Formulário De Consentimento Para Publicação Em Uma
Revista PLOS
Eu, abaixo assinado, dou meu consentimento para que uma fotografia, imagem ou semelhança,
caso clínico ou história familiar minha ou de meu filho menor de idade (inserir o nome abaixo,
onde indicado) seja publicada em uma Revista da Biblioteca Pública de Ciência (PLOS). Eu vi e
li o material a ser publicado. Eu discuti este formulário de consentimento com _____________,
que é um autor deste artigo, e eu compreendo o seguinte:
Todas as revistas PLOS estão gratuitamente disponíveis na Internet1. Portanto, qualquer
pessoas em qualquer lugar do mundo pode ler o material publicado nelas. Os leitores incluem
não somente doutores, mas também jornalistas e outros membros do público.
Eu compreendo e reconheço o seguinte:
Embora eu entenda que meu nome não será publicado e que a PLOS tentará remover
qualquer informação que possa me identificar, não é possível garantir um anonimato
completo, e alguém pode ser capaz de me reconhecer mesmo assim.
O texto do artigo pode ser editado quanto ao estilo, gramática, consistência e extensão
durante o processo de revisão.
Eu entendo que sob a licença de atribuição do Creative Commons2 usado pela PLOS,
todo material publicado nas revistas da PLOS pode ser redistribuído livremente e usado
para quaisquer fins legais, incluindo tradução para outras línguas e usos comerciais. Eu
também entendo que eu não receberei pagamento por este material e eu não tenho
reclamações quanto a qualquer uso comercial futuro deste conteúdo.
A assinatura deste formulário de consentimento não anula os meus direitos de
privacidade. Eu posso retirar o meu consentimento em qualquer momento antes de
publicação, porém assim que a informação for encaminhada para publicação ("foi para
imprimir") a anulação do consentimento não mais será possível.
Se outros membros da família estão citados (p.ex. em uma história familiar) eu confirmo que
tenho também os consentimentos deles para esta publicação.
Nome _________________________________
Nome do filho menor se esse formulário de consentimento pertence ao filho menor:
_________________________________
Data _________________________________
Assinatura _________________________________
Autor _________________________________
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PLOS Formulário de Consentimento do Paciente

Data _________________________________
Assinatura _________________________________
1

Revistas da Biblioteca Pública de Ciência (PLOS): http://www.plos.org/publications/

2

Licensa de atribuição do Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/

Por favor complete este formulário. Obtenha a assinatura do paciente, e arquive nas
notas do caso.
O manuscrito que se refere a este caso deve indicar que esse consentimento à
publicação foi obtido do paciente.
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