SID - SURF INJURY DATA

PRÊMIO SID DE INCENTIVO A MEDICINA DO SURFE 2020
REGULAMENTO
I – APRESENTAÇÃO
O PRÊMIO SID DE INCENTIVO A MEDICINA DO SURFE 2020 é promovido pelo SID
– SURFING INJURY DATA e objetiva premiar estudos inéditos relacionados ao surfe
nas 4 categorias de estudo ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, EXPOSIÇÃO A
FATORES AMBIENTAIS, CLINICA MEDICA e PERFORMANCE, no formato segundo
o ITEM III, destinado à estudantes, graduados e acadêmicos de todas as áreas da
saúde, não somente medicina, escritos em língua portuguesa, por autores brasileiros
ou estrangeiros, residentes no Brasil.
II – INSCRIÇÃO
2.1 Em cada inscrição será aceito somente um trabalho, com data de envio de 01 de
março de 2020 até 01 de outubro de 2020.
2.2 O trabalho deverá ser anexado à inscrição online, cujo formulário estará disponível
no site Surfinjurydata.org a partir de 01 de março de 2020.
III – FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS:
3.1 Serão aceitos os trabalhos no formato:
Artigo Original: Descreve pesquisa experimental ou investigação - prospectiva ou
retrospectiva. Deve ter: Título, Resumo estruturado (Objetivo, Métodos, Resultado e
Conclusão), Palavras-chave, Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão,
Conclusões e Referências. Máximo de 2.500 palavras, 30 referências, 10 figuras e 6
tabelas.
• Artigo de Atualização: Revisões do estado da arte sobre determinado tema, escrito
por especialista. Deve ter: Título, Resumo (não estruturado), Palavras-chave e
Referências. Máximo de 4.000 palavras, 60 referências, 3 figuras e 2 tabelas.
• Artigos de Revisão Sistemática e Meta-análise: Tem como finalidade examinar a
bibliografia publicada sobre determinado assunto fazendo avaliação crítica e
sistematizada da literatura sobre certo tema específico, além de apresentar
conclusões importantes baseadas nessa literatura. Deve ter: Título, Resumo (não
estruturado), Palavras-chave, Introdução, Materiais e Métodos, Resultados,
Discussão, Considerações Finais e Referências. Máximo de 4.000 palavras, 60
referências, 3 figuras e 2 tabelas.

• Relato de Caso: Deve ser informativo e não deve conter detalhes irrelevantes. Só
serão aceitos os relatos de casos clínicos de interesse, quer pela raridade como
entidade nosológica, ou ainda pela forma não usual de apresentação. Deve ter: Título,
Resumo (não estruturado), Palavras-chave, e Referências. Máximo de 1.000 palavras,
10 referências e 5 figuras.
3.2 Guia Geral
•

Os Trabalhos devem ser inscritos conforme as categorias: ORTOPEDIA/
TRAUMATOLOGIA, EXPOSIÇÃO A FATORES AMBIENTAIS, CLINICA
MEDICA e PERFORMANCE

•

A submissão deve ser em formato digital. Cópias impressas não serão aceitas.

•

Manter o formato do manuscrito simples e claro.

O Manuscrito, incluindo a Folha de Rosto, o Resumo e as palavras-chave, o texto, as
referências, títulos e legendas de figuras e tabelas devem ser digitadas em espaço
duplo, fonte em tamanho 12 com 2,5 cm para todas as margens salvas em um
arquivo. Fonte CALIBRI O arquivo deverá estar no formato Word 2007 em diante
(.docx). Arquivos em outros formatos não serão aceitos.
•

Cada figura deve ser salva em arquivo separado. Não copie as figuras no
manuscrito.

•

Use o mínimo possível de abreviações e sempre descreva cada uma em sua
primeira ocorrência.

•

Os manuscritos devem ser escritos em inglês ou português.

•

O manuscrito deve usar o Sistema Internacional (SI) de medidas. Para clareza,
equivalentes não métricos podem ser incluídos entre parênteses seguidos pela
unidade SI de medida.

•

Use nomes genéricos de drogas. Você pode citar nomes registrados entre
parênteses seguidos do fabricante e local de origem.

