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Instruções aos autoresa

Missão
Disseminar o conhecimento científico da Bioéti-

ca por meio de estudos e pesquisas que contribuam 
para a expansão e consolidação dessa área no País e 
na América Latina, ao mesmo tempo que estimular 
reflexão por parte dos especialistas e profissionais de 
diversas áreas do conhecimento que interagem funda-
mentalmente com a Bioética.

Características
A Revista Bioethikos é um periódico trimestral vol-

tado à veiculação de estudos e pesquisas na área de Bio-
ética. Objetiva contribuir na reflexão dos problemas, 
sobretudo dos emergentes, relacionados à existência e 
à convivência do ser humano, considerando os avanços 
tecnocientíficos e as questões ético-ambientais do tem-
po presente.

Open access
O conteúdo integral do periódico está dispo-

nível eletronicamente desde 2007, no endereço 
http://www.saocamilo-sp.br/novo/publicacoes/pu-
blicacoes.php

Idioma
São aceitos textos redigidos nos idiomas português, 

inglês e espanhol.

requisitos para apresentação de manuscritos
As orientações da Revista Bioethikos baseiam-se nas 

normas propostas de Vancouver, elaboradas pelo Inter-
national Committee of Medical Journal Editors, traduzi-
das sob o título “Requisitos Uniformes para Manuscri-
tos Apresentados aos Periódicos Biomédicos”.

Os manuscritos devem destinar-se, exclusiva-
mente, 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 refle-
tindo a opinião do Conselho Editorial e da Chefia 
de Editoria.

Categorias dos manuscritos
A Revista Bioethikos caracteriza-se por ser uma pu-

blicação científica que veicula trabalhos relacionados às 
seguintes seções:

• Artigo original
• Artigo de revisão
• Relato de experiência
• Estudo de caso
• Comunicação
• Documenta

Formato
Os textos devem ser gravados em extensão doc ou 

docx, em fonte times new roman, corpo 12, espaçamento 
1,5 e folha tamanho A4, com todas as margens de 2 cm.

Página de Identificação
A página de identificação deverá conter o título do 

artigo e subtítulo, se houver; o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
por extenso, com indicação de titulação da graduação, 
títulos (iniciando pelo mais elevado), atual filiação ins-
titucional (cidade, estado e país) e outras informações 
relevantes. Deve ser indicado o autor responsável pela 
submissão e seu e-mail.

Fomento
Indicar, se houver, o nome da agência financiadora e 

o número do processo.

Autoria
O crédito de autoria deve basear-se em: a) contribui-

ções substanciais à concepção e organização, coleta de 
dados ou análise e interpretação de dados; b) esboço do 
artigo ou revisão crítica de conteúdo intelectual relevante; 
e c) a aprovação final da versão a ser publicada. O autor 
ou grupo de autores deve(m) assumir a responsabilidade 
pela íntegra do manuscrito.

Os manuscritos deverão ser submetidos com a docu-
mentação necessária: 1. Declaração de Responsabilidade 
e 2. Transferência de Direitos Autorais.

Conflitos de Interesse
Todos os participantes no processo de publicação e 

avaliação por pares devem revelar as relações que possam 
ser consideradas potenciais conflitos de interesses. Os 

a. Essa é uma versão resumida das Instruções aos Autores. Para maior detalhamento, consultar www.revistabioethikos.com.br
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conflitos de interesse existem quando um autor (ou sua 
instituição), o parecerista ou editor tem vínculos de or-
dem financeira ou pessoal que influencia impropriamente 
suas ações.

Processo de avaliação por pares
Os manuscritos serão considerados, inicialmente, 

pela chefia editorial quanto à pertinência e natureza de 
contribuição de cada obra para a área em questão e o pú-
blico leitor. Só, então, encaminhará cada obra a pareceris-
tas (peer review), que procederão à 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 (blind review).

Agradecimentos 
Ao final do manuscrito, podem ser mencionados os 

agradecimentos, destacando: as contribuições de profis-
sionais por orientações técnicas e/ou apoio financeiro ou 
material, especificando a sua natureza. Deve ser dada au-

torização por escrito pelos citados nos agradecimentos – 
os autores são responsáveis por esse processo.

