
ORIENTAÇÕES PARA PESQUISAS ONLINE 
 
Devido às tecnologias trazerem novas formas de pesquisa o CEP UNIVERSO disponibiliza 
algumas orientações a respeito de pesquisas via web.  
 
1. No projeto, no item Metodologia, esta deve ser detalhada a seleção e abordagem dos 
pesquisados. Caso a pesquisa seja por envio de e-mail, explicar como serão obtidos os 
endereços ou demais formas de contato.  
 
2. O TCLE online deve conter:  
- O texto deve atender o mesmo modelo do TCLE disponível, devendo adaptá-lo para utilização 
na internet. O participante deve estar ciente do que está respondendo, inserir, objetivos, 
possíveis benefícios e risco e o tempo que será despendido na resposta;  
- Informar que o participante poderá imprimir o TCLE como comprovante. Deve constar o link 
da página de onde poderá ser impresso, juntamente com o timbre e logotipo da instituição 
proponente; 
- O texto deve atender às exigências das Resoluções CNS 466/2012, 510/2016 e outras 
complementares, devendo adaptá-lo para a modalidade de disponibilização eletrônica (on-
line); 
- No fim da página, inserir o campo de consentimento da pesquisa. Deve ter redação simples, 
como “Li e concordo em participar da pesquisa” ou “Declaro que concordo em participar da 
pesquisa”. Após, deve conter que “Ao clicar no botão abaixo, o(a) senhor(a) concorda em 
participar da pesquisa nos termos deste TCLE. Caso não concorde em participar, apenas feche 
a página no seu navegador”;  
- O TCLE deverá estar paginado (caso possua mais de uma página ao ser impresso do site) e 
com a assinatura do pesquisador responsável. 
- No TCLE que trate de pesquisas que abordem temas sensíveis, ou incluam pessoas em 
situação de vulnerabilidade, sugere-se incluir o contato de instituições e/ou sites que possam 
dar suporte e informação aos participantes. Isso não exime o pesquisador de apresentar 
formas de mitigação dos riscos. 
 

3. Resolução CNS N° 466 de 2012,item IV.3.e 
Define que o TCLE deve conter a “garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos 
participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa”.  
Uma vez concluída a coleta de dados, é recomendado ao pesquisador responsável fazer o 
download dos dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer 
registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem". O mesmo 
cuidado deverá ser seguido para os registros de consentimento livre e esclarecido que sejam 
gravações de vídeo ou áudio. É recomendado ao pesquisador responsável fazer o download 
dos dados, não sendo indicado a sua manutenção em qualquer plataforma virtual, ambiente 
compartilhado ou "nuvem". 
 
 
Indicamos a leitura do documento criado pela FIOCRUZ com diversas orientações sobre 
pesquisa no ambiente virtual: 
https://cep.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/orientacoes_eticapesquisaambientevirtual.pdf 
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