•

Informar créditos de fornecedores e fabricantes de equipamentos, drogas e
outros materiais com nome registrado entre parênteses, incluindo nome da
companhia e cidade sede.

3.3. Checklist de Arquivos e Informação:
• Um dos autores deve ser designado como correspondente. O e-mail e
endereço de correspondência devem ser incluídos na Folha de Rosto. Para
maiores detalhes, veja a seção Folha de Rosto.
• Manuscrito:
◦ Incluir palavras-chave
◦ Todos os títulos e legendas de Figuras
◦ Todas as Tabelas (incluindo título, descrição, legendas e notas)
◦ Assegurar que todas as Figuras e Tabelas citadas no texto combinem com os
arquivos fornecidos ◦ Indicar com clareza como as cores devem ser usadas
nas Figuras
◦ Arquivos complementares (supplemental files)

• Considerações adicionais
◦ O manuscrito deve ser submetido a algum corretor ortográfico
◦ Todas as referências devem ser citadas no texto e listadas ao final
◦ Concessões devem ser obtidas se for usado material protegido por copyright
(incluindo da internet) ◦ Quaisquer conflitos de interesse devem ser declarados,
mesmo que não haja nenhum a declarar
3.4 Idioma
Os artigos devem ser escritos em Português ou Inglês.
3.5 O TRABALHO deve conter:
3.5.1 Folha de Rosto
•

O SID adota a revisão duplo-cego (double-blinded peer-review policy). A
Folha de Rosto não deve fazer parte do manuscrito e deve ser
fornecida separadamente.

•

A Folha de Rosto deve conter:
Título: Conciso e informativo. Títulos são normalmente usados
em sistemas de busca de informação. Evite abreviações e fórmulas
sempre que possível.
Nomes e afiliações: negrito. Por favor indicar com clareza o
primeiro nome e o sobrenome de cada autor com a grafia correta.
Apresentar a afiliação correta de cada autor. Enumerar todas as
afiliações aos respectivos autores, incluindo cidade e país. As afiliações
devem ser apresentadas de forma crescente de hierarquia (e.g. Harvard
University, Harvard Business School, Boston, USA) e devem ser
escritas em seu idioma original (e.g. Universit Paris-Sorbonne; Harvard
University, Universidade de São Paulo).
Autor correspondente: Indicar com clareza quem será o autor
correspondente que responderá a todas as etapas. Assegurar-se que o
e-mail fornecido e os contatos são atualizados.

3.5.2 Resumo e Palavras-chave
O resumo deve desenhar de forma breve o conteúdo do artigo e quaisquer
conclusões obtidas. As palavras-chave devem ser pensadas para a busca do
conteúdo do estudo.
Um resumo estruturado pode demonstrar o contexto e a base do estudo, assim
como apresentar seu objetivo, método, resultados e principais conclusões. Deve
ressaltar os aspectos novos e relevantes do estudo ou observações.
Os resumos podem ter no máximo 250 palavras e estruturados no seguinte
formato: Objetivo: Uma ou duas frases que afirmem de forma simples o propósito
do estudo. Métodos: Fornecer detalhes sobre o método do estudo, incluindo
análise de dados. Resultados: Apresentar os achados mais importantes do
estudo. Por favor, forneça números (médias com desvios- padrão ou medianas
com amplitude) para fundamentar seus achados e resultados. Conclusões: Uma
ou duas frases com o que seu estudo identificou e de fato demonstrou. Por favor
não inclua comentários ou afirmações sem o suporte de dados do seu estudo.

Nível de evidência (para estudo envolvendo pessoas) ou Relevância Clínica
(ciências básicas in vitro ou in vivo). Logo após o resumo, por favor forneça não
mais que 6 palavras-chave em ordem alfabética separadas por ponto-e-vírgula.
Os descritores podem ser retirados dos Descritores em Ciências da Saúde),
disponíveis em http://www.decs.bvs.br ou www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.
3.5.3 Manuscrito
- O SID usa a revisão duplo-cego, o que significa que a identidade dos
autores deve ser omitida dos revisores. Para facilitar, por favor inclua
esta informação de forma separada:
A)Folha de Rosto (com detalhes dos autores): título, nomes dos
autores, afiliações, agradecimentos e quaisquer declarações de de
conflitos de interesse, além do endereço completo do autor
correspondente com e-mail.
B)Manuscrito(sem informações dos autores) : corpo do texto(incluindo
referências, títulos e legendas de figuras, tabelas completas e
agradecimentos) não deve trazer qualquer informação como nome ou
afiliação dos autores.
•

Quantidades e unidades devem ser informadas em concordância com as
recomendações do sistema internacional de unidades (SI), International
System
of
Units
(SI),
8th
edition
2006
(www.bipm.orgutilscommonpdfsi_brochure_8_en.pdf).

