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INTRUÇÕES AOS AUTORES
Informações gerais
O periódico “Cadernos de Ética em Pesquisa” é uma publicação
cientíﬁca de acesso aberto que disponibiliza, na íntegra, em língua
portuguesa, artigos sobre temas considerados relevantes para a
Ética em Pesquisa, envolvendo seres humanos.
A submissão, a edição e a publicação dos manuscritos serão
isentas de taxas. Serão aceitos, apenas em versão online,
manuscritos originais de natureza conceitual, documental,
resultantes de pesquisas ou experiências no campo da Ética em
Pesquisa, envolvendo seres humanos, revisões críticas, cartas ao
editor e respostas de dúvidas ou questionamentos recebidos pela
Conep.
Normas de Vancouver
O periódico cumpre as normas de Vancouver: Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals do International Committee of Medical Journal
Editors, disponível em www.icmje.org (versão dezembro de 2016).
Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado na lista de revistas indexadas no
MEDLINE, colocada no catálogo da National Library of Medicine, disponível em
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals .
Categorias de artigos aceitos para publicação
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Editorial: Texto sobre assunto de interesse para o momento histórico ou a produção do conhecimento,
veiculada a um determinado fascículo, com possível repercussão para a Ética em Pesquisa. O editorial é de
responsabilidade do Editor da Revista, podendo ser redigido a convite. Pode conter até duas (2) páginas,
incluindo até duas referências, quando houver.
Artigos originais: Estudo original e inédito, que contribui para agregar informação nova ou para
corroborar o conhecimento disponível sobre objeto de investigação com seres humanos – Limite máximo de
6.000 palavras, excluindo resumos, com, no máximo, 50 referências.
Artigos de Revisão - artigos com a revisão crítica da literatura sobre um tema especíﬁco – Limite máximo
de 6.000 palavras, excluindo resumos, com, no máximo, 50 referências.
Comunicações: informes prévios de pesquisas em andamento ou comentários sobre assunto de
interesse para a Ética em Pesquisa com seres humanos - Limite máximo de 1.700 palavras, máximo de uma
tabela e cinco referências.
Dissertações/Teses: resumos de dissertações (mestrado) ou teses (doutoramento/livre-docência)
defendidas e aprovadas em Universidades brasileiras ou estrangeiras. Os resumos deverão ser
encaminhados com o Título oﬁcial da Tese, informando o título conquistado, o dia e o local da defesa. Deve ser
informado igualmente o nome do Orientador, o local onde a tese está disponível para consulta, os descritores
(para a área biomédica) e as key words (para as Ciências Humanas e Sociais – CHS). - Limite máximo de 300
palavras.
Estudos de caso: artigo apresentando experiência inovadora, acompanhada por reﬂexão teórica
pertinente – Limite máximo de 6.000 palavras.
Cartas ao Editor/Conep responde: cartas contendo comentários sobre material publicado ou dúvidas
gerais, referentes ao sistema CEP/Conep – Limite máximo de 1.200 palavras e três referências.
Documentos: documentos sobre Ética em Pesquisa (documentos oﬁciais de colegiados) – Limite
máximo de 2.000 palavras.
Resenhas de livros: poderão ser encaminhadas resenhas de livros publicados no Brasil ou no exterior –
Limite máximo de 1.200 palavras.
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Os manuscritos apresentados devem ser enviados, inicialmente, para o e-mail da
revista.conep@saude.gov.br
Os autores devem apresentar Carta de Submissão, direcionada aos editores, informando os
motivos da escolha do periódico, indicando expressamente que se responsabilizam pelo
conteúdo do manuscrito e que concordam com as normas editoriais dos Cadernos.
A carta deve ser assinada por todos os autores, informando, ainda, que o manuscrito é inédito
e original. Os autores devem se comprometer que o manuscrito não está sendo submetido
simultaneamente a outro periódico.
1. Declaração de conﬂito de interesses
Os autores devem encaminhar, na submissão, a declaração de conﬂito de interesses, devidamente datada e
assinada por todos os autores (Vide Anexo I).
