CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS:
ORIENTAÇÕES PARA AUXILIAR PESQUISADORES
Cabe unicamente ao pesquisador responsável e a equipe de pesquisa explicitar no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)/Registro de Consentimento Livre e Esclarecido
(RCLE), preenchimento da Plataforma Brasil e no Projeto de Pesquisa, os potenciais
benefícios e riscos decorrentes da participação na pesquisa, além da apresentação das
providências e cautelas a serem empregadas para evitar situações que possam causar
dano, considerando as características do participante da pesquisa.
RISCOS

BENEFÍCIOS

O que são riscos?

O que são benefícios?

Possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral,
intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em
qualquer pesquisa e dela decorrente. Toda pesquisa com
seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados.
Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou
posteriores, no plano individual ou coletivo.

Proveito direto ou indireto, imediato ou posterior,
auferido pelo participante e/ou sua comunidade em
decorrência de sua participação na pesquisa.

Possíveis benefícios:

Alguns possíveis riscos:
Constrangimento; timidez; nervosismo; invasão de
privacidade; irritabilidade; incômodo; vergonha; cansaço;
alteração de autoestima; estresse; aborrecimento;
estigmatização; discriminação; evocação de memórias;
revitimizar; reforços na conscientização sobre uma
condição física ou psicológica restritiva ou incapacitante;
alterações de comportamento; quebra de sigilo e
confidencialidade; quebra de anonimato; exposição a
situação vexatória; exposição de terceiros; desconforto
no local de aplicação da técnica; efeitos colaterais;
exposição acentuada a situações de desconforto;
diminuição da sua defesa corporal; dor; imprecisão na
divulgação dos resultados, etc.

Medidas de prevenção ou minimização dos riscos:
Ambiente acolhedor; ambiente privativo; perguntas de
forma objetiva; estar atento aos sinais verbais e não
verbais de desconforto; liberdade em interromper a
participação; possibilidade de recusa a responder a
qualquer pergunta; sigilo dos dados; utilização de nomes
fictícios ou outra forma de manutenção do anonimato;
assegurar a confidencialidade e a privacidade, a
proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo
a não utilização das informações em prejuízo das
pessoas e/ou das comunidades; não expor imagens que
possibilitem a identificação do participante; exclusão do
nome das Instituições participantes de modo a não
expor terceiros; esterilização dos materiais; etc.

Descrição dos benefícios que a participação do
participante pode proporcionar a si mesmo;
a comunidade participante; para outras pessoas;
a sociedade.
Alguns possíveis benefícios:
Desenvolvimento de metodologias; conhecimento da
realidade local para desenvolvimento de ações;
possibilidade da descoberta de procedimentos
benéficos à saúde (tratamentos, alívio da dor, rigidez,
etc.); compreensão da doença, sua forma de
propagação; repensar de práticas pedagógicas;
desenvolvimento de novas habilidades; evidências para
apoiar a incorporação de ações; desenvolvimento de
estratégias; diminuir inflamação; potencial para evitar
complicações graves; desenvolvimento de material para
conscientização da população; etc.

