
 

 

 
 

Regras para concessão do Prêmio Joint Meeting Liver 2021 
Destaques na publicação latino-americana original em doenças hepáticas 2020/2021 

 
O objetivo principal é valorizar a pesquisa original feita na América Latina.  
Para estar habilitado a concorrer à premiação o artigo deve atender a TODOS os 
critérios abaixo: 
1. Artigo original clínico ou experimental publicado nos anos de 2020 e 2021 em revista 
indexada PubMed (Qualis A1 e A2, CAPES)*; 
2. Primeiro ou último autor latino-americano; 
3. Primeiro ou último autor docente convidado do Joint Meeting Liver 2021; 
4. Ao menos dois autores devem pertencer a serviços latino-americanos; 
5. Pesquisa desenvolvida por pesquisador latino-americano independente, ou seja, 
coautor latino-americano em seu país, não em estágio no exterior; 
6. O artigo focado em doença hepática. 
 
*Revisões, meta-análises, consensos, relatos de caso, comentários e similares não foram considerados; Qualis 2016, 
uma vez que o Qualis mais recente ainda não é oficial. 
 
Uma banca independente selecionou 15 artigos dentre a produção latino-americana no 
biênio. Esses artigos foram a seguir analisados por um comitê composto pelos 
professores Federico Villamil (ARG), Flair Carrilho (SP), Renata Perez (RJ) e Themis 
Reverbel da Silveira (RS), que tiveram autonomia para revisar a adequação dos estudos 
selecionados em relação aos critérios 1 a 6 descritos acima e conferiram 
individualmente notas de acordo com a consistência de cada estudo. Coautores não 
votaram em seus próprios estudos. Quatro artigos originais receberão o Prêmio Joint 
Meeting Liver 2021 durante o Fórum de Pesquisa em Hepatologia na América Latina, 
no dia 15 de julho, e serão apresentados e discutidos durante o evento. 
 
 
Os seguintes pontos foram considerados na avaliação final: 

• Originalidade: Atribuir notas de 1 a 10 (sendo 1 – ruim e subsequentemente até 10 – excelente) - Quesitos 
a serem avaliados: O estudo representa o teste de um novo conceito? O estudo tem relevância para a área 
de conhecimento? O estudo tem relevância local ou internacional? 

• Métodos:  Atribuir notas de 1 a 10 (sendo 1 – ruim e subsequentemente até 10 – excelente) - Quesitos a 
serem avaliados: O delineamento é adequado aos objetivos? Há descrição clara da população, das variáveis 
e dos desfechos? O tamanho da amostra é adequado? A análise estatística é adequada? 

• Colaboração nacional/regional ou internacional: Atribuir notas de 7 a 10, sendo 7 – estudo local; 8 – 
colaboração nacional; 9 – colaboração regional; 10 – colaboração internacional, incluindo autores de fora 
da América Latina 

• Resultados, discussão e conclusão: Atribuir notas de 1 a 10 (sendo 1 – ruim e subsequentemente até 10 – 
excelente) - Quesitos a serem avaliados: Os resultados são apresentados de forma clara? A análise 



 

 

 
estatística suporta os resultados? A discussão é adequada? As conclusões correspondem aos objetivos do 
estudo? 

• Perspectivas:  Atribuir notas de 7 a 10, sendo 7 – a leitura do artigo não sugere que haja perspectivas futuras 
de seguimento; 8 – a leitura do artigo sugere moderadas perspectivas futuras de seguimento; 9 – a leitura 
do artigo sugere excelentes perspectivas futuras de seguimento; 10 – a leitura do artigo, dada às suas 
características inovadoras, sugere potencial para revolucionar o conhecimento na área. 
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