2. Declaração de cessão de direitos autorais
Após a aprovação do manuscrito submetido os autores deverão encaminhar a declaração de cessão de direitos
autorais devidamente datada e assinada por todos os autores (Vide Anexo II).
3. Estrutura do artigo
Página de título: deve ser enviada em arquivo separado do corpo do texto. Deve conter: (a) o título do artigo,
conciso e explicativo, evitando termos supérﬂuos; (b) versão exata do título para o idioma inglês/espanhol; (c)
título abreviado (para constar na capa e topo das páginas), com máximo de 50 caracteres, contando os espaços;
(d) nome completo dos autores; (e) a titulação mais importante de cada autor; (f) instituição ou serviço ao qual o
trabalho está vinculado; (g) endereço eletrônico do autor correspondente; (h) fonte ﬁnanciadora ou fornecedora
de equipamentos e materiais, quando for o caso. inhadas resenhas de livros publicados no Brasil ou no exterior –
Limite máximo de 1.200 palavras.
Agradecimentos: os agradecimentos ﬁcam restritos às pessoas e/ou às instituições que contribuíram de maneira
relevante, para o desenvolvimento da pesquisa.
Critério de autoria: conforme o International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), o crédito de
autoria deve ser fundamentado em três condições que devem ser atendidas integralmente: 1. Contribuições
substanciais para concepção e delineamento, coleta de dados ou análise e interpretação dos dados; 2. Redação do
artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; e 3. Aprovação ﬁnal da versão a ser publicada.
Ademais, deve ser explicitada claramente a contribuição de cada autor para o manuscrito.
4. Manuscrito
Formatação:
Arquivo no formato Word
Fonte Arial 12 (em todo o texto, inclusive nas tabelas, quando houver), com o arquivo digitado em formato docx.
Espaçamento duplo entre linhas desde o título até as referências, com exceção das tabelas que devem ter
espaçamento simples.
Para destaques, utilizar negrito; para palavras em outros idiomas, utilizar itálico.
Corpo do texto:
. Título em língua portuguesa e inglesa
. Resumo em língua portuguesa e inglesa
. Descritores/palavras-chave em língua portuguesa e inglesa
. Introdução

. Métodos
. Resultados
. Discussão
. Conclusão
. Referências
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Título
Conciso e informativo;
Apresentado em língua portuguesa e inglesa;
Utilizar negrito;
Itens não permitidos: caixa alta, abreviações e localização geográﬁca da pesquisa.
Resumo
O resumo deve ser estruturado em: Introdução/Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão. Deve ser redigido
em parágrafo único, em até 250 palavras. O Objetivo deve ser claro, conciso e descrito no tempo verbal inﬁnitivo.
Os Métodos devem conter o desenho do estudo, a amostragem, a amostra, o(s) instrumento(s), variável(eis) e o
tipo de análise. Os Resultados devem ser concisos e informativos. A Conclusão deve responder estritamente aos
objetivos e ser redigida no presente do indicativo. Itens não permitidos: abreviações.
Descritores/palavras-chave
Descritores (para pesquisas na área biomédica) em português e inglês, selecionados da lista dos Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS).
Palavras-chave (para pesquisas em CHS) em português e inglês.
Devem ser incluídos seis descritores separados entre si por ponto e vírgula.
Nome das Seções do manuscrito
Introdução/Objetivos, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão;
Negrito;
Caixa alta somente na primeira letra;
Itens não permitidos: subseções.
Introdução
Deve ser breve, deﬁnir claramente o problema estudado, destacando sua importância e as lacunas do
conhecimento. Incluir referências atualizadas e de abrangência nacional e internacional. Descrever o(s)
objetivo(s) no ﬁnal dessa seção.
Métodos
Descrever o tipo de estudo, o local, o período, a população, os critérios de inclusão e de exclusão, a amostragem, a
amostra, as variáveis do estudo, o(s) instrumento(s), a forma da coleta de dados, a organização dos dados para
análises e os aspectos éticos. Quando pertinente, deverá ser apresentado o número do parecer de aprovação
ética.
