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ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES

BIOETHIKOS é um periódico semestral voltado à
veiculação de estudos e pesquisas na área bioética.

Objetiva contribuir na reflexão dos problemas,
sobretudo emergentes, relacionados à existência e à
convivência do ser humano, considerando os avanços
tecnocientíficos e as questões ético-ambientais do tempo
presente; promover a disseminação do conhecimento
científico da bioética por meio de estudos e pesquisas
que contribuam para a expansão e consolidação desta
área no país e na América Latina; e estimular a reflexão
por parte dos especialistas e profissionais de diversas
áreas do conhecimento que interagem fundamental-
mente com a bioética.

CARACTERÍSTICAS
As orientações de Bioethikos baseiam-se nas normas

propostas de Vancouver elaboradas pelo International
Committee of Medical Journal Editors, traduzidas sob o títu-
lo "Requisitos uniformes para manuscritos apresentados
aos periódicos biomédicos". Consultar no site:
www.scamilo.edu.br

Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à
Revista Bioethikos, não sendo permitida sua apresentação
simultânea a outro periódico, parcial ou integralmente.

Os conceitos emitidos nos manuscritos são de inteira
responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo obrigatoria-
mente a opinião do Conselho Editorial e da chefia de Editoria.

A publicação dos manuscritos dependerá da observân-
cia das normas da Revista e da apreciação do Conselho
Editorial e chefia de Editoria que dispõem de plena autori-
dade para decidir sobre sua aceitação, podendo apresentar
sugestões ao(s) autor(es) para as alterações necessárias.
Neste caso,o referido trabalho será reavaliado pelo
Conselho Editorial e Editores. Destaca-se que os nomes dos
pareceristas permanecerão em sigilo, da mesma forma que
o(s) nome(s) do(s) autor(es) com relação aos avaliadores.

Os manuscritos deverão ser enviados juntamente com a
documentação necessária: 1. Declaração de responsabili-
dade e 2. Transferência de Direitos Autorais.

Para obtê-los acessar o site www.scamilo.edu.br/publi-
cações/bioethikos.

O encaminhamento dos manuscritos e documen-
tação poderá ser on-line ou via correio, desde que
anexados texto em CD-Rom e duas vias impressas.

Pesquisas envolvendo seres vivos: quando a
investigação envolver sujeitos humanos, os autores
deverão apresentar uma Declaração de que foi obtido o
Consentimento dos sujeitos por escrito (Consentimento
Livre e Esclarecido), anexado de cópia da aprovação do
Comitê de Ética que considerou a pesquisa.

CATEGORIAS DOS MANUSCRITOS
Bioethikos caracteriza-se por ser uma publicação

científica que veicula trabalhos arbitrados relacionados às
seguintes seções:

artigos originais: contribuições destinadas a divulgar
resultados de pesquisa original, inédita, provenientes
de investigação experimental, documental ou conceitual
relacionado a um tema pertinente ao campo da bioética
e afins. Sua extensão deve de ser no máximo 17 páginas,
incluindo possíveis gráficos, tabelas, imagens etc.

artigos de revisão: contribuições resultantes de ava-
liação crítica sistematizada da literatura ou reflexão sobre
determinado assunto, devendo conter os procedimentos
adotados ao desenvolvimento do tema, bem como sua
delimitação. Sua extensão limita-se a 15 páginas.

artigos de atualização e relatos de experiência:
trabalhos descritivos e interpretativos, com fundamen-
tação sobre a situação em que se encontra determinado
assunto investigado. Sua extensão limita-se a 5 páginas.

comunicações e relatos de caso: estudos avalia-
tivos, originais ou notas prévias de pesquisa, contendo
dados inéditos e relevantes para a bioética. A apresen-
tação deve seguir as mesmas normas para artigos
originais, limitando-se a 5 páginas.