Pesquisas envolvendo seres vivos
Quando a investigação envolver sujeitos humanos, os 

autores deverão apresentar uma declaração de que foi ob-
tido o consentimento dos sujeitos por escrito (Consenti-
mento Livre e Esclarecido), anexada à cópia da aprovação 
do Comitê de Ética que considerou a pesquisa.

submissão de Manuscritos

Centro Universitário São Camilo
www.revistabioethikos.com.br

A submissão de manuscritos para a Revista Bioethi-
kos deverá ser feita pelo site da revista, no item “submis-
são de manuscritos”, localizado no menu lateral esquerdo. 
Para realizar a submissão, o autor deverá primeiramente 
fazer cadastro.

Atualizado em: março de 2013
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InstruCtIons to authorsa

Mission
To disseminate scientific knowledge in the field of 

Bioethics by means of studies and research that contri-
bute to the expansion and consolidation of this area in 
the Country and Latin America, and at the same time en-
courage reflections by specialists and professionals from 
several areas of knowledge that interact fundamentally 
with Bioethics.

Characteristics
Bioethikos Journal is a quarterly magazine dedicated 

to publishing studies and research in the area of Bioe-
thics. It aims to contribute to our reflection about pro-
blems, mainly the emergent ones, linked to human lives 
and experiences considering technoscientific advance-
ments and current environmental-ethical questions.

Open access
The entire content of Bioethikos Journal is available 

electronically from 2007, in the site http://www.saocami-
lo-sp.br/novo/publicacoes/publicacoes.php

Language
Bioethikos Journal accepts texts written in Portuguese, 

English and Spanish.

rules for manuscript presentation
Bioethikos Journal follows the Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals from 
the International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE). 

Manuscripts submitted to Bioethikos Journal may not 
be submitted at the same time to other publications, whe-
ther integrally or partially.

Authors are the sole responsible for concepts pro-
posed and or used in manuscripts; these concepts do 
not reflect the opinions of the Editorial Board or the 
Chief Editor.

Types of Papers Published
Bioethikos Journal is a scientific journal for publishing 

the following types of papers:

• Original papers 
• Review papers
• Reports of experiences
• Case studies
• Notes
• Documenta

Format
Manuscripts must be presented as doc or docx using 

Times New Roman, 1.5 spacing and A4 page size, with 
2 cm margins.

Identification Page
The identification page must present: full title of 

the paper (and subtitle, if any); full authors’ names; 
author(s) undergraduate degree, and other academic 
degrees, beginning by the highest; current institutional 
affiliation, including city, state and country; mailing 
and email address of the author responsible for the sub-
mission; other relevant information.

Sponsorships 
Manuscripts must name research sponsors, if any, in-

cluding also the number of the grant.

Authorship
Authorship credits must be based on: a) substantial 

contributions to the conception and organization, data 
collecting or data analysis and interpretation; b) sketch of 
the paper or critical revision of relevant intellectual con-
tent; and c) the final approval of the version to be publi-
shed. The author or group of authors must (m) assume 
the responsibility for the full text of the manuscript.

Manuscripts will be submitted with the following 
documentation: 1. Declaration of Responsibility and 2. 
Copyright Transference.

Conflicts of Interest
All the participants in the process of publication 

and evaluation by peers must reveal relationships that 
could be considered potential conflicts of interests. 
These conflicts of interest exist when an author (or her 
institution), reviewing peers, or publishers have bonds 
of financial or personal order that may unduly influen-
ce their actions.

a. This is a shorter version of the Rules for Submmision. See the full version at www.revistabioethikos.com.br
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Evaluation process by peers
The manuscripts will be examined, initially, by the 

Chief Editor as for the relevance and nature of contribu-
tion of each work to the field and the reader. Only then 
will manuscripts be sent to peer review for evaluation on 
the basis of information in an instrument prepared by the 
Advisory Board and approved by the Editor. The process 
is secret, with total exemption of identification of author 
and reviewer (blind review).

Acknowledgements 
At the end of the manuscript, acknowledgements may 

be mentioned that emphasize professionals’ contributions 
for technical instructions and / or financial or material 
support, specifying the nature of this contribution. Au-
thorization must be put in writing by people mentioned 
in acknowledgements – the authors are responsible for 
this process.

Research involving living beings
When the research involves human subjects, the 

authors must present a declaration of consent by the 
subjects obtained in writing (Free and Informed Con-
sent) and annexed to a copy of the approval document 
sent by the Committee of Ethics which evaluated the 
research.

Manuscript submission
Centro Universitário São Camilo
www.revistabioethikos.com.br

Manuscript submission to Bioethikos Journal must be 
done online, at the site of the journal, link “manuscript 
submission”, at the menu on the left side of the page. 
Before submitting manuscripts, authors must register at 
the submission site.
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