Resultados
Limitados a descrever os resultados encontrados, sem incluir interpretações ou comparações. O texto
contempla, e não repete, o que está descrito em tabelas e ﬁguras.
Discussão
Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo. Comparar e contrastar os resultados com os de outros
estudos e apresentar possíveis mecanismos ou explicações para os resultados obtidos. Apresentar as limitações
do estudo e os avanços ao conhecimento cientíﬁco.
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Conclusão
Deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados encontrados. Não citar referências.
Tabelas
As tabelas devem ser numeradas, citadas ao longo do texto, conter título informativo, claro e completo,
localizado acima da tabela. Devem vir inseridas no ﬁnal do manuscrito, após as referências.
Notas de rodapé da tabela
Restritas ao mínimo necessário.
Indicadas pelos símbolos sequenciais *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, apresentando-os tanto no interior da tabela, quanto
na nota de rodapé da mesma, e não somente em um dos dois lugares.
Abreviações
Restritas ao mínimo necessário.
Descritas por extenso, em nota de rodapé da tabela, utilizando os símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.
Figuras
São consideradas como ﬁguras: quadros, gráﬁcos, desenhos, esquemas, ﬂuxogramas e fotos. Devem ser citadas
ao longo do texto. Devem conter título informativo, claro e completo, localizado abaixo da ﬁgura. Devem vir
inseridas no ﬁnal do manuscrito, após as referências.
Resolução
Em alta resolução (mínimo de 900 dpi).
Citações no texto
Formatação
Números arábicos, sobrescritos, entre parênteses, na ordem de entrada no texto. Ex: (12);
Ordenadas consecutivamente, sem pular referência;
Citações de referências sequenciais: separadas por traço e não por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (1-2), (4-5), (59
);
Citações de referências intercaladas: separadas por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (8,14), (10,12,15).
Local de inserção
Quando inseridas ao ﬁnal do parágrafo ou frase, devem estar antes do ponto ﬁnal e quando inseridas ao lado de
uma vírgula devem estar antes da mesma.
Itens não permitidos
. Espaço entre a citação numérica e a palavra que a antecede;
. Indicação da página consultada;
. Nomes de autores, exceto os que constituem o referencial teórico.
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Falas de participantes
Itálico, fonte Arial tamanho 12, sem aspas, na sequência do texto iniciando um novo parágrafo.
Identiﬁcação da fala: obrigatória, codiﬁcada, apresentada ao ﬁnal de cada fala entre parênteses e sem itálico.
Notas de Rodapé
No texto: indicadas por asterisco, iniciadas a cada página e restritas ao mínimo necessário.
Nas tabelas e ﬁguras: indicadas pelos símbolos sequenciais *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡ apresentando-os tanto no
interior da tabela, quanto na nota de rodapé, e não somente em um dos dois lugares
Nas ﬁguras que são imagens, deverão estar em formato de texto e não no interior da imagem
Referências
Estilo Vancouver (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
Sem limite máximo, desde que todas adequadas ao texto e com link de acesso para averiguação de pertinência ao
texto.
Referências com mais de 6 autores: seis primeiros seguidos de et al.
Inserir DOI ou link de acesso em todas as referências
Exemplos de referências
Para exemplos dos formatos de referências, os autores devem consultar o NLM's Citing Medicine, disponível em
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Artigo de periódico com até 6 autores
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002;347(4):284-7.
Artigo de periódico com mais de 6 autores
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory
amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.
Artigo cujo autor é uma organização
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and pro insulin in participants with
impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86.
Artigo sem indicação de autoria
21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002; 325(7357):184.
Artigo em língua não inglesa
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen.
2002;122(8):785-7. Norwegian.
Há a opção de tradução do título do artigo:
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]. Tidsskr Nor
Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.
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Artigo publicado em número com suplemento
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
Artigo publicado em volume com suplemento
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for
treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
Artigo com paginação indicada por algarismos romanos
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus ﬁnding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v.