SOBRE A PREPARAÇÃO E 
ENCAMINHAMENTO DE MANUSCRITOS

Página de identificação: esta página deverá conter:
titulo do artigo e subtítulo(se houver) em português,
inglês e espanhol; nome(s) do(s) autor(es) por extenso,
com indicação na nota de rodapé da qualificação de
cada autor (titulação da graduação e atual,filiação institu-
cional, incluindo o departamento/ setor, cargo/ função
que exerce e endereço de correspondência e eletrônico).
Resumo: deverá conter até 250 palavras, mencionando
objetivos da pesquisa, procedimentos adotados, resulta-
dos e conclusões, com destaque para com os pontos
mais importantes do estudo. Os resumos deverão ser
apresentados em português, inglês e espanhol.
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Palavras-chave: mencionar três palavras-chave como
referência à indexação do artigo. Para a atribuição das
palavras-chave consultar a listagem dos Descritores em
Ciências da Saúde - DECS / LILACS, elaborada pela
Bireme e/ou pelo Medical Subject Heading - Comprehensive
Medline.
Corpo do texto: o manuscrito a ser submetido deve apre-
sentar as seguintes características técnicas:
a) texto redigido preferencialmente em português, ou   em
língua inglesa ou espanhola (no caso de autores
estrangeiros),com extensão máxima de 17 páginas,para
artigos originais, e 15 páginas para artigos de revisão,
incluindo possíveis gráficos, tabelas etc.; b)texto digitado
em Times New Roman 12, com espaço duplo e possibi-
lidade de impressão em  folha de papel A4, formatado em
Word for Windows.

A estrutura do manuscrito deve basicamente conter:
introdução, procedimentos metodológicos, análise dos
resultados,discussão e conclusão.

Em relação às referências bibliográficas, recomenda-
se o limite de até 15 citações, porém com previsão de flex-
ibilidade.

Quando da inclusão de depoimentos de sujeitos de
pesquisa apresentar as falas em itálico, com fonte 10, na
seqüência do texto.

Quando da transcrição direta do autor (apresentação
ipsis litteris) utilizar aspas e inserir na seqüência do texto.
Tabelas, quadros, figuras e ilustrações: devem ser
numerados seguindo ordem seqüencial de apresentação,
com algarismos arábicos e título conciso. No caso de
haver notas explicativas estas deverão ser apresentadas no
rodapé das tabelas e ou quadros e não junto ao título.
Figuras, entendidas como desenhos, fotografias etc,
devem ser desenhadas por profissionais,apresentadas em
ordem seqüencial com algarismos arábicos e legendadas.
Ilustrações: devem ser enviadas somente mediante a per-
missão, por escrito, dos autores (7.5cm -largura corre-
spondente à coluna do texto).
Notas de rodapé: indicadas por asterisco e apresentadas
restritivamente como forma complementar e/ou explica-
tiva à citação enunciada no texto.
Referências bibliográficas: apresentadas numérica e
consecutivamente à ordem de citação no texto. As
citações no texto devem ser identificadas com números
arábicos entre parêntesis e sobrescritas. As normas especí-
ficas às referências bibliográficas têm como base as  de

Vancouver elaboradas pelo International Committee of Medical
Journal Editors, traduzidas sob o título "requisitos uniformes
para manuscritos apresentados aos periódicos biomédicos".
Agradecimentos: ao final do manuscrito podem ser men-
cionados os agradecimentos destacando as contribuições de
profissionais por orientações técnicas e/ou apoio financeiro
ou material, especificando a sua natureza.

AUTORIA

O conceito de autoria está consubstanciado na    con-
tribuição de cada uma das pessoas mencionadas como
autores no manuscrito enviado. Manuscritos com mais de
cinco autores devem seacompanhados por declaração certi-
ficando explicitamente a contribuição de cada um dos
autores elencados.

PROCESSO DE APRECIAÇÃO DOS MANUSCRITOS

Os critérios de veiculação estabelecidos pela Revista
Bioethikos visam garantir a qualidade das publicações.

