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 Através dos tempos, são numerosos os casos de uso do ser humano para 

experimentações dos mais diversos tipos. Citaremos alguns exemplos: Herófilo da 

Calcedônia (335-280 a.C.), considerado o “Pai da Anatomia”, um dos fundadores da  

escola médica em Alexandria, praticou a vivissecção em – pelo menos – 600 

prisioneiros. No século XVII, surgiu uma nova forma de arte anatômica: os anatomistas 

começaram a colecionar e a exibir corpos e partes de corpos humanos. Frederik Ruysch 

(1638-1731) foi o primeiro expoente do espécime anatômico. Como Instrutor-Chefe das 

parteiras de Amsterdã e Médico Legal da Corte, tinha amplo acesso aos corpos de 

natimortos e lactentes e os usava para criar cenas extravagantes de múltiplos espécimens. 

Ruysch tinha um privilégio extraordinário: o de coletar e exibir o material humano sem 

o consentimento do indivíduo ou de seu responsável. Em 1686, depois de uma evolução 

de dez meses, o rei Luís XIV da França foi operado por Charles Félix, para corrigir uma 

fístula anal. Durante cerca de dois meses, Félix praticou em todos os portadores da 

doença, que procuravam os hospitais de Paris e lhe eram encaminhados. A história diz 

que alguns não teriam sobrevivido à operação e que seus corpos eram descartados à 

noite, suas mortes atribuídas a envenenamento. Edward Jenner, criador da primeira 

vacina contra a varíola na Inglaterra, observou que as moças que ordenhavam vacas, 

portadoras de pústulas de varíola bovina, ficavam imunes à varíola humana. Em 1796, 

inoculou o filho de seu jardineiro, de 8 anos, com o conteúdo da pústula da mão de uma 

dessas moças e pouco depois com o vírus da varíola humana. O menino não 

desenvolveu a doença e a vacinação tornou-se uma prática amplamente difundida. 

Diversos outros exemplos podem ser encontrados ao longo dos séculos XIX e XX, 

durante as guerras e fora delas, e em diferentes países. Tais fatos levaram à 

regulamentação da pesquisa em seres humanos em todo o mundo, evidenciando que este 

é um capítulo importante da ética médica e da bioética. É feita uma análise da 

regulamentação internacional e nacional da pesquisa em seres humanos e das recentes 

tentativas de se estabelecer um duplo padrão ético em pesquisa, dirigido aos países do 

terceiro mundo. 

 

 


