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Resumo: São numerosos os exemplos de uso do ser humano para as mais diversas experimentações. Herófi-

lo, cerca de 300 anos antes de Cristo, praticava a vivissecção em seus estudos de anatomia. No século XVII, 

na Holanda, corpos de natimortos e lactentes eram usados para criar cenas anatômicas extravagantes.            

Pacientes foram usados para treinamento do cirurgião que iria operar a fístula anal do Rei Luís XIV. Sempre 

houve grupos particularmente vulneráveis: prisioneiros, doentes mentais, crianças. No século XX, além das 

experimentações dos nazistas e japoneses durante a II Guerra Mundial, há os exemplos da pesquisa sobre a 

sífilis no ser humano, da injeção de células hepáticas tumorais em idosos debilitados, da contaminação de 

crianças com deficiência mental pelo vírus da hepatite infecciosa. A partir do Código de Nuremberg (1947) 

foram elaborados outros documentos, como a Declaração de Helsinque e as Diretrizes Internacionais para 

Pesquisas Biomédicas em Seres Humanos. No Brasil há normas que regulamentam a pesquisa em seres 

humanos desde 1988. Está em vigor a Resolução CNS N.º 466, de 12 de dezembro de 2012. A Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), são responsáveis por 

garantir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários que participam das pesquisas. Para tal, entre-

tanto, é preciso que o pesquisador reconheça estes conceitos como fundamentais. Assim, justifica-se que este 

tema tenha sempre um espaço reservado para sua discussão. 
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      Ao longo do tempo, são numerosos os 

exemplos de uso do ser humano para expe-

rimentações dos mais diversos tipos. Selecio-

namos alguns casos ilustrativos em diferentes 

épocas da história da humanidade. Podemos 

começar por Herófilo da Calcedônia (c. 335-

280 a.C.), um dos grandes nomes da Escola 

Médica de Alexandria, no Egito.1 Herófilo 

descreveu órgãos e funções como a saliva-

ção, o pulso como uma função da batida do 

coração e as conexões entre os nervos, a 

medula espinal e o cérebro. Também diferen-

ciou nervos sensoriais e motores. Isto foi pos-

sível porque Herófilo, assim como seu con-

temporâneo mais jovem Erasístrato de Chio 

(c. 320-250 a.C.), praticaram a vivissecção 

em cerca de 600 prisioneiros durante o reina-

do dos faraós Ptolomeu I e Ptolomeu II. Já no 

final do século XVII, o médico holandês   Fre-

derik Ruysch (1638-1731)2 usava os corpos 

de natimortos e lactentes para criar cenas 

extravagantes em que misturava partes de 

corpos humanos e de animais com objetos 

orgânicos e não orgânicos. Em novembro de 

1686, a fístula anal do Rei Luís XIV da França 

foi operada por Charles-François Félix de 

Tassy.3 Mas antes de operar o rei, durante 

cerca de dois meses, Félix de Tassy praticou 

em todos os pacientes portadores de fístulas 

anais (ou mesmo sem fístula anal, segundo 

algumas versões) que procuravam os hospi-

tais de Paris. Alguns “cobaias” não teriam 

sobrevivido à operação de Félix e seus cor-

pos teriam sido descartados à noite, suas 

mortes atribuídas a envenenamento. 

      Sempre houve grupos particularmente 

vulneráveis. É o caso dos prisioneiros em 

geral, dos doentes mentais e das crianças, 

que foram usadas com frequência até o início 

do século XX porque eram “convenientes”. 

Pesquisadores faziam experimentos em seus 

filhos, empregados ou escravos. Além disso, 

as crianças também podiam ser recrutadas 

em instituições (orfanatos, abrigos). E, con-

forme disse certo Dr. Jansen na Associação 

Médica de Estocolmo, em 1891, ele poderia 

ter usado bezerros em suas experiências com 

a varíola, mas as crianças do Lar de Enjeita-

dos eram “mais baratas”, ou seja, menos vali-

osas. Assim, crianças e adolescentes foram 

usados em testes de novas vacinas e soros, 

em estudos da anatomia e fisiologia normais 

da criança, no desenvolvimento de novas 

drogas, testes diagnósticos e novos procedi-
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mentos.4 Outro exemplo clássico é a pesquisa 

feita em 1932, na cidade de Tuskegee (Ala-

bama), quando cerca de 400 homens negros 

foram selecionados pelo Serviço de Saúde 

Pública dos Estados Unidos da América 

(EUA) para participarem de um estudo sobre 

a história natural da sífilis no corpo humano. 