Os manuscritos serão considerados inicialmente pela
chefia editorial quanto à pertinência e natureza de con-
tribuição de cada obra para a área em questão e o público
leitor. Só então encaminhará cada obra a dois pareceristas
que procederão a avaliação com base em informações em
instrumento elaborado pela Assessoria editorial e aprovado
pela editoria. O processo constitui-se sigiloso com total
isenção de identificação de autor e revisor.

Diante dos pareceres emitidos pelos avaliadores, os edi-
tores responsáveis tomam ciência dos relatórios e indicam à
assessoria editorial os procedimentos em relação aos
encaminhamentos  relacionados à aceitação do artigo,
necessidade de reformulação ou recusa justificada. Os
autores de manuscritos recusados para publicação serão
notificados e devolvidos pela assessoria editorial.

Encaminhamento dos originais:
Centro Universitário São Camilo
Setor de Publicações - at. Assessoria editorial
Avenida Nazaré, 1501
CEP:04263-200 - São Paulo-SP.Brasil
e-mail: publica@scamilo.edu.br
Para mais informações:
Fale com a Assessoria Editorial
Tel: 55  0**11- 61694045
55  0**11- 61694066
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INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS
BIOETHIKOS is a Journal publishing every

six months bioethical studies and researches. Bioethikos
aims to contribute for reflecting on problems, mainly
newly emerging ones, associated with human beings'
existence and conviviality, taking into account techno-
scientific advances and current ethical-environmental
questions; to promote the dissemination of scientific
knowledge in bioethics by means of studies and
researches that contribute for broadening and consoli-
dating bioethics in Brazil and Latin America; and
encouraging reflections by experts and professionals
from the different knowledge fields that fundamentally
interact with bioethics.

CHARACTERISTICS
BIOETHIKOS follows Vancouver editorial rules

elaborated by the International Committee of Medical
Journal Editors, such as translated in the document
"requisitos uniformes para manuscritos apresentados aos
periódicos biomédicos". (See www.scamilo.edu.br.).
Manuscripts must be submitted only to Bioethikos, and
simultaneous submission of a manuscript or part of it to
other publications is not allowed.

Authors are responsible for their opinions and
statements, and publication in the Journal do not in any
way reflect an endorsement by the Editorial Board  or the
Editor(s).

Publication is contingent on following the Journal
rules and the evaluation of the Editorial Board and the
Editor(s), that have full authority for deciding on manu-
script publication and may make suggestions to authors
should alterations be necessary. In these cases, manus-
cripts will be resubmitted to the Editorial Board and the
Editor(s). In no circumstances will peer reviewers have
their identity disclosed, nor will author names be dis-
closed to reviewers.

Manuscripts must be submitted together with
the following documents: a Statement of Author
Responsibility and a Copyright Cession form of submi-
tted manuscripts. (For getting them, please see
www.scamilo.edu.br/publicações/bioethikos.)

Manuscripts and the said documents may be sent
online or by conventional mail; in this last case, a CD-
Rom copy and two printed copies are mandatory.

Research Involving Living Beings: when research

involves living beings, authors must send a Statement that
a written Consent form was signed by research subjects
(Free and Informed Consent form), as well as a copy of
the Ethics Committee approval document of the
Institution where research was done.

MANUSCRIPT CATEGORIES
BIOETHIKOS publish peer-reviewed scientific

papers distributed in the following categories:
Original papers: contributions aiming to show results

of original, non-published research stemming from scien-
tific experiments and/or documental or conceptual stu-
dies about themes related to bioethics or associated fields.
They must have a maximum 17 pages, including graphs,
tables, images etc.

Review articles: contributions stemming from critical
evaluations of the literature or reflections on some topic,
and must present procedures regarding theme deve-
lopment and delimitation. They must have a maximum 15
pages.

Updating papers and reports of experiences:
descriptive and/or interpretative papers about the state-
of-the art condition of some studied problem. They must
have a maximum 5 pages.

