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A Declaração de Helsinque 
1964 

 

Pós-Nuremberg – criação imediata de Grupos de Trabalho no 

interior da Associação Médica Mundial: 

 Resolução sobre Experimentação Humana (1953); e 

 Guia para Pesquisadores e a publicação de um Código de Ética 

para Pesquisadores (1955). 

 

 

 

 

 

Não prevaleceu. 

Kotow, 2008 

 

Uma prévia da 

Declaração (1962) 

previa a inclusão de: 

 prisioneiros de guerra, 

 civis detidos em ocupações militares, 

 pessoas encarceradas e 

 indivíduos mentalmente incapazes. 



A Declaração de Helsinque 
(após revisões) 

 

Bem-estar do sujeito de pesquisa: precedência; 

Respeito aos sujeitos e proteção especial às pop. vulneráveis; 

Projetos: critérios e aprovação por um Comitê independente; 

Avaliação criteriosa dos riscos e ônus x benefícios previstos; 

Consentimento: competência; assentimento; privacidade; 

Publicação dos resultados: obrigações éticas de autores e 

editores. 



Não obstante... 
 

 1932-1972 – Estudo da história natural da sífilis 

em homens negros (Tuskegee, Alabama, EUA); 

 1955-1970 – Inoculação do vírus da hepatite em 

crianças com retardo mental internadas no 

Willowbrook State School (New York, EUA); 

 1958 – Células cancerígenas em