
RISCOS E BENEFÍCIOS 
 

Considera-se que  toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano 
eventual poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a coletividade. 
 
1 - Não obstante os riscos potenciais, as pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis 
quando: 
a) oferecerem elevada possibilidade de gerar conhecimento para entender, prevenir ou aliviar um 
problema que afete o bem-estar dos sujeitos da pesquisa e de outros indivíduos; 
b) o risco se justifique pela importância do benefício esperado; 
c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a outras alternativas já estabelecidas para a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 
 
2 - As pesquisas sem benefício direto ao indivíduo, devem prever condições de serem bem 
suportadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando sua situação física, psicológica, social e 
educacional. 
 
3 - O pesquisador responsável é obrigado a suspender a pesquisa imediatamente ao perceber 
algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa, conseqüente à mesma, não 
previsto no termo de consentimento. Do mesmo modo, tão logo constatada a superioridade de um 
método em estudo sobre outro,  o projeto deverá ser suspenso, oferecendo-se a todos os sujeitos 
os benefícios do melhor regime. 
 
4 - O Comitê de Ética em Pesquisa da instituição deverá ser informado de todos os efeitos adversos 
ou fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. 
 
5 - O pesquisador, o patrocinador e a instituição devem assumir  a responsabilidade de dar 
assistência integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos. 
 
6 - Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano  previsto ou não no termo de 
consentimento e resultante de sua participação, além do direito à assistência integral, têm direito à 
indenização. 
 
7 - Jamais poderá ser exigido do sujeito da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao direito à 
indenização por dano. O formulário do consentimento livre e esclarecido não deve conter nenhuma 
ressalva que afaste essa responsabilidade ou que implique ao sujeito da pesquisa abrir mão de 
seus direitos legais, incluindo o direito de procurar obter indenização por danos eventuais. 