•

Ao usar abreviações, informar o significado completo em sua primeira
ocorrência.

•

Por favor distinguir de forma clara a hierarquia das seções e subseções do
manuscrito usando iniciais maiúsculas, sublinhado, itálico e negrito se
necessário.

•

Use itálico, sobrescrito, subescrito e negrito somente quando necessário. Caso
contrário, evite usar estilos diferentes de fonte.

•

Use o Enter apenas ao final de parágrafos, e não ao final de cada linha.
Permita linhas terem quebra automática no seu software de texto.

•

Use apenas um espaço após o ponto final, e não dois espaços.

•

Crie tabelas usando a ferramenta de tabela do seu software de texto.
3.5.4 Agradecimento
Em caso de necessidade, reúna agradecimentos em uma seção a parte ao
final do artigo, antes das referências e não as inclua na Folha de Rosto. Cite
aqui aqueles que ajudaram na pesquisa (e.g. revisando o idioma, ajudando na
redação ou revisando o texto, etc.).
3.5.5 Fontes de Suporte
Relacione as fontes de suporte no seguinte formato:
Financeiro: Este trabalho teve suporte do Conselho Nacional de Pesquisa
[protocolo número xxxx, yyyy]; da Fundação de Amparo à Pesquisa [no zzzz].
Não é necessário informar detalhes descritivos do programa ou tipo de aporte
ou prêmio. Quando os recursos forem de um grupo ou universidade, ou

instituto, forneça o nome da organização.
Se nenhum recurso foi usado para a pesquisa, por favor inclua a seguinte
frase: Este estudo não recebeu nenhum suporte financeiro de fontes públicas,
comerciais ou sem fins lucrativos.
3.5.6 Referências
Referências devem ser as mais recentes possíveis e pertinentes à literatura
disponível. É essencial que estejam completas e checadas. Se a referência
informada estiver incompleta, boas opções para busca são a National Library of
Medicine: www. nlm.nih.gov; Books in Print: www.booksinprint.com; PubMed:
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/; ou o website da editora.
• Referências devem ser listadas no estilo AMA, usando o Index Medical
journal title abbreviation.
• Referências devem vir ao final do texto. Abra uma linha antes de relacionar as
referências.
• Referências devem ser citadas de forma sequencial no texto em ordem
numérica (não alfabética). • Cita todos os autores até o sexto autor. Se mais de
6 autores, citar os 6 primeiros seguidos de et al. • Referências devem seguir
estilo conforme os exemplos a seguir:
1. Artigo de revista:
Borges JLP, Milani C, Kuwajima SS, Laredo Filho J. Tratamento da
luxação congênita de quadril com suspensório de Pavlik e
monitorização ultra-sonográfica. Rev Bras Ortop 2002;37(1/2):5-12.
2. Capítulo de livro:
Johnson KA. Posterior tibial tendon. In: Baxter D. The foot and ankle in
sport. St Louis: Mosby; 1995. p. 43-51
3. Livro:
Baxter D. The foot and ankle in sport. St Louis: Mosby; 1995
4. Tese:
Laredo Filho J. Contribuição ao estudo clínico-estatístico e genealógicoestatístico do pé torto congênito equinovaro [tese]. São Paulo:
Universidade Federal de São Paulo colocar virgula Escola Paulista de
Medicina; 1968
5. Publicação governamental:
Food and Drug Administration. Jin Bu Huan Herbal Tablets. Rockville,
MD: National Press Office; April 15, 1994. Talk Paper T94-22
6. Artigo online:
Lino Junior W, Belangero WD. Efeito do Hólmio YAG laser (Ho: YAG)
sobre o tendão patelar de ratos após 12 e 24 semanas de seguimento.
Acta Ortop Bras [periodical on the Internet] 2005 [cited 2005, Aug
27];13(2):[about 5 p.] Available from: http://www.scielo.br/ scielo 7. Artigo
de simpósio: Eisenberg J. Market forces and physician workforce
reform: why they may not work. Paper presented at: Annual Meet- ing of
the Association of American Medical Colleges; October 28, 1995;
Washington, DC
3.5.7 Título e legenda de Figura/ Tabelas

