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“O princípio da moralidade médica e cirúrgica consiste em nunca
realizar um experimento no ser humano que possa prejudicá-lo,
mesmo que o resultado seja altamente vantajoso para a ciência,
isto é, para a saúde dos outros”.

Claude Bernard, 1865

RESUMOOs autores abordam o uso do ser humano, através dos tempos,para experimentações dos mais diversos tipos e as condições que leva-ram à regulamentação da pesquisa em seres humanos. Apresentamalguns conceitos de ética e enfatizam que a pesquisa em seres huma-nos é um capítulo importante da ética médica e da bioética. Analisam aregulamentação internacional e nacional a respeito e as recentes tentati-vas de se estabelecer um duplo padrão ético em pesquisa, dirigido aospaíses do terceiro mundo.Palavras-chave. Ética; bioética; pesquisa médica; pesquisa clínica;ética em pesquisa.
Através dos tempos, são numerosos os casos de uso do ser hu-

mano para experimentações dos mais diversos tipos. Citaremos ape-
nas alguns exemplos. No fim do século XVII, surgira uma nova for-
ma de arte anatômica: os anatomistas começaram a colecionar e a
exibir corpos e partes de corpos humanos. Frederik Ruysch (1638–
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1731) foi o primeiro expoente do espécime anatômico. Visitantes de
toda a Europa se maravilhavam com seu repositório de curiosidades.
Como Instrutor-Chefe das parteiras de Amsterdã e Médico Legal
(Oficial) da Corte, ele tinha amplo acesso aos corpos de natimortos
e lactentes e os usava para criar cenas extravagantes de múltiplos
espécimens. Seu repositório de curiosidades incluía vitrines com esque-
letos de fetos e de lactentes, colocados em paisagens que misturavam
partes de corpos humanos e de animais com vários objetos orgâni-
cos e não orgânicos (figura 1). Ruysch era dotado de um privilégio
extraordinário: o direito de coletar e exibir o material humano sem o
consentimento do indivíduo ou de seu responsável.1

Mais recentemente, em 1932, na cidade de Tuskegee (Alabama),
399 homens negros foram selecionados pelo Serviço de Saúde Pú-
blica dos Estados Unidos da América para receberem “atendimento
médico gratuito”. Na verdade, estava sendo iniciado um estudo so-
bre os efeitos da sífilis no corpo humano. Os homens nunca soube-
ram que tinham sífilis. Foi dito a eles que tinham “sangue ruim” e

Figura 1. Detalhe de ilus-
tração do livro de Fredrik
Ruysch “Alle de ontleed-
genees – en heelkindige
werken”, vol. 3, publicado
em Amsterdã, 1744, retra-
tando uma das peças do
“repositório de curiosidades”
do autor.
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lhes foi negado acesso ao tratamento, mesmo após a descoberta da
penicilina  em 1947. Esses homens foram isentados do serviço mi-
litar obrigatório para que não recebessem tratamento ministrado por
médicos do exército. Quando o estudo foi denunciado, em 1972, 28
homens haviam morrido de sífilis, 100 tiveram complicações asso-
ciadas, 40 esposas haviam sido infectadas e 19 crianças contraíram
a doença ao nascimento.2

