
 
 
 
DECLARAÇÃO DE ÉTICA E BOAS PRÁTICAS NA PUBLICAÇÃO DA REVISTA DA 

OFIL /IBERO LATIN AMERICAN JOURNAL OF HEALTH SYSTEM PHARMACY 
 
Os aspectos éticos da publicação na Revista da OFIL /Ibero Latin American Journal of 
Health System Pharmacy estão em consonância com COPE Código de Conduta 
(Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf), 
para todas as partes envolvidas na publicação de artigos: diretor, editores, autores e 
revisores:  
 

• Diretor e Conselho Editorial: O diretor da revista deve garantir que os 
manuscritos submetidos estão sujeitos a revisão por dois pareceristas 
anônimos, especialistas no assunto de estudo e metodologia e que todos os 
manuscritos recebidos são avaliados em seu conteúdo intelectual, 
independentemente do sexo dos autores, raça, religião, nacionalidade, etc. O 
diretor e Conselho Editorial não devem usar os materiais submetidos sem 
consentimento expresso por escrito do autor e deve responder adotando 
medidas razoáveis no caso de reclamações apresentadas sobre um artigo 
submetido ou publicado. O diretor e Conselho Editorial da revista estão 
empenhados em manter esta declaração de padrões éticos. 

 
• Autores: O autor responsável do manuscrito deve garantir que o artigo 

apresentado é propiedade intelectual dos autores, é um trabalho original e 
inédito e não tenha sido publicado (excetona forma de resumo), nem 
apresentado para avaliação em outra revista. Todos os autores leram e 
aprovaram o manuscrito. Todos os autores do manuscrito devem preencher e 
enviar individualmente o formulário de declaração de conflitos de interesses 
disponível em http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf . Todas as 
fontes de financiamento externas devem ser declaradas e especificadas. O 
autor responsável do manuscrito compromete-se a garantir os padrões 
intelectuais e éticos. 

 
• Revisores e Conselho de Redação: Quaisquer trabalhos recebidos para 

avaliação devem ser tratados como documentos confidenciais. Informação 
privilegiada ou ideias obtidas através de revisão por pares devem ser mantidas 
em sigilo e não devem ser utilizadas para proveito pessoal. Os comentários ou 
correções devem ser conduzidos de forma objetiva e as observações 
formuladas devem ser claras e devidamente argumentadas, para que os 
autores possam usá-los para melhorar o manuscrito. Os revisores devem usar 
as diretrizes de avaliação recomendadas pela Revista da OFIL /Ibero Latin 
American Journal of Health System Pharmacy. Qualquer avaliador, a quem se 
solicite um parecer, que não se sinta qualificado para analisar a investigação 
descrita no artigo ou saiba que a sua avaliação não poderá cumprir o prazo 
definido deve disso notificar imediatamente a Direção para que seja possível 
contactar avaliadores alternativos. A existência de possível plágio ou 
semelhança do manuscrito a qualquer outro artigo publicado, que é conhecido 
pelo revisor deve ser imediatamente comunicada ao diretor da revista. Os 



avaliadores não devem considerar os artigos em que têm conflitos de interesse 
resultantes de relações ou ligações concorrenciais, colaborativas ou outras, 
com qualquer um dos autores, empresas ou instituições relacionadas com os 
artigos. 

 
O Conselho de Redação deve fazer todos os esforços razoáveis para publicar 
correções, esclarecimentos, retratações e pedidos de desculpa sempre que 
necessário. 
 
Esta declaração está disponível na web http://www.revistadelaofil.org/. 


