
 

 

Evite pendências - OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS 
 
1 O pesquisador deverá apresentar na metodologia do projeto de pesquisa a 
explicação de todas as etapas/fases não presenciais do estudo, enviando, 
inclusive, o modelo e o link do formulário do Google Forms desbloqueado para 
a análise do CEP; 
2 Descrever qual será o procedimento a ser adotado para a obtenção do 
TCLE; 
3 Descrever riscos do ambiente virtual; 
4 Apresentar TCLE na mesma formatação utilizada para visualização dos 
participantes da pesquisa; 
5 Descrever que o convite será individual e não por listas (e-mail poderá ter 
somente um remetente e um destinatário - ou ser enviado na forma de lista 
oculta); 
6 O convite deve esclarecer que antes de responder às perguntas do 
pesquisador, disponibilizadas em ambiente virtual, será apresentado o TCLE 
(ou TALE, quando for o caso) para a anuência; 
7 Enfatizar que o participante de pesquisa deve guardar em seus arquivos 
uma cópia do TCLE ou TALE; 
8 O participante tem direito de não responder qualquer questão, sem 
necessidade de explicação ou justificativa, podendo também se retirar da 
pesquisa a qualquer momento fechando a guia da pesquisa antes de enviá-la 
ou, em caso de envio, avisando os pesquisadores; 
9 Informar no TCLE o teor do conteúdo do instrumento de coleta; 
10 Informar e assegurar que o acesso às perguntas será somente depois que 
tenha dado o seu consentimento; 
11 Pesquisa com menores de 18 anos, o primeiro contato para consentimento 
deverá ser com os pais e/ou responsáveis, e a partir da concordância, deverá 
se buscar o assentimento do menor de idade; 
12 Assegurar os aspectos éticos quanto ao risco de quebra de sigilo e 
anonimato das informações; 
13 Informar sobre os custos da pesquisa; 
14 Descrever sobre o armazenamento adequado dos dados coletados, bem 
como os procedimentos para assegurar o sigilo e a confidencialidade das 
informações do participante da pesquisa; 
15 Fazer o download dos dados coletados para um dispositivo eletrônico 
local, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, 
ambiente compartilhado ou "nuvem"; 
16 Descrever todas as informações necessárias para o adequado 
esclarecimento do participante; 
17 O convite deverá conter link ou texto que informe ser possível, a qualquer 
momento e sem nenhum prejuízo, a retirada do consentimento de utilização 
dos dados do participante da pesquisa; 
18 Havendo coleta obrigatória do e-mail do participante, deve constar no 
TCLE que "O endereço de e-mail do participante será solicitado no formulário, 
pois este é necessário para que seja enviada uma cópia do TCLE e do 
questionário respondido ao e-mail, garantindo, assim, a disponibilidade ao 
documento a qualquer momento, e, em uma eventual retirada do participante 
do estudo, a eliminação dos dados correspondentes. " (item 4.2 do OFÍCIO 
CIRCULAR Nº 2/2021/CONEP/CNS/MS); 



 

 

19 Não havendo coleta obrigatória do e-mail do participante: "Não será 
coletada nenhuma informação do participante (nem e-mail) e, portanto, não 
será possível a identificação do questionário do participante, impossibilitando a 
exclusão dos dados da pesquisa após o processo de registro/consentimento." 
(item 4.3 do OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2021/CONEP/CNS/MS).  
 