São bem conhecidas as experiências conduzidas por médicos
nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foram cerca de trinta
experimentos diferentes, evidentemente sem o consentimento das
vítimas, que provocaram dor intensa, mutilação, deficiência perma-
nente e morte. No campo de concentração de Dachau, por exemplo,
os prisioneiros foram submetidos a uma pressão de ar comparável à
encontrada a 15.000 metros de altitude, na tentativa de determinar
quão alto um piloto alemão poderia voar e sobreviver. Eram imersos
em água gelada ou deixados na neve, sem roupas, por nove a 15
horas, na pesquisa de um método de tratamento para soldados ex-
postos ao frio e ao congelamento. Em estudos que buscavam tornar
a água do mar potável, eram privados de todos os alimentos e rece-
biam apenas água do mar processada quimicamente. Ainda em be-
nefício do exército alemão, cujos soldados sofriam com gangrena
gasosa, os médicos do campo de concentração de Ravensbruck, tes-
taram a eficiência da sulfanilamida e outras drogas no controle da
infecção. Para tal, provocaram ferimentos nas vítimas, infectaram
as lesões com várias bactérias e agravaram a infecção resultante pas-
sando vidro moído, serragem e areia no local para simular um
ferimento de guerra. Vinte e três pessoas, das quais 20 médicos na-
zistas, foram acusadas de crimes contra prisioneiros de guerra e
julgadas no tribunal de Nuremberg (figura 2). Os acusados tentaram
justificar seus crimes com a desculpa de que, na época, não havia
regras governamentais explícitas que regulamentassem a pesquisa
médica na Alemanha e que as práticas de pesquisa na Alemanha
não eram diferentes das existentes nos países aliados. As sentenças
foram divulgadas em agosto de 1947, com um documento formula-
do pelos juízes que conduziram o julgamento e que ficou conhecido
como Código de Nuremberg. Dezesseis dos acusados foram consi-
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derados culpados e sete foram executados. Durante o julgamento,
os juízes reconheceram que era necessário mais do que a ética
hipocrática e o princípio primum non nocere (primeiro, não prejudicar
ou não fazer mal) para assegurar e proteger os direitos dos seres
humanos sujeitos de pesquisa. O Juramento de Hipócrates (Ética
Médica Hipocrática) balizou os aspectos éticos da prática médica
por mais de 2.500 anos; ele enfatiza os aspectos de beneficência,
não-maleficência e confidencialidade, mas não considera o respeito
à autonomia do paciente. O Código de Nuremberg é um marco na
história da humanidade e, possivelmente, o documento mais im-
portante na história da ética em pesquisa em seres humanos. Foi o
primeiro a assegurar os direitos dos sujeitos da pesquisa, enfatizando
a necessidade e a qualidade do consentimento do indivíduo pes-
quisado.3-5

As pesquisas com seres humanos durante a Segunda Guerra
Mundial desencadearam debates filosóficos, sociológicos, teológi-
cos e políticos sobre as relações entre ética e ciência. No início da
civilização, o que conhecemos hoje como Ética Médica era parte
das normas morais gerais que dirigiam a conduta social de todas as
pessoas. A palavra ética vem do grego e tem dois significados. O
primeiro se origina do termo éthos e significa hábito ou costume; a par-
tir deste teve origem a expressão êthos, que significa modo de ser ou
caráter. Posteriormente, este conceito foi traduzido na expressão la-

Figura 2. Médicos e cien-
tistas alemães no banco dos
réus em Nuremberg, dezem-
bro de 1946.
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tina mos, moris (que deu em português a palavra moral), que equivale
apenas a hábito ou costume. A ética e a moral têm em comum um
sentido eminentemente prático, embora a ética seja um conceito
mais amplo e rico que a moral. Moral pode ser definida como qual-
quer conjunto de regras, valores e proibições, impostos pela políti-
ca, costumes sociais, religiões ou ideologias. Por sua vez, a ética
sempre implica em uma reflexão sobre a validade da conduta huma-
na, ou seja, é uma análise crítica das regras impostas pela moral.
Além da Ética Médica Hipocrática, dentre os grandes modelos éti-
cos da tradição ocidental destacamos: a Ética da Reciprocidade (ou
a Regra de Ouro), que é um princípio moral encontrado em pratica-
mente todas as religiões e culturas (Não faças aos outros o que não
gostarias que os outros fizessem a ti, ou faz aos outros aquilo que gostarias
que te fizessem) e, mais modernamente, a “Bioética”.

