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ASPECTOS IMPORTANTES NA
SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS A

PERIÓDICOS DE IMPACTO

ÉTICA EM PESQUISA

PROPOSIÇÃO DA PESQUISA

- Originalidade e relevância para a ciência
- Viabilidade e infraestrutura 
- Objetividade, fatores positivos e negativos
- Conflitos de interesse
- Metodologia adequada
- Cuidados com a confidencialidade de todas
as informações 
- Correção e veracidade das informações

O QUE É CONFLITO DE INTERESSE?

“Há conflito potencial de interesses nas
situações em que a coexistência entre o
interesse que deve ter o pesquisador de fazer
avançar a ciência e interesses de outra
natureza, ainda que legítimos, possa ser
razoavelmente percebida, por ele próprio ou
por outrem, como conflituosa e prejudicial à
objetividade e imparcialidade de suas decisões
científicas, mesmo independentemente de seu
conhecimento e vontade”(1)

- Ponderar, em função da natureza e
gravidade do conflito, sua aptidão para tomar
essas decisões e, eventualmente, deve abster-
se de tomá-las
- Declarar de forma clara e expressa o
conflito de interesse nos casos em que um
conflito potencial de interesse não
prejudicará a objetividade e a imparcialidade
de suas decisões científicas

MÁS CONDUTAS
CIENTÍFICAS

O QUE FAZER PARA EVITAR MÁ
CONDUTA CIENTÍFICA?

- Cumprir com todas as diretrizes de boas
práticas em pesquisa e ciência

- Considerar a autoria: assegurar que todos
os participantes efetivos sejam autores e que
todos estejam de acordo com o conteúdo do
manuscrito e submissão no periódico

- Garantir o cumprimento de todos os
aspectos éticos e legais associados à
pesquisa e sua divulgação

MATERIAL DE APOIO A ÉTICA
EM PESQUISA

- Código de Boas Práticas Científicas - FAPESP
- Diretrizes do CSE para promover integridade
em publicações de periódicos científicos - ABEC
BRASIL
- Boas Práticas Clínicas: Documentos das
Américas
- Cadernos de Ética em Pesquisa: CONEP
- International Comitee of Medical Journals
Editors (ICMJE)
-Comitee on Publications Ethics (COPE)
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REGISTRO, CONSERVAÇÃO E
ACESSIBILIDADE DE DADOS E

INFORMAÇÕES

- Registro das informações de maneira precisa
e completa
- Conservação dos registros da pesquisa de
maneira segura e por período considerável
após a publicação dos dados (mínimo 5 anos)
- Garantir que após a publicação, os registros
da pesquisa estejam acessíveis a outros
pesquisadores

"Toda conduta de um pesquisador que, por

intenção ou negligência, transgrida os valores

e princípios que definem a integridade ética da

pesquisa científica e das relações entre

pesquisadores, tal como os formulados neste

código. A má conduta científica não se

confunde com o erro científico cometido de boa

fé nem com divergências honestas em matéria

científica" (2)

- Fabricação de dados: produção de dados ou
resultados, além de seu registro ou relato

- Falsificação de dados: manipulação de
materiais, equipamentos ou processos de
pesquisa, bem como a alteração ou a omissão
de dados ou resultados, de forma que a
pesquisa não seja representada com precisão
em seu registro

- Plágio: apropriação de ideias, processos,
resultados ou palavras de outra pessoa sem o
devido crédito

O QUE É MÁ CONDUTA
CIENTÍFICA?

TIPOS DE MÁS CONDUTAS
CIENTÍFICAS
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NOS CASOS DE CONFLITOS DE
INTERESSE O PESQUISADOR DEVERÁ:


