório
da Ouro Fino no dia da premiação serão custeados pela Ouro Fino.
Despesas gastas no jantar e o consumo de frigobar, bem como despesas extras do
hotel como telefone, lavanderia e uso de outros serviços pagos NÃO serão custeados pela
Ouro Fino.
Para os premiados em 1º lugar (Congresso da WSAVA): O café da manhã
realizado no hotel será custeado pela Ouro Fino.
Despesas com almoço, jantar e despesas extras como o consumo de frigobar,
despesas extras do hotel como telefone, lavanderia e uso de outros serviços pagos NÃO
serão custeados pela Ouro Fino.

Para o aluno premiado em 2º lugar (Congresso da ANCLIVEPA): O café da
manhã realizado no hotel será custeado pela Ouro Fino.
Despesas com almoço, jantar e despesas extras como o consumo de frigobar,
despesas extras do hotel como telefone, lavanderia e uso de outros serviços pagos NÃO
serão custeados pela Ouro Fino.
Desistências ou cancelamento de evento presencial:
Em caso de desistência dos ganhadores para a visita à Ouro Fino não haverá
possibilidade de conversão do valor investido pela empresa em deslocamento e
hospedagem para créditos aos ganhadores. O mesmo será aplicado para o caso de
cancelamento da modalidade presencial dos congressos, não haverá possibilidade de
conversão do valor investido pela empresa nos ingressos, em deslocamento e hospedagem
para créditos aos ganhadores.

Responsabilidade dos ganhadores
É de responsabilidade dos ganhadores o cumprimento de prazos e horários
acertados evitando a perda de voos e outros contratempos que impliquem em atraso ou não
comparecimento à visita. No caso de perdas de voos, a Ouro Fino não arcará com
despesas extras para encaixe da companhia aérea em outros horários.
Em casos de viagens internacionais e nacionais é de responsabilidade dos ganhadores
providenciar com antecedência necessária toda a documentação exigida para a realização
do embarque (validade do passaporte, carteira de vacinação atualizada e/ ou Certificado de
vacinação Internacional), teste para COVID-19 e/ou vacina, entre outras).

Desejamos muito sucesso a todos os participantes, acreditando que o PIAC 2021 será
mais uma ferramenta de qualificação e preparação de Médicos Veterinários para o
mercado brasileiro, mexicano e colombiano.