Communications and Case Reports: evaluative and
original studies or working papers about ongoing
research, containing non-published and relevant data
regarding  bioethics. They must follow rules for original
papers except that they must have a maximum 5 pages.

RULES FOR MANUSCRIPT PRESENTATION AND
SUBMISSION
Identification Page: this page should carry the follow-
ing information: the title of the article and subtitle, if any,
in Portuguese, English and Spanish; full authors' names
and a footnote with academic degrees (undergraduate and
the highest one), institutional affiliations, including
department/sector, position and mailing and ameial
address.
Abstract: up to 250 words, it should mention objectives
of the research, methods and conclusions, emphasizing
the most important points of the study. Abstracts must
be in Portuguese, English and Spanish.
Keywords: three keywords for manuscript indexation.
Please see Descritores em Ciências da Saúde - DECS /
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LILACS, by Bireme, or the Medical Subject Heading -
Comprehensive Medline.
Body Text:manuscripts must be prepared according
to the following rules: a) text written in Portuguese, in
the case of Brazilian authors, or English or Spanish (for
foreign authors). See the descriptions of the sections of
the Journal above for number of pages, which include
eventual tables, graphs etc.; b) Times New Roman 12
font, double space, A4 paper format using Word for
Windows.

Manuscripts must present basically introduction,
methods, results, discussion and conclusion.
References must preferentially be no more than 15, but
there may be exceptions.

Research subjects' speech must be quoted in italics,
10 font size, in the text sequence.
Authors' quotations (ipsis litteris quoting) must be indi-
cated by quotation marks and inserted in the text
sequence.
Tables, charts, figures, graphs, illustrations: tables
and charts must be numbered by order of presentation
with Arabic numerals and concise titles. Notes must be
presented after the table or chart they refer to and not as
part of the title. Figures, meaning drawings, photographs
etc., must be done by professionals, presented in Arabic
numbers in order of appearance and have legends.
Illustrations: should only be sent with written permis-
sion of their authors (they must up to be 7.5 cm wide to
fit the Journal columns).
Footnotes: indicated by asterisks and only presented
when really necessary for supplementing and/or
explained something quoted in the text.
References: must be presented in Arabic numerals in
the order of presentation in the text. Body text quota-
tions must have references indicated by Arabic numerals
inside parenthesis and superscript. For specific rules see
"Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biome-
dical Publications" (Vancouver), by the International
Committee of Medical Journal Editors.

Acknowledgments: they may be presented at the end of
the manuscript and may include contributions of profes-
sionals regarding technical instructions and material and
financial support. Authors must specify their character.

AUTHORSHIP
Authorship is determined by the contribution of each

person presented as authors of some manuscript.
Manuscripts having more than 5 authors must present
a statement explaining clearly what each author
contribution was.

MANUSCRIPT EVALUATION
Bioethikos have criteria established for assuring the

good quality of published papers. Submitted manu-
scripts will have a first evaluation by the Editor regarding
their relevance and the nature of their contribution both
for the field and the readers. Latter, the chosen manus-
cripts will be sent to reviewers for evaluation according
to an instrument created by the Editorial Consultancy
and approved by the Editor. No authors or reviewers are
identified to each other. Reviewers' evaluations are sent
to the Editor, who instructs the Editorial Consultancy
about procedures for accepted manuscripts, manuscripts
needing reformulations for being accepted and justifiably
refused manuscripts. The authors of refused manus-
cripts are informed and the manuscripts are sent back.

Manuscripts must be sent to:
Centro Universitário São Camilo
Setor de Publicações - at. Assessoria editorial
Avenida Nazaré, 1501
CEP: 04263-200 - São Paulo-SP.Brasil
e-mail: publica@scamilo.edu.br
For more information, contact 
the Editorial Consultancy staff:
Phone: 55  0**11- 61694045
55 0**11- 61694066
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