
 

 

HISTÓRIA DA ÉTICA EM PESQUISA EM PACIENTES PSIQUIÁTRICOS  

ALVES EMO,1 TUBINO P.2  
1Professora Associada, Faculdade de Medicina/Universidade de Brasília (FM/UnB).  
2Professor Emérito, FM/UnB. Professor do Curso de Medicina da FACIPLAC-DF. 

 

Introdução: Ao longo do tempo o ser humano tem sido usado para experimentações 

dos mais diferentes tipos. Na atualidade, principalmente depois da divulgação das 

experiências praticadas em prisioneiros durante a II Guerra Mundial, tem havido uma 

preocupação crescente com os sujeitos da pesquisa e, em particular, com a proteção dos 

grupos vulneráveis, resultando na regulamentação das pesquisas em seres humanos em 

vários países e inclusive no Brasil. Um grupo especialmente vulnerável é o dos 

pacientes psiquiátricos que, assim como as crianças, não foram contemplados no 

Código de Nuremberg uma vez que sequer têm autonomia para dar ou não o seu 

consentimento. Métodos: Revisão histórica e pesquisa bibliográfica sobre o assunto. 

Resultados e discussão: Podemos citar como exemplo a história da lobotomia que, 

desde o final da década de 1930 e durante cerca de 20 anos, foi usada tanto para tratar 

depressão como para resolver problemas de mau comportamento em crianças. Ou a 

pesquisa do professor emérito de psiquiatria da Universidade de Tóquio, Hiroshi Utena, 

famoso pela publicação de um trabalho sobre o metabolismo dos carboidratos no tecido 

cerebral de esquizofrênicos. Para tal usou fragmentos de cérebros, obtidos sem 

consentimento, de 70 pacientes. Destes, 42 eram esquizofrênicos e os 28 “controles” 

incluíam psicopatas, maníaco-depressivos, epilépticos e até usuários de drogas que 

estivessem hospitalizados na ocasião. Em outro trabalho, desenvolvido de 1952 a 1956, 

Juko Katsura (Universidade de Niigata) e sua equipe injetaram Rickettsia tsutsugamushi, 

agente etiológico do tifo rural, em 118 pacientes psiquiátricos; oito pacientes morreram. 

Hoje em dia é preciso ainda considerar os grandes progressos da neurociência, suas 

dimensões terapêuticas e não terapêuticas, e a inegável importância das pesquisas para o 

seu desenvolvimento. Mas também deve ser feita uma reflexão sobre a crescente 

comercialização da neurociência cognitiva e o papel da ética, que se fundamenta em 

séculos de existência, na prática e na pesquisa médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


