Formulário de consentimento
Para o consentimento do paciente quanto à publicação de suas informações nos BMJ
Group e em publicações e produtos associados da BMJ Publishing Group Ltd
(“BMJGroup”)
Nome da pessoa descrita no artigo ou mostrada na fotografia:_________________________
Assunto da fotografia ou do artigo:__________________________
Jornal nome: ______________________________________________
Número do manuscrito: ___________________
Título do artigo:_________________________________________________
Autor correspondente:____________________
Eu_________________________________________ [coloque o nome completo] dou o meu
consentimento para que estas informações sobre A MINHA PESSOA/MEU(MINHA)
FILHO(A) OU TUTELADO/PARENTE [marque a descrição correta], relativas ao assunto
supracitado (“as informações”), apareçam no Jornal e em publicações associadas.*
Vi e li o material a ser submetido ao Jornal
Compreendo o seguinte:
(1) As informações serão publicadas sem o meu nome anexado e o BMJ Group fará o melhor
possível para assegurar a minha anonimidade. Compreendo, no entanto, que a anonimidade
completa não pode ser garantida. É possível que alguém em algum lugar possa me identificar
(talvez, por exemplo, alguém que cuidou de mim se fiquei internado no hospital, ou algum de
meus familiares).
(2) O texto do artigo será revisado com relação ao estilo de redação, gramática, coerência e
extensão.
(3) As informações podem ser publicadas no Jornal, que é distribuído no mundo inteiro. O
periódico é distribuído principalmente a médicos, mas também pode ser visto por pessoas leigas,
principalmente jornalistas.
(4) As informações também serão colocadas no website da Jornal, http://group.bmj.com/products
(5) *As informações também podem ser usadas por completo ou em parte em outras publicações
e produtos publicados pelo BMJ Group, ou por outras editoras para as quais o BMJ Group licencie
o seu conteúdo. Isto inclui as publicações em inglês ou traduzidas, impressas, em formatos
eletrônicos ou quaisquer outros formatos que possam ser usados pelo BMJ Group ou seus
licenciados, agora ou no futuro. Em especial, as informações podem aparecer em edições locais
da Jornal ou em outros periódicos e publicações estrangeiras.
(6) O BMJ Group não permitirá o uso das informações em propagandas ou embalagens, ou que
estas sejam usadas fora de contexto.
(7) Poderei revogar o meu consentimento a qualquer momento antes da publicação, mas uma vez
que as informações tenham sido comprometidas para a publicação (“estejam na prensa”), não
será mais possível revogar o consentimento.

Assinado:__________________________________

BMJ Publishing Group Limited

Data: _______________________