Foi dito a eles que tinham “sangue ruim” e 

lhes foi negado acesso ao tratamento, mesmo 

após a comercialização da penicilina em 

1947.5 O estudo só foi denunciado em 1972, 

quando 28 homens haviam morrido por causa 

da sífilis e 100 de complicações associadas, 

40 esposas haviam sido infectadas e 19 cri-

anças contraído a doença ao nascimento.6 

      Também são bem conhecidas as experi-

ências conduzidas por médicos nazistas du-

rante a Segunda Guerra Mundial, evidente-

mente sem o consentimento das vítimas, que 

provocaram dor intensa, mutilação, deficiên-

cia permanente e morte. As experiências na-

zistas são bem conhecidas e deploradas, mas 

o mesmo não acontece com as que foram 

desenvolvidas na “Unidade 731”, uma unida-

de de experimentação médica militar secreta 

do exército imperial japonês na Manchúria 

(China) que pesquisou armas biológicas por 

meio de experimentação humana durante a II 

Guerra Sino-Japonesa (1937-1945) e a II 

Guerra Mundial.6 Nessa unidade secreta foi 

praticada a vivissecção: em mulheres grávi-

das, algumas engravidadas pelos médicos, 

com a remoção do feto; em homens, mulhe-

res e crianças, cujos órgãos infectados com 

várias doenças eram observados e removidos 

para o estudo dos efeitos dessas doenças no 

corpo humano. Os japoneses foram anistia-

dos em troca do resultado de suas pesquisas, 

mas 20 médicos nazistas foram acusados e 

julgados no Tribunal de Nuremberg. Dezes-

seis foram considerados culpados e sete fo-

ram executados. Os acusados tentaram justi-

ficar seus crimes com o argumento de que na 

época não havia regras governamentais ex-

plícitas que regulamentassem a pesquisa 

médica na Alemanha e que as práticas de 

pesquisa em seu país não eram diferentes 

das existentes nos países aliados.  

      Durante o julgamento de Nuremberg, os 

juízes reconheceram que era necessário mais 

do que a ética hipocrática e o princípio pri-

mum non nocere (primeiro, não prejudicar) 

para assegurar os direitos dos seres humanos 

sujeitos de pesquisa e formularam um docu-

mento que ficou conhecido como “Código de 

Nuremberg”. O “Juramento de Hipócrates”, 

que balizou os aspectos éticos da prática 

médica por mais de 2500 anos, já destacava 

os aspectos da beneficência, não maleficên-

cia e confidencialidade. O Código de Nurem-

berg é um marco na história da humanidade e 

talvez o documento mais importante na histó-

ria da ética em pesquisa em seres humanos; 

foi o primeiro a enfatizar a necessidade e a 

qualidade do consentimento do indivíduo 

pesquisado.7-10 As pesquisas com seres hu-

manos durante a Segunda Guerra Mundial 

desencadearam debates filosóficos, socioló-

gicos, teológicos e políticos sobre as relações 

entre ética e ciência. Em 1964, a Associação 

Médica Mundial aprovou uma codificação de 

maior abrangência que a de Nuremberg – a 

Declaração de Helsinque. Embora sem status 

jurídico, é um código de conduta para investi-

gações médicas reconhecido internacional-

mente. A Declaração de Helsinque já foi obje-

to de seis revisões, a última em outubro de 

2008, e nela são consagrados o princípio do 

consentimento informado por parte dos sujei-

tos da pesquisa e a prevalência da beneficên-

cia do indivíduo sobre o bem comum ou da 

ciência. Também passou a ser obrigatório que 

os projetos fossem aprovados por uma co-

missão de ética independente.11  

      Entretanto, continuaram a ser feitas pes-

quisas que violavam os princípios éticos já 

estabelecidos, como a injeção de células tu-

morais hepáticas vivas em idosos doentes no 

Jewish Chronic Disease Hospital em Nova 

Iorque (1963)12 e a contaminação de crianças 

com deficiência mental pelo vírus da hepatite 

infecciosa, entre 1950 e 1970, na Willowbrook 

State School.13 Em consequência, foi constitu-

ída uma comissão nos EUA para identificar 

quais princípios éticos básicos deveriam con-

duzir experiências em seres humanos. O re-

sultado foi o Relatório Belmont,14 que concluiu 

pelos seguintes princípios: o princípio do res-

peito às pessoas (autonomia); o princípio da 

beneficência (incluindo a não maleficência); o 

princípio da justiça. Esses princípios, posteri-

ormente, foram considerados fundamentais 

pela bioética. A palavra bioética é um neolo-

gismo proposto em 1971 pelo bioquímico e 
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professor de oncologia Van Ressenlaer Potter 