Artigo contendo retratação
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen for
risperidone. J Clin Psychiatry. 2002; 63(2):169. Retraction of: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry.
2000; 61(12):909-11.
Artigos com erratas publicadas
Callegari DC, Correa JA, Pires OC, Braga RBC, Gimbo AFM, Souza AA, et al. Efeito hiperálgico da fentolamina,
por via subaracnoidea, em ratos. Rev Bras Anestesiol. 2015 Abr; 65(2):111-6. Errata em: Rev Bras Anestesiol.
2016 Fev; 66(1):111-4.
Artigo republicado com correções
Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002;
188(1-2):22-5. Corrigido e republicado de: Mol Cell Endocrinol. 2001; 183(1-2):123-6.
Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of print)
Ribeiro AM, Guimarães MJ, Lima MC, Sarinho SW, Coutinho SB. Fatores de risco para mortalidade neonatal em
crianças com baixo peso ao nascer. Rev Saúde Pública; 43(1). ahead of print Epub 13 fev 2009.
Artigo no prelo
Baggio MA, Erdmann AL. The occurrence of the care 'of us' in the movements and ﬂuctuations of the interactive
processes in the hospital environment. Texto Contexto Enferm. 2016 prelo.
Artigo com numero no lugar de paginação tradicional
Williams JS, Brown SM, Conlin PR. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N Engl J Med.
2009 Jan 29; 360(5):e6. PubMed PMID: 19179309.
Livros
Livro padrão
Dornelles S, Padilha MI, Ramos FRS, Silva DGV, Leopardi MT, Erdmann AL. Investigação em Enfermagem de
Reabilitação um novo conhecimento para guiar a prática de cuidados. Porto (PT): Universidade do Porto; 2014.
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Capítulo de livro
Vargas MAO, Marques AMFB, Schoeller SD, Ferrazzo S, Ramos FRS, Heineck LH . Bioética social: delineando
modos de cuidar em enfermagem. In: Sousa FGM, Backes DS, organizadores. Cuidado em enfermagem e saúde:
diversidades e complexidades. Florianópolis (SC): Editora Papa-livro; 2015.
Livro com organizador, editor ou compilador
Padilha MI, Borenstein MS, Santos I, organizadores. Enfermagem - Historia de uma proﬁssão. 2ª ed. São
Caetano do Sul (SP): Difusão Editora; 2015.
Livro editado por uma organização
Ministério da Saúde (BR). As cartas da Promoção da Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2002.
Livro com data de publicação/editora desconhecida e/ou estimada
Ministério da Saúde. Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria Geral (BR). Capacitação de enfermeiros em
saúde pública para o Sistema Único de Saúde: controle das doenças transmissíveis. Brasília (DF): Ministério da
Saúde; [199?].
Hoobler S. Adventures in medicine: one doctor's life amid the great discoveries of 1940-1990. [place unknown]:
S.W. Hoobler; 1991.
Livro na íntegra na internet
Amarante P. Saúde mental e atenção psicossocial [internet]. 4 ed. Rio de Janeiro (RJ): Editora Fiocruz; 2007.
[cited 2016 Mar 03]. Available from: http://books.scielo.org/id/j94p9
Trabalho apresentado em congresso
Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle social. In: Anais do 7o Congresso
Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, Brasil. Curitiba (PR): Rede Unida; 2006. Oﬁcina 26.
Documentos legais
Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Resolução n
466 de 12 de dezembro de 2012: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos.
Brasília (DF): MS; 2012.
Brasil. Lei N. 7.498, de 25 de junho de 1986: dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá
outras providências. Diário Oﬁcial da República Federativa do Brasil, 26 Jun 1986. Seção 1.
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Entidade coletiva
Ministério da Saúde (BR), Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS. Planejamento estratégico do
Ministério da Saúde: 2011-2015: resultados e perspectivas. 3ª ed. Brasília (DF): MS; 2014.
Tese/Dissertação
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [Dissertation]. Mount
Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.