•

Figuras vão de fotografias ou radiografias, ilustrações, gráficos, quadros,
fluxogramas e organogramas, mas NÃO tabelas.

•

Figuras devem ser citadas em ordem numérica. Enumere todas as figuras (e
títulos correspondentes) de forma sequencial em ordem numérica no texto.

•

Títulos de Figuras devem ser escritos após as referências. Abra uma linha
antes de inserir os títulos das Figuras.

•

Títulos de Figuras devem incluir uma descrição da figura e/ou subparte (A, B,
etc.), assim como quaisquer símbolos, setas, asteriscos etc.

•

Para Figuras emprestadas ou adaptadas de outra publicação (com a devida
permissão), o crédito da fonte deve ser informado ao final de cada legenda
entre parênteses. Este crédito deve ser completo com a referência bibliográfica
da fonte ou o copyright.
Tabelas
•

Dados em tabelas devem ser comentados, mas sem repetição no texto.
Assegure-se de ter colunas e linhas compostas por um programa de
texto adequado.

•

Não intercale tabelas em meio ao texto. Tabelas devem vir ao final com
seus respectivos títulos e legendas.

•

Tabelas devem ter espaço duplo e numeração na sequência em que
são citadas no texto. Um curto título descritivo deve ser fornecido.

•

Se uma tabela contém imagem ou arte, forneça a arte em arquivo à
parte.

•

Para tabelas empresatadas ou adaptadas (com a devida permissão), o
crédito da fonte deve ser informado ao final de cada legenda entre
parênteses. Este crédito deve ser completo com a referência
bibliográfica da fonte ou o copyright.

•

Outras notas de referência da tabela devem ser indicadas com letras
sobrescritas em ordem alfabética.

•

Qualquer abreviação usada na tabela deve ser descrita na legenda.
PREPARAÇÃO DE ARTE DIGITAL
Guia Geral
•

O ideal é usar o Adobe Photoshop para criar e salvar imagens, e
Adobe Illustrator para dísticos e textos.

•

Evite criar arte em Microsoft Excel, Word ou PowerPoint.

•

Salve cada figura em um arquivo separado.

•

Não compactar os arquivos.

•

Todas as artes em preto & branco e em cores devem ter o
menos resolução de 300 dpi (dots per inch) em formato TIFF.
Arquivos desenhados devem ter 1.200 dpi em formato EPS ou
TIFF. Contate o editor de produção da Thieme se estiver
inseguro quanto ao tamanho final.

• É preferível que figuras sejam editadas em seu tamanho final
(aproximadamente 3,5 polegadas 31⁄2 para 1 coluna e 7
polegadas para 2 colunas), ou maior, e na direção correta. Se
arte for submetida em formato menor, a imagem será
aumentada e perderá resolução.
Nota: Resoluções menores (inferiores a 300 dpi) e formato
JPEG (.jpg) para escalas de cinza e em cor não são ideais
devido à baixa qualidade. O formato JPEG, por definição, é uma
resolução menor (compactada) destinadas a rápidos uploads em
telas de computador.
Arte em preto & branco (PB)
•

Artes em PB podem ser fotografias, radiografias, ilustrações, gráficos
ou fluxogramas. A Thieme aceita somente arte em formato digital.

•

Se possível, não envie arte em cores para conversão em PB. Faça a
conversão antes de enviar para que você possa verificar o resultado
antes, evitando perda de detalhes importantes.