Em 1964, a Associação Médica Mundial (World Medical
Association) aprovou uma codificação de maior abrangência que a de
Nuremberg – a Declaração de Helsinque.6 Embora sem status jurídi-
co, é um código de conduta para investigações médicas reconhecido
internacionalmente. A Declaração de Helsinque já foi objeto de cinco
revisões, a última em outubro de 2000, e nela são consagrados o
princípio do consentimento informado por parte dos sujeitos da pes-
quisa e a prevalência da beneficência do indivíduo sobre o bem co-
mum ou da ciência. Também passa a ser obrigatório que os projetos
sejam aprovados por uma comissão de ética independente.

Entretanto, continuaram a ocorrer pesquisas que violavam os
princípios éticos já estabelecidos. Junto ao caso Tuskegee, outros
dois experimentos mobilizaram a opinião pública norte-americana:
a injeção de células tumorais hepáticas vivas em idosos doentes no
Jewish Chronic Disease Hospital em Nova Iorque (1963) e a contami-
nação de crianças com deficiência mental pelo vírus da hepatite
infecciosa, entre 1950 e 1970, na Willowbrook State School.7,8 Em uma
reação institucional ao escândalo provocado por essas pesquisas, o
governo e o congresso norte-americano constituíram uma comissão
para identificar quais princípios éticos básicos deveriam conduzir
experiências em seres humanos. O resultado foi o Relatório Belmont
(Belmont Report), que concluiu pelos seguintes princípios: o princípio
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do respeito às pessoas (autonomia); o princípio da beneficência (in-
cluindo a não-maleficência); o princípio da justiça.9 O Relatório
Belmont enfatizou, portanto, os princípios que posteriormente fo-
ram considerados fundamentais pela bioética.

A palavra bioética é um neologismo proposto em 1971 pelo
bioquímico e professor de oncologia Van Ressenlaer Potter no seu
livro Bioethics: bridge to the future. Sua intenção era a integração do
conhecimento biológico com os valores humanísticos (ética), esta-
belecendo assim uma “ponte para o futuro”. Em seu conceito origi-
nal, Potter imaginava a bioética como um compromisso global com
o equilíbrio e a preservação da relação dos seres humanos com o
ecossistema.10 Entretanto, a visão que se difundiu nos meios cientí-
ficos foi a de Beauchamp e Childress, com a publicação do livro
Principles of biomedical ethics em 1979.11 Deve ser mencionado que os
autores (Beauchamp, filósofo e Childress, teólogo) participaram da
elaboração do Relatório Belmont e, portanto, a pesquisa em seres
humanos foi uma das causas desencadeantes da bioética como ati-
vidade autônoma.

Assim, a bioética foi criada em uma época de grande desenvol-
vimento científico e tecnológico, com a finalidade de regular a
moralidade da conduta dos agentes das ciências da saúde. Baseia-se
em quatro princípios éticos antigos: não-maleficência; beneficên-
cia; autonomia (liberdade) e justiça. Esses princípios, que não têm
caráter absoluto e nem prioridade um sobre o outro, têm sido am-
plamente usados como ponto de partida para a tomada de decisões
éticas na prática clínica e na pesquisa em seres humanos, a despeito
de algumas críticas à sua fundamentação teórica.

O princípio da beneficência é o que estabelece que temos a
obrigação moral de agir em benefício do outro, independentemente
de desejá-lo ou não. Está presente no Juramento de Hipócrates:
“Juro... aplicar os tratamentos para ajudar os doentes conforme mi-
nha habilidade e minha capacidade, e jamais usá-los para causar
dano ou malefício.” O princípio da não-maleficência também já era
conhecido e formulado desde a época hipocrática: “Pratique duas
coisas ao lidar com as doenças: seja útil ou, ao menos, não prejudi-
que.” Significa não infligir dano intencional e poderia ser considera-
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do um elemento do princípio da beneficência; deixar de causar o
mal intencional a uma pessoa já fazer o bem para esse indivíduo. O
princípio da autonomia ocupa-se, principalmente, dos direitos do
paciente como pessoa individual e com o seu poder de decisão so-
bre o próprio tratamento. O princípio da justiça compreende as no-
ções de igualdade, eqüidade e universalidade. É o respeito pelos
indivíduos, igual para todas as pessoas, independente de gênero
(sexo), classe social, cor ou religião.

Em 1982, com novas versões em 1993 e 2002, o Conselho das
Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS) e a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) propuseram as Diretrizes Inter-
nacionais para Pesquisas Biomédicas em Seres Humanos. Ficou es-
tabelecido que todas as propostas para condução de pesquisas em
seres humanos deveriam ser submetidas, para revisão e aprovação,
a um ou mais comitês independentes de revisão ética e científica e
que o pesquisador deveria obter a aprovação da condução da pes-
quisa antes de iniciá-la. Foi também abordada a composição dos
comitês.12

Na versão de 1996 da Declaração de Helsinque eram garanti-
dos, a todos os sujeitos que participassem de uma pesquisa
biomédica, os melhores métodos existentes de diagnóstico e trata-
mento, incluindo-se os participantes do grupo-controle, caso hou-
vesse. O uso de placebo foi permitido apenas nos casos em que não
existissem métodos diagnósticos ou terapêuticos consagrados. En-
tretanto, em 1999, a Associação Médica Americana propôs, oficial-
mente, trocar “melhores métodos existentes” por “métodos dispo-
níveis” com a argumentação de que os países pobres não têm aces-
so aos tratamentos ideais e que os indivíduos devem ser tratados de
acordo com o padrão de cuidado existente em seu país, o que pode
significar nada. Excluía-se, portanto, a obrigatoriedade de fornecer
a terapêutica mais eficaz e legitimava-se o uso do placebo. Essas
propostas são particularmente perigosas para os países pobres do
terceiro mundo, além de representarem um flagrante retrocesso éti-
co com o estabelecimento de um duplo padrão ético em pesquisa.
Felizmente não foram aceitas, sobretudo pela ação firme dos repre-
sentantes do Brasil e da Argentina. Entretanto deve ser menciona-
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do que continua havendo uma forte pressão neste sentido, tornando
claro o atual modelo de pesquisa científica internacional, com a com-
petição de grandes empresas que trabalham em função do lucro e da
minimização de custos. Para tal procuram estabelecer e controlar as
regras da investigação.13-15

Em 1994, foram publicados os resultados de um estudo
casualizado, feito nos Estados Unidos e na França, que provou que
a administração de zidovudina durante a gravidez e o parto reduzia
significativamente a contaminação de recém-nascidos cujas mães
estavam infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV,
da sigla em inglês). Esse resultado pôde ser constatado já na primei-
ra análise dos dados, e a pesquisa foi interrompida após dois meses
para que todas as grávidas e seus filhos pudessem se beneficiar do
tratamento.16 Entre 1994 e 1997, foram iniciados dezoito outros es-
tudos para testar a transmissão perinatal do HIV. Em dois deles,
feitos nos Estados Unidos, todas as mulheres participantes recebe-
ram a terapêutica anti-retroviral. Os dezesseis estudos restantes fo-
ram realizados em países da África, da Ásia e da América Central;
em quinze, parte ou a totalidade das mulheres grávidas não recebeu
medicação anti-retroviral. Nessas pesquisas, das quais nove foram
patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos, foram desrespeita-
das as recomendações éticas as quais estabelecem que nos estudos
efetuados em países em desenvolvimento os padrões éticos devem
ser iguais aos utilizados se a pesquisa se realizasse no país patroci-
nador.12 Certos trabalhos, publicados em periódicos conceituados
no meio científico, chamam a atenção porque jamais teriam sido
desenvolvidos em países do primeiro mundo. É o caso de uma pes-
quisa feita em Uganda, em que foram comparados vários esquemas
de profilaxia da tuberculose, em indivíduos infectados com o HIV,
com teste de tuberculina positivo, na qual houve um grupo-controle
que recebeu apenas ácido ascórbico.17 No Brasil, o Código de Deon-
tologia Médica de 1984 vedou ao médico “no exercício de sua pro-
fissão realizar pesquisa in anima nobili sem estar devidamente autori-
zado e sem o necessário acompanhamento de Comissão de Ética.”
Na versão de 1988, proibiu a realização de pesquisa médica em ser
humano sem que o protocolo fosse submetido, aprovado e acompa-
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nhado por comissão isenta de qualquer dependência em relação ao
pesquisador.