no seu livro Bioethics: bridge to the future.15 

Sua intenção era a integração do conheci-

mento biológico com os valores humanísticos 

(ética), estabelecendo assim uma “ponte para 

o futuros”. Em 1979, Beauchamp e  Childress 

publicaram o livro Principles of biomedical 

ethic.16 Estes autores participaram da elabo-

ração do Relatório Belmont e, portanto, a 

pesquisa em seres humanos foi uma das 

causas desencadeantes da bioética como 

atividade autônoma. Em 1982, com novas 

versões em 1993 e 2002, o Conselho das 

Organizações Internacionais de Ciências Mé-

dicas (CIOMS) e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) propuseram as “Diretrizes In-

ternacionais para Pesquisas Biomédicas em 

Seres Humanos”.17 Ficou estabelecido que 

todas as pesquisas em seres humanos deve-

riam ser submetidas, para revisão e aprova-

ção, a um ou mais comitês independentes de 

revisão ética e científica e que o pesquisador 

deveria obter a aprovação da condução da 

pesquisa antes de iniciá-la. Foi também abor-

dada a composição dos comitês. 

      Na versão de 1996 da Declaração de Hel-

sinque eram garantidos, a todos os sujeitos 

que participassem de uma pesquisa biomédi-

ca, os melhores métodos existentes de diag-

nóstico e tratamento, incluindo os participan-

tes do grupo-controle, caso houvesse. O uso 

de placebo era permitido apenas nos casos 

em que não existissem métodos diagnósticos 

ou terapêuticos consagrados. Entretanto, na 

revisão de 2008 foram alterados itens impor-

tantes da Declaração de Helsinque, reduzindo 

a proteção dos sujeitos mais vulneráveis nos 

países de terceiro mundo.18-21 Basta recordar 

que em 1994 foram publicados os resultados 

de um estudo casualizado, feito nos Estados 

Unidos e na França, que provou que a admi-

nistração de zidovudina durante a gravidez e 

o parto reduzia significativamente a contami-

nação de recém-nascidos cujas mães esta-

vam infectadas pelo vírus da imunodeficiência 

humana.22 Na busca de um esquema tera-

pêutico menos dispendioso, entre 1994 e 

1997 foram iniciados 18 outros estudos para 

testar a transmissão perinatal do HIV. Em 

dois deles, feitos nos Estados Unidos, todas 

as mulheres participantes receberam a tera-

pêutica antirretroviral. Os 16 estudos restan-

tes foram realizados em países da África, da 

Ásia e da América Central; em 15, parte ou a 

totalidade das mulheres grávidas não recebeu 

medicação antirretroviral.  

      As primeiras normas governamentais para 

a pesquisa em seres humanos foram estabe-

lecidas pela Resolução n.º 1 de 18 de junho 

de 1988 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Posteriormente, esses aspectos éticos 

foram regulados pela Resolução CNS n.º 

196/96 (Diretrizes e Normas de Pesquisas em 

Seres Humanos) de outubro de 1996 e pelas 

resoluções complementares posteriores. Foi 

criada a Comissão Nacional de Ética em Pes-

quisa (CONEP) e os Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEPs), que têm a função precípua 

de “garantir e resguardar a integridade e os 

direitos dos voluntários participantes nas pes-

quisas. Atualmente, a Resolução CNS n.º 

196/96 foi revogada e substituída pela Reso-

lução CNS n.º 466, de dezembro de 2012.23 

Merece destaque a importância que é dada 

ao consentimento livre e esclarecido. Deve 

ser observado que não se trata de um con-

sentimento simplesmente informado. É livre 

porque não pode haver qualquer tipo de limi-

tação à decisão do indivíduo em dar ou não o 

seu consentimento e esclarecido porque o 

compromisso com o sujeito da pesquisa não é 

apenas de informar e sim de esclarecer. No 

Brasil, o Código de Ética Médica, em vigor 

desde 2010, veda ao médico “deixar de obter 

aprovação de protocolo para a realização de 

pesquisa em seres humanos, de acordo com 

a legislação vigente” e “manter vínculo de 

qualquer natureza com pesquisas médicas, 

envolvendo seres humanos, que usem place-

bo em seus experimentos, quando houver 

tratamento eficaz e efetivo para a doença 

pesquisada”. 

      Nossa convicção é de que a observância 

de princípios éticos rigorosos na pesquisa em 

seres humanos só qualifica o trabalho do 

pesquisador. Entretanto, é preciso que o pes-

quisador reconheça estes conceitos como 

fundamentais. Acreditamos que o tema, pela 

sua importância, deva ter sempre um espaço 

reservado nos eventos e periódicos da área 

da saúde. 
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