DOCUMENTO ÚNICO DE DECLARAÇÕES DE ÉTICA (DUDE)
1. Título do artigo
Associação entre reprovação escolar, bullying e drogas ilícitas em adolescentes: estudo transversal

2. ID (4 primeiros números)

3. Número de autores
6

4. A pesquisa envolve seres humanos?
Sim
Não
5. Caso a pesquisa envolva seres humanos informar o nome do Comitê de Ética:
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia

6. Número do parecer (Não confundir com CAAE)

7. Data de aprovação

384.208

08/08/2013

8. Em caso de estudos experimentais, informar número no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
ou identificador no ClinicalTrials.gov:

AUTOR 1
Nome completo
Raiane Moreira dos Santos

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE, 2013) TODOS os itens devem ser observados:
✔

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito,
OU da coleta, análise ou interpretação dos dados.

✔

Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

✔

Aprovo a versão submetida.

✔

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou
integridade de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas.
Eximindo, portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios
sobre a matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES
✔

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
✔

✔

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
✔

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN,
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do
periódico. Tenho ciência que essa licença permitirá o download e compartilhamento da
versão final do documento em quaisquer formatos atuais e futuros, desde que para fins
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
✔

Declaro para os devidos fins que os softwares utilizados na elaboração do manuscrito
remetido ao OBJN foram obtidos por licença regular, seja de proprietário, trial, demo,
shareware, open source ou freeware. A responsabilidade por qualquer embaraço
jurídico decorrente da utilização de software não licenciado é de minha
responsabilidade, partilhada com os demais autores, caso existam. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA DE ANIMAIS (SE APLICÁVEL)
Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf

Cidade

Estado

País

Salvador

Bahia

Brasil

Data

Assinatura

27/04/2017

Raiane Moreira
dos Santos

Assinado de forma digital por Raiane
Moreira dos Santos
Dados: 2017.04.27 15:47:49 -03'00'

AUTOR 2
Nome completo
Nadirlene Pereira Gomes

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE,
2013) TODOS os itens devem ser observados:
✔

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da
coleta, análise ou interpretação dos dados.

✔

Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

✔

Aprovo a versão submetida.

✔

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES
✔

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
✔

✔

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
✔

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN,
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do
periódico. Tenho ciência que essa licença permitirá o download e compartilhamento da
versão final do documento em quaisquer formatos atuais e futuros, desde que para fins
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
✔

Declaro para os devidos fins que os softwares utilizados na elaboração do manuscrito
remetido ao OBJN foram obtidos por licença regular, seja de proprietário, trial, demo,
shareware, open source ou freeware. A responsabilidade por qualquer embaraço
jurídico decorrente da utilização de software não licenciado é de minha
responsabilidade, partilhada com os demais autores, caso existam. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA DE ANIMAIS (SE APLICÁVEL)
Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf
Cidade

Estado

País

Salvador

Bahia

Brasil

Data

Assinatura

27/04/2017

Nadirlene Pereira
Gomes

Assinado de forma digital por
Nadirlene Pereira Gomes
Dados: 2017.04.27 15:40:12 -03'00'

AUTOR 3
Nome completo
Rosana Santos Mota

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE,
2013) TODOS os itens devem ser observados:
✔

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da
coleta, análise ou interpretação dos dados.

✔

Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

✔

Aprovo a versão submetida.

✔

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES
✔

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
✔

✔

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
✔

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN,
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do
periódico. Tenho ciência que essa licença permitirá o download e compartilhamento da
versão final do documento em quaisquer formatos atuais e futuros, desde que para fins
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
✔

Declaro para os devidos fins que os softwares utilizados na elaboração do manuscrito
remetido ao OBJN foram obtidos por licença regular, seja de proprietário, trial, demo,
shareware, open source ou freeware. A responsabilidade por qualquer embaraço jurídico
decorrente da utilização de software não licenciado é de minha responsabilidade,
partilhada com os demais autores, caso existam. Eximindo, portanto, o OBJN de qualquer
participação solidária em eventuais imbróglios sobre a matéria em apreço.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA DE ANIMAIS (SE APLICÁVEL)
Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf
Cidade

Estado

País

Salvador

Bahia

Brasil

Data

Assinatura

27/04/2017

Rosana Santos
Mota

Assinado de forma digital por
Rosana Santos Mota
Dados: 2017.04.27 15:53:12 -03'00'

AUTOR 4
Nome completo
Rafaela Paiva Freitas Pinto

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE,
2013) TODOS os itens devem ser observados:
✔

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da
coleta, análise ou interpretação dos dados.

