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POLÍTICA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS  

 

 

Objetivo desta política 

 

Garantir que a produção científica do Hospital Moinhos de Vento (HMV) siga os melhores 

padrões internacionais, assegurando que as questões éticas e legais sejam cumpridas, além de 

propiciar que todas as partes interessadas estejam satisfeitas com a divulgação dos dados 

científicos. Esta política engloba a publicação de artigos e a apresentação de dados, oralmente ou 

em forma de pôster, em eventos científicos. 

 

O que pode ser publicado ou apresentado e suas aprovações prévias 

 

Todo o artigo/pôster/apresentação oral deve possuir as respectivas aprovações: 

 

Tipo de dados Aprovação 

Estudos conduzidos pelo 

HMV 

 Comissão Científica do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP)* 

e Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HMV 

 Chefia do Serviço/Unidade Assistencial 

 Coordenador Institucional de Pesquisa ** 

 Gerência de Responsabilidade Social ** 

 Superintendência Executiva*** 

 

* A Comissão Científica do NAP é composta por membros do núcleo, com o objetivo de aprovar 

os projetos de pesquisa do ponto de vista técnico-científico, antes da submissão ao CEP. 

  

**Somente estudos relacionados a publicações PROADI-SUS. Estes artigos quando finalizados 

deverão ser enviados pela liderança do projeto por e-mail (nucleo.pesquisa@hmv.org.br) ao NAP 

para análise referente a política de publicação institucional. Após análise e aprovação do NAP 

(junto a Gerência de Responsabilidade Social), os autores receberão autorização por e-mail da 

Coordenação Institucional de Pesquisa para submissão do artigo para publicação. 

 

***Somente estudos relacionados à pesquisa em gestão em saúde. 

 

Critérios para autoria 

 

• Para ser creditado como autor de um artigo, o colaborador precisa 

preencher todos os 4 critérios listados abaixo: 

mailto:nucleo.pesquisa@hmv.org.br
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o Critério 1: Contribuir substancialmente para pelo menos uma das seguintes 

atividades: concepção do estudo, desenho do estudo, coleta de dados, análise de 

dados ou interpretação dos dados; 

o Critério 2:  Participar da redação do manuscrito do estudo ou da revisão crítica 

do conteúdo intelectual; 

o Critério 3:  Aprovar a versão do manuscrito a ser submetido para publicação; 

o Critério 4: Concordar em assumir (em conjunto com os outros autores) os 

créditos e a responsabilidade por todos os aspectos relacionados ao estudo, 

incluindo acurácia e integridade dos dados. 

 

Autor correspondente: 

O autor correspondente é aquele indivíduo que assume a responsabilidade primária pela 

comunicação com a revista durante a apresentação do manuscrito, revisão e processo de 

publicação e, normalmente, assegura que todos os requisitos administrativos da revista estão 

devidamente preenchidos, embora essas funções possam ser delegadas a um ou mais coautores. 

Ele também deve estar disponível em todo o processo de submissão e revisão para responder às 

consultas editoriais de forma rigorosa e permanecer disponível após a publicação para responder 

às críticas ao trabalho e dúvidas que possam surgir após a publicação.  

 

Colaboradores listados em reconhecimento/agradecimento: 

Colaboradores que não atendem aos critérios para autoria não devem ser listados como autores, 

mas devem ser reconhecidos na sessão de agradecimentos. Exemplos de atividades que por si só 

não qualificam um contribuinte para a autoria: aquisição de financiamento, supervisão geral de 

um grupo de pesquisa ou apoio administrativo geral, assistência, coleta de dados, edição técnica, 

edição de linguagem e revisão.  

Aqueles cujas contribuições não justificam a autoria, podem ser reconhecidos individualmente ou 

em conjunto, como um grupo numa única rubrica (por exemplo, "investigadores clínicos" ou 

"investigadores participantes"), e suas contribuições devem ser especificadas (por exemplo, 

"prestação de consultoria científica", “coleta de dados", "assistência aos pacientes do estudo" ou 

“edição técnica do manuscrito"). 

 

Orientações sobre afiliação: 

A afiliação dos autores que pertencem à Associação Hospitalar Moinhos de Vento, sejam 

colaboradores, corpo clínico, alunos ou contratados temporários, sempre deverá mencionar no 

mínimo “Hospital Moinhos de Vento”, que é a forma de monitoramento da produção científica 

institucional nas bases de dados. Não utilize “Associação Hospitalar Moinhos de Vento”. 

Em termos gerais, a afiliação deve ser apresentada da seguinte forma: NOME, SERVIÇO, 

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO. Vejamos alguns exemplos: 

• André Alves, Serviço de Terapia Intensiva, Hospital Moinhos de Vento; 
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• Luiza Lemos, Serviço de Cardiologia, Hospital Moinhos de Vento; 

• Mário Martins, Serviço de Enfermagem, Hospital Moinhos de Vento. 

 

Preferencialmente, devemos vincular os autores aos serviços. Em alguns casos, poderá ser 

utilizado outras unidades de maneira independente ou em associação aos serviços, conforme 

exemplo a seguir: 

• Bernardo Boff, Engenharia Clínica, Hospital Moinhos de Vento. 

 

Quando os autores forem também ou somente da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de 

Vento, devemos proceder da seguinte maneira (lembrando de sempre citar o Hospital): 

• Claudio Caldas, Serviço de Medicina Interna, Hospital Moinhos de Vento e Faculdade de 

Ciências da Saúde Moinhos de Vento; 

• Gabriela Gomes, Hospital Moinhos de Vento e Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos 

de Vento. 

