SALVAR
SALVAR

Formulário do ICMJE para a divulgação de possível conflito de interesses
“Esta é uma tradução para o português das recomendações do ICMJE para conduta, relatório,
edição e publicação de trabalhos acadêmicos em periódicos médicos. A eOftalmo preparou esta
tradução com o apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O ICMJE não endossou nem
aprovou o conteúdo desta tradução. A versão oficial das recomendações para conduta, relatório,
edição e publicação de trabalhos acadêmicos em periódicos médicos está localizada em
www.ICMJE.org. Os usuários devem mencionar sua versão oficial ao citar o documento.”
Referência: Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos [página na internet].
Recomendações para conduta, relatório, edição e publicação de trabalhos acadêmicos em
periódicos médicos, acesso em 14/11/2017. Disponível em: http://www.ICMJE.org.
Seção 1.

Informações de identificação

1. Nome

2. Sobrenome

4. Você é o autor correspondente?

Sim

3. Data

✔

Não

Nome do autor correspondente

5. Título do original
6. Número de identificação do original (caso saiba)

Seção 2.

O trabalho sob consideração para publicação

Você ou sua instituição, a qualquer momento, recebeu pagamento ou serviços de algum terceiro (instituição governamental, comercial,
fundação privada etc.) para qualquer aspecto do trabalho enviado (inclusive subsídios, conselho de monitoramento de dados, projeto de
estudo, preparação de original, análise estatística, entre outros)?

Sim
Não
Há algum conflito de interesses relevante:
Em caso positivo, preencha as informações correspondentes a seguir.
Honorários

Nome da instituição/empresa

Subsídio

? pessoais?

Apoio
não financeiro?

Outro?

Comentários
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Seção 3.

Atividades financeiras relevantes fora do trabalho enviado

Marque os campos correspondentes na tabela para indicar se você possui relacionamentos financeiros
(independentemente do valor da remuneração) com entidades, conforme descritas nas instruções. Use uma linha para
cada entidade e adicione quantas linhas precisar clicando na caixa “Adicionar +”. Você deve informar relacionamentos que
tenham ocorrido durante os 36 meses anteriores à publicação.
Há algum conflito de interesses relevante?

✔

Sim

Não

Caso haja, preencha as informações correspondentes a seguir.
Subsídio? Honorários

Nome da entidade

Seção 4.

pessoais?

Apoio
não financeiro

?

Outro

?

Comentários

Propriedade intelectual — patentes e direitos autorais

Você possui alguma patente — seja planejada, pendente ou já emitida — de grande relevância para o trabalho?
Em caso positivo, preencha as informações correspondentes a seguir.

Patente

?

Pendente?

Direitos
Emitida? Licenciada? autorais?

Pessoa
licenciada?

Sim

Não

Comentários

2
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Seção 5.

Relacionamentos não mencionados
acima

Há algum outro relacionamento ou atividade que os leitores poderiam notar que tenha influenciado — ainda que aparentemente
— o que você escreveu no trabalho enviado?
Sim. Os seguintes relacionamentos/condições/circunstâncias estão presentes (explique a seguir):
Não há nenhum outro relacionamento/condição/circunstância que represente um possível conflito de interesses.

No momento da aceitação do original, os periódicos pedirão que os autores confirmem e, se necessário, atualizem suas
declarações de divulgação. Na ocasião, os periódicos poderão solicitar que os autores revelem mais informações sobre os
relacionamentos mencionados.

Seção 6.

Declaração de Potencial Conflito de Interesses

O(s) autor(es) não têm nada a declarar.
O(s) autor(es) declara(m) ter recebido apoio financeiro conforme declarado acima.

3