✔

Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

✔

Aprovo a versão submetida.

✔

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES
✔

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
✔

✔

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
✔

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN,
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do
periódico. Tenho ciência que essa licença permitirá o download e compartilhamento da
versão final do documento em quaisquer formatos atuais e futuros, desde que para fins
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
✔

Declaro para os devidos fins que os softwares utilizados na elaboração do manuscrito
remetido ao OBJN foram obtidos por licença regular, seja de proprietário, trial, demo,
shareware, open source ou freeware. A responsabilidade por qualquer embaraço
jurídico decorrente da utilização de software não licenciado é de minha
responsabilidade, partilhada com os demais autores, caso existam. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA DE ANIMAIS (SE APLICÁVEL)
Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf

Cidade

Estado

País

Salvador

Bahia

Brasil

Data

Assinatura

27/04/2017

Rafaela Paiva
Freitas Pinto

Assinado de forma digital por
Rafaela Paiva Freitas Pinto
Dados: 2017.04.27 15:56:06 -03'00'

AUTOR 5
Nome completo
Fernanda Matheus Estrela

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE,
2013) TODOS os itens devem ser observados:
✔

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da
coleta, análise ou interpretação dos dados.

✔

Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

✔

Aprovo a versão submetida.

✔

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES
✔

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
✔

✔

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
✔

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN,
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do
periódico. Tenho ciência que essa licença permitirá o download e compartilhamento da
versão final do documento em quaisquer formatos atuais e futuros, desde que para fins
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
✔

Declaro para os devidos fins que os softwares utilizados na elaboração do manuscrito
remetido ao OBJN foram obtidos por licença regular, seja de proprietário, trial, demo,
shareware, open source ou freeware. A responsabilidade por qualquer embaraço
jurídico decorrente da utilização de software não licenciado é de minha
responsabilidade, partilhada com os demais autores, caso existam. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA DE ANIMAIS (SE APLICÁVEL)
Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf
Cidade

Estado

País

Salvador

Bahia

Brasil

Data

Assinatura

27/04/2017
de forma digital por
Fernanda Matheus Assinado
Fernanda Matheus Estrela
Dados: 2017.04.27 15:19:33 -03'00'
Estrela

AUTOR 6
Nome completo
Tânia Christiane Ferreira Bispo

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE,
2013) TODOS os itens devem ser observados:
✔

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da
coleta, análise ou interpretação dos dados,

✔

Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

✔

Aprovo a versão submetida.

✔

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES
✔

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
✔

✔

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
✔

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN,
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do
periódico. Tenho ciência que essa licença permitirá o download e compartilhamento da
versão final do documento em quaisquer formatos atuais e futuros, desde que para fins
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
✔

Declaro para os devidos fins que os softwares utilizados na elaboração do manuscrito
remetido ao OBJN foram obtidos por licença regular, seja de proprietário, trial, demo,
shareware, open source ou freeware. A responsabilidade por qualquer embaraço
jurídico decorrente da utilização de software não licenciado é de minha
responsabilidade, partilhada com os demais autores, caso existam. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA DE ANIMAIS (SE APLICÁVEL)
Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf
Cidade

Estado

País

Salvador

Bahia

Brasil

Data

Assinatura

27/04/2017

Tânia Christiane
Ferreira Bispo

Assinado de forma digital por Tânia
Christiane Ferreira Bispo
Dados: 2017.04.27 15:58:46 -03'00'