•

Para melhores resultados, desenhos devem ser em PM em um fundo
branco.
Arte em cores

• Toda arte em cores deve ser salva em CMYK, não em RGB.
POLÍTICA EDITORIAL
Responsabilidade
SID é uma ferramenta Open Access: todos os artigos, após publicados, são
imediatamente e permanentemente feitos disponíveis de forma gratuita para
leitura e download em nossa plataforma.
A legislação sobre responsabilidade do conteúdo faz grandes exigências sobre
o dever de cuidar a ser exercitado pelos autores de pesquisa científica médica.
Isto se aplica em particular a artigos com instruções terapêuticas ou de
dosagem de consume. Pedimos que examine com cuidado, também em seu
interesse, a precisão factual do conteúdo, uma vez que seu texto foi revisado e
editado. A responsabilidade pela precisão dos dados e das afirmações no
manuscrito recai inteiramente sobre o autor.
Colaboradores
Cada autor é solicitado a declarar sua contribuição individual no artigo: todos
os autores devem ter participado concretamente da pesquisa e/ou preparação
do artigo, para que todos tenham funções descritas nos artigos.

Alterações na autoria

Esperamos que os autores tenham cuidado ao relacionar os nomes dos coautores
antes de submeter seu manuscrito. Qualquer alteração, adição ou remoção do nome
de um autor deve ser feita antes da submissão ser aceita pelo Editor. Para solicitar
esta alteração, o Editor precisa receber o seguinte pedido do autor correspondente:
(a) a razão para a alteração (b) confirmação (e-mail, carta) de todos os autores de
acordo com a alteração.
Copyright
Manuscritos submetidos devem ser de pesquisa original que não foi publicada ou
submetida para publicação anteriormente. Os editores do SID combatem o
plagiarismo, dupla publicação e conduta indevida. Seu manuscrito estará sujeito a
uma investigação se houve suspeita de plagiarismo.
Se você deseja reproduzir texto, tabelas ou figuras de fonte publicada, é necessário
primeiro obter autorização do proprietário do copyright (geralmente a editora). Para
material nunca publicado antes fornecido a você por outra pessoa, você precisa obter
autorização desta pessoa. Como autor, é sua responsabilidade obter as autorizações,
pagar eventuais taxas, fornecer cópias de autorizações e incluir o devido crédito ao
final de cada legenda de figura ou tabela.
Após a submissão do trabalho, todos os direitos serão detidos pela SID, incluindo os
direitos de reprodução total ou parcial de qualquer publicação.
Declaração de interesse
Todos os autores devem divulgar qualquer relação pessoal ou financeira com outras
pessoas ou organizações que possam influenciar inapropriadamente (prejudicar) seu
trabalho. Exemplos de potenciais conflitos de interesse incluem emprego, consultoria,
posse de ações, recebimento de honorários, testemunho pericial pago, pedidos/
registros de patentes e financiamentos ou demais financiamentos.
Declaração de Ética
O SID segue o padrão de ética descrito pelo Committee on Publication Ethics e do
International Committee of Medical Journal Editors. Os autores deverão aderir a esses
padrões.
Para todos os manuscritos que relatem dados de estudos conduzidos envolvendo
participação de humanos, é necessário que haja revisão formal e aprovação ou
revisão formal e renúncia (isenção), por um comitê institucional apropriado (IRB) ou
comitê de ética, bem como qualquer consentimento HIPAA necessário, devendo ser
descrito na seção Métodos com o nome por extenso da entidade revisora. Todos os
ensaios clínicos devem ser registrados em um registro de ensaios público. O registro e
o número de registro deverão ser indicados.
Política de Permissão de Pacientes
Você deverá obter um formulário de permissão do paciente assinado para cada
paciente cuja fotografia reconhecível seja utilizada. Caso não seja possível, a
identidade do paciente deve ser obscurecida antes que a imagem seja publicada; isto
poderá interferir no valor instrutivo da fotografia. Os autores deverão incluir uma
declaração de consentimento informado no manuscrito, informando que houve o
consentimento para experimentação com seres humanos. Os direitos de privacidade
dos seres humanos devem ser sempre observados. Toda experimentação animal

deverá seguir as diretrizes locais e os autores deverão indicar com clareza no
manuscrito que tais diretrizes foram seguidas.
Proteção de Seres Humanos e Animais
Todos os manuscritos deverão incluir linguagem que descreva as medidas tomadas
para a proteção de seres humanos e/ou animais ou uma declaração de que seres
humanos e/ou animais não foram incluídos no projeto do estudo, de acordo com a
Declaração de Helsink. Um exemplo da linguagem básica para a proteção de seres
humanos pode ser: “O estudo foi reali- zado de acordo com a Declaração de Helsinki
da Associação Médica Mundial sobre princípios éticos para Pesquisa Médica
envolvendo seres humanos, e foi revisada pelo Comitê de Revisão Institucional da
XXX.”

CONTATO EDITORIAL
Por favor, contate o Editor-chefe se tiver qualquer dúvida.
Editor-chefe
Guilherme V Lima
SID,
Email: sid@surfinjurydata.org
IV – JULGAMENTO
1 – As obras inscritas serão analisadas por subcomissões julgadoras compostas por 3
especialistas
2 – A comissão julgadora final concederá o Prêmio SID 2020 a uma única obra em
cada categoria e 2 menções honrosas.
3 – O critério para análise e seleção das obras inscritas é o mérito literário, cabendo
ao júri final a decisão, que será soberana e não suscetível de apelo.
V – PREMIAÇÃO
1 – O resultado do PRÊMIO SID 2020 será divulgado junto a cerimônia de premiação,
os 3 finalistas serão informados com antecedência de 15 dias.
2 – O vencedor de cada categoria terá sua obra publicada no SID.
3 – A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 18 de novembro.
VI – LICENÇA NÃO ONEROSA
1-Ao submeter seu manuscrito o candidato cede de forma não onerosa e exclusiva à
SID os direitos autorais para utilização, publicação, edição, reprodução, tradução,
adaptação e divulgação de seu conteúdo em mídias físicas, mídias eletrônicas,
plataformas eletrônicas, websites, streaming, podcasts, softwares, aplicativos para
computadores e smartphones.

2- A licença concedida por força da submissão do manuscrito não está limitada ao
território nacional, podendo ser explorada em outros países, sem qualquer
onerosidade.
VII - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 – As inscrições para o PRÊMIO SID 2020 são gratuitas.
2 – Será de responsabilidade do candidato o compromisso de que o texto inscrito seja
inédito. Caso seja constatada sua publicação prévia, a inscrição será invalidada.
3 – Nenhum arquivo enviado será devolvido aos candidatos.
4 – Antes de anexar o arquivo com a obra, o candidato deverá clicar no termo de
aceite, indicando que concorda com os termos do Edital.
10 – Caberá ao candidato indicar, na inscrição, um e-mail válido e que não proteja de
spams mensagens enviadas pelo domínio sid@surfinjurydata.org O SID não se
responsabiliza por mensagens não recebidas em virtude de quaisquer questões
técnicas referentes ao e-mail do candidato, tais como caixa de entrada cheia,
programas anti-spam ou servidor fora do ar.
11 – Não é permitida a inscrição de menores de 18 anos, bem como de autores
brasileiros residentes no exterior.
12- Fica estabelecido que os manuscritos não poderão conter conteúdos que
(a) violem qualquer lei aplicável, regra ou regulamentação, inclusive
qualquer lei ou regulamentação de privacidade, que seja falso ou leve a
interpretações dúbias;
(b) seja difamatório, discriminatório, abusivo e ilegal;
(c) ameace ou encoraje prejuízo ou danos físicos;
(e) ofenda as leis, a moral, a ética e os bons costumes;
(i) mencione qualquer tipo de propaganda;
(k) tenha conotação publicitária, promocional ou de propaganda, ou
ainda que demonstre preferência por alguma empresa ou marca;

13 – Ao submeter seu manuscrito o candidato declara ter todos os direitos sobre
o texto, imagens, quadros, fluxogramas e outros assemelhados, e que a sua
divulgação na plataforma SID, não violará ou infringirá direitos autorais e
conexos, direitos de imagem, publicidade, marca ou qualquer outro direito
pessoal ou de propriedade, cabendo ao candidato a integral e exclusiva
responsabilidade relativos aos eventuais direitos autorais, direitos artísticos e
direitos de imagem de terceiros.
.