Entretanto, as primeiras normas governamentais para a pes-
quisa em seres humanos foram estabelecidas pela Resolução n.º 1
de 18 de junho de 1988 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Esse documento abordou aspectos éticos das pesquisas, de
biossegurança e de vigilância sanitária. Em 1995, foi proposta uma
revisão da Resolução 1/88 e constituído um grupo de trabalho. Fo-
ram consultadas cerca de 30.000 pessoas e elaborada uma nova re-
solução, cuja versão preliminar foi aprovada no I Congresso Brasi-
leiro de Bioética, realizado em São Paulo em julho de 1996.18 Atual-
mente, os aspectos éticos das atividades de pesquisa em seres hu-
manos no Brasil são regulados pela Resolução CNS n.º 196/96 (Di-
retrizes e Normas de Pesquisas em Seres Humanos) de outubro de
1996 e pelas resoluções complementares posteriores. Foi criada a
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e os Comitês
de Ética em Pesquisa (CEPs), que têm a função precípua de “garan-
tir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários partici-
pantes nas pesquisas.” Os CEPs terão sempre caráter multi e
transdisciplinar, não devendo haver mais que metade de seus mem-
bros pertencentes à mesma categoria profissional, participando pes-
soas dos dois sexos. Sua constituição deverá incluir a participação
de profissionais da área de saúde, das ciências exatas, sociais e hu-
manas, incluindo, por exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filó-
sofos, bioeticistas e, pelo menos, um membro da sociedade repre-
sentando os usuários da instituição.19 É importante ressaltar que é
assegurado aos CEPs independência na tomada de decisões e que
seus membros não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte
dos superiores hierárquicos. Todas as pesquisas em seres humanos,
no Brasil, deverão ser submetidas à apreciação de um Comitê de
Ética em Pesquisa.

Merece destaque o item II.11 da Resolução CNS 196/96, refe-
rente ao consentimento livre e esclarecido. Significa a “anuência do
sujeito da pesquisa e ou de seu representante legal, livre de vícios
(simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimi-
dação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza
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da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, poten-
ciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada em
um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntá-
ria na pesquisa.” Deve ser observado que não se trata  de um con-
sentimento simplesmente informado. É livre porque não pode ha-
ver nenhum tipo de limitação 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.

Os CEPs têm cuidado redobrado com a proteção de grupos
vulneráveis, que são todos aqueles que, por quaisquer razões ou
motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida.
É o caso dos menores de 18 anos, das gestantes, populações pobres,
populações indígenas, presidiários, militares, religiosos, funcionári-
os, alunos, deficientes mentais, incapazes.

Concluindo, manifestamos nossa certeza de que a observância
de princípios éticos rigorosos na pesquisa em seres humanos só qua-
lifica o trabalho do pesquisador. Por outro aspecto, mais do que uma
simples obediência às regras é preciso que o pesquisador reconheça
estes conceitos como fundamentais. Acreditamos que o tema, pela
sua importância, deveria ter sempre um espaço reservado nos even-
tos e periódicos científicos e fizesse parte dos currículos dos cursos
de graduação e pós-graduação, especialmente da área da saúde.
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Dose – dosagem. Não são sinônimos. São censuráveis ex-pressões como “prescrever o antibiótico na dosagem certa”, “al-tas dosagens de radioterapia”, “dosagens ultrabaixas de interferon-a”, “dosagem excessiva de radiação ultravioleta”. Nesses casos,dose é o termo preferencial. Dose é porção ou quantidade demedicamento a ser ministrada ao paciente: dose de 24 horas,dose a cada seis horas. Dosagem é a operação de dosar: dosa-gem da glicose no sangue, dosagem da uréia na urina.

DICAS DE LINGUAGEM MÉDICA
* * *
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