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Até a segunda metade do século XX, as crianças foram usadas com frequência em 

pesquisas porque eram convenientes. Os pesquisadores faziam experimentos em seus 

filhos, empregados ou escravos, mas as crianças também podiam ser recrutadas em 

instituições (orfanatos, abrigos). Eram consideradas não valiosas, segundo um pediatra 

sueco do século XIX, “mais baratas que bezerros”. Assim, crianças e adolescentes 

foram sujeitos de pesquisa nos mais diversos experimentos: testes de novas vacinas e 

soros; estudos da anatomia e fisiologia normais da criança; no desenvolvimento de 

novas drogas, testes diagnósticos, e de novos procedimentos. De Frederik Ruysch 

(1638-1731) com suas paisagens que incluíam esqueletos de fetos e de lactentes 

misturados com partes de animais e objetos diversos, aos experimentos de Edward 

Jenner (1749-1823) com a vacina antivariólica. Em 1803, o governo espanhol organizou 

uma expedição “filantrópica” para difundir a vacina contra a varíola no Novo Mundo e 

usou órfãos entre três e nove anos de idade para servirem de “meio de cultura”. 

Benjamin Waterhouse (1754-1846), o “Jenner da América”, fez um experimento em 

Boston (EUA) sobre a eficácia da vacina antivariólica e o considerou um sucesso 

porque as crianças não vacinadas morreram após a inoculação com a varíola. No século 

XIX, o início da Pediatria trouxe a necessidade de se conhecer a anatomia, a fisiologia, 

e os processos patológicos do organismo infantil e muitas pesquisas foram feitas. Com a 

fundação dos primeiros hospitais pediátricos foi possível utilizar os pequenos pacientes 

como material clínico para médicos e estudantes. Por exemplo, as punções lombares 

feitas por Arthur Wentworth (1864-1947), em crianças sadias, com o objetivo de 

verificar se o procedimento era perigoso... No século XX não foi diferente. São bem 

conhecidos os experimentos nazistas com gêmeos em Auschwitz, mas antes e depois da 

II Guerra Mundial foram feitos os mais diferentes experimentos em crianças e 

adolescentes: testes para o diagnóstico da tuberculose e da sífilis; vacina contra a 

coqueluche; escoburto e raquitismo experimentais; pesquisas sobre anatomia e 

fisiologia da digestão, inclusive com o uso de radioisótopos; contaminação de crianças 

mentalmente deficientes pelo vírus da hepatite. No Brasil, a Lei N.º 8.069, de 13 de 

julho de 1990, determina em seu Artigo 18: “É dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” 