Homepage/web site
Ministério da Saúde (BR) [Internet]. Brasília (DF): MS; 2015 [acessado em 7 mar 2016]. Disponível em:
http://portalsaude.saude.gov.br/
Legislação na internet
Brasil. Lei 13021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a ﬁscalização das atividades farmacêuticas.
2014. [acessado em 5 de mar de 2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2014/Lei/L13021.htm.
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FORMULÁRIO ICMJE DA DIVULGAÇÃO DOS
POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE
SEÇÃO 1 – Informações da identiﬁcação.
1. Prenome
2. Sobrenome
3. Você é o(a) autor(a) correspondente? Sim Não
4. Título do manuscrito
5. Número de identiﬁcação do manuscrito (se for conhecido)
SEÇÃO 2 – O trabalho em consideração para a publicação.
Você ou sua instituição, a qualquer tempo, receberam pagamento ou serviços de terceiros (governo, instituição
comercial, fundação privada, etc.) referentes a qualquer aspecto do trabalho submetido (incluindo subvenções,
Comissão de Monitoramento de Dados, desenho do estudo, preparação do manuscrito, análise estatística, etc.)?
Há conﬂitos de interesse importantes? Sim Não
SEÇÃO 3 – Atividades ﬁnanceiras importantes, mas não relacionados ao trabalho submetido.
Clique nas caixas apropriadas na tabela, para indicar se você tem relações ﬁnanceiras (independente do
montante em dinheiro) com entidades mencionadas nas instruções. Use uma linha para cada entidade; use
quantas linhas forem necessárias, clicando na “caixa adicionar”. Você deve mencionar as relações comerciais
existentes nos 36 meses anteriores à submissão.
Há conﬂitos de interesse importantes? Sim Não
SEÇÃO 4 – Propriedade intelectual – Patentes e Direitos Autorais.
Você tem patentes já concedidas ou ainda em solicitação, que sejam importantes para o trabalho? Sim Não
SEÇÃO 5 – Outras relações ainda não mencionadas.
Há outras relações ou atividades, que podem ser percebidas pelos leitores, que inﬂuenciaram ou possam ter
inﬂuenciado aquilo que você escreveu no trabalho submetido?
Sim, as seguintes relações/circunstâncias estão presentes (explicar abaixo)
Não há relações/circunstâncias que possam caracteriza um potencial conﬂito de interesse.
SEÇÃO 6 - Declaração de Potenciais Conﬂitos de Interesse
Baseado nas aﬁrmações acima, este formulário vai gerar automaticamente uma Declaração de Potenciais
Conﬂitos de Interesse, a qual aparecerá na caixa abaixo.
(apenas para as submissões online)
(para as submissões via e-mail, o autor deverá encaminhar documento, assinado, em que
declare não haver conﬂitos de interesse relacionados à presente submissão)
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DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Por este instrumento, eu, ____________________, nacionalidade: ________________
CPF ou PASSAPORTE nº ________, portador da cédula de identidade nº_______________,
expedida por/pelo(a) _________, pelo presente termo, autorizo o periódico Cadernos de Ética
em Pesquisa, a publicar o trabalho de título abaixo descrito, de minha autoria, cedendo-lhe, a título
gratuito e em caráter deﬁnitivo, nos termos da Lei 9.610/98, os direitos autorais patrimoniais dela
decorrentes.
Autorizo, ainda, a publicação em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive no site do
periódico, na internet e na forma impressa, a comunicação ao público, a edição, a reedição ou a
adaptação e a distribuição.
Título: ____________________________________________________________
Co-autores: (se houver)_______________________________________________
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, em colaboração com os co-autores
acima mencionados, da qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em virtude
de possível impugnação da obra por parte de terceiros.
Local e data:
Nome completo e assinatura do CEDENTE
Endereço___________________________________________________________
_____, nº __________ , Complemento _____________________________________
CEP _________________-______ Cidade: ______________________/__________
Tel: _____________, Cel: ________________ E-mail: ________________________

De acordo:
CESSIONÁRIO
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