 

Importante: quando um autor possuir múltiplas afiliações, devem constar somente as afiliações 

nas quais ele realmente exerceu as atividades de pesquisa. 

 

Declaração de conflito de interesses: 

Para artigos científicos, todos os autores deverão declarar seus potenciais conflitos de interesse à 

revista a ser publicada ao final do manuscrito em um item: Conflict of interest ou Conflito de 

interesse.  

 

Em apresentação oral ou pôster, também deverá ser apresentada a existência ou não de potenciais 

conflitos de interesse. Isso deve ser registrado no pôster ou apresentado em slide específico para 

isso, logo após o título da apresentação, conforme modelo a seguir: 

• Declaro que nos últimos doze (12) meses NÃO recebi apoio financeiro da indústria 

farmacêutica, ou de laboratórios clínicos, ou de outras empresas na forma de diária, 

passagens aéreas ou apoio didático para participação em evento científico. 

 

ou  

 

• Declaro que não possuo ações de nenhuma companhia farmacêutica, e que nos últimos 

doze (12) meses participei como: 

• Investigador de estudos patrocinados pela ______________ 

• Palestrante de eventos patrocinados pela _______________ 

• Consultorias técnicas patrocinadas pela ________________ 

 

Citação da fonte de financiamento do estudo: 

Todos as publicações deverão conter menção à fonte de financiamento, seja no artigo científico, 

apresentação oral ou pôster. 
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Citação do apoio do NAP: 

Todos as publicações que obtiverem apoio do NAP em consultorias técnico-científica para o seu 

desenvolvimento deverão fazer menção na seção dos agradecimentos (Acknowledgments) do 

artigo.  

 

Acordo entre as partes em projetos multicêntricos: 

Em projetos multicêntricos, todos os investigadores principais de cada centro devem assinar 

acordo de ciência da política de publicação, critérios e ordem de autoria, e acesso de dados da 

pesquisa antes do início das atividades da pesquisa. O NAP desenvolve junto com o pesquisador 

principal do HMV, para cada projeto de pesquisa, o acordo interinstitucional de publicação e 

propriedade intelectual. 

 

Padrões de apresentação oral ou pôster: 

Todas as apresentações orais ou pôsteres deverão utilizar os modelos institucionais (ver modelo 

disponibilizado no site do NAP do HMV). 

 

Especificidades da produção científica PROADI-SUS: 

A produção científica/intelectual gerada em projetos PROADI-SUS possui especificidades as 

quais devem ser estritamente observadas. É de responsabilidade, incluindo responder por 

questões legais, do líder de projeto de garantir que todo o regramento de publicações e 

apresentações financiados via PROADI-SUS sejam cumpridos. 

Os estudos conduzidos no PROADI-SUS pelo Hospital Moinhos de Vento, além de obedecer a esta 

política geral, devem ainda observar as seguintes regras: 

1. Os projetos devem compor um Comitê Diretivo* antes de sua condução que será o 

guardião das publicações; 

2. Esta política de publicação deverá ser divulgada para todos os colaboradores 

participantes do estudo; 

3. Caberá ao Comitê Diretivo do estudo definir quais participantes preenchem todos os 

quatro critérios de autoria; 

4. Em artigos e apresentações do PROADI-SUS, a participação como coautores da equipe 

técnica do Ministério da Saúde (MS) deve ser estimulada, com o objetivo de qualificá-los 

cientificamente, mas sempre observando os critérios de autoria antes apresentados; 

5. As publicações devem ocorrer em revistas com o maior impacto possível, com o objetivo 

de disseminar mundialmente a produção nacional. Além disso, deve ser dada preferência 

a publicações de acesso livre ao conteúdo completo (artigos open access); 

6. Todas as publicações e apresentações devem conter a seguinte declaração: "Os dados 

apresentados foram obtidos em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, por meio 

do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 

(PROADI-SUS)" na sessão de “Fonte de Financiamento” do artigo; 
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7. Todas as apresentações devem conter a logomarca do PROADI-SUS, do SUS e do MS. 

Note que há um logotipo do Governo Federal que se alterna a cada novo presidente, o que 

não recomendamos utilizar pois o PROADI-SUS não é um programa de governo e sim um 

programa de estado; 

8. Os artigos e apresentações deverão também ter sua versão em português para o processo 

de aprovação pelo MS e prestação de contas; 

9. No processo de aprovação, os artigos científicos referentes a entregas de projetos 

PROADI-SUS deverão ser avaliados e validados pelo NAP (junto a Gerência de 

Responsabilidade Social) e pelo MS. Os autores receberão autorização por e-mail da 

Coordenação Institucional de Pesquisa para submissão do artigo para publicação; 

10. O processo de aprovação pelo MS deve ocorrer da seguinte maneira:  

a. O líder do projeto envia à área técnica responsável pelo projeto no MS a 

solicitação de autorização para publicação ou apresentação, junto com um 

resumo do artigo/apresentação; 

b. Área técnica avalia de acordo com os preceitos da legislação vigente e, caso 

adequado, define a autoria por parte do MS; 

c. A área técnica aprova a publicação ou apresentação por meio de ofício ou e-mail, 

o qual deve ser arquivado nos documentos do estudo. 

 

*Este Comitê é constituído por líderes e responsáveis técnicos do projeto e representantes da área 

técnica específica do MS. 

Importante destacar que a titularidade dos direitos patrimoniais advindos das pesquisas 

científicas, dos programas desenvolvidos, bem como dos resultados tecnológicos decorrentes dos 

recursos do projeto de apoio referentes ao PROADI-SUS será do MS, respeitados os direitos 

morais do autor, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e de outras normas 

aplicáveis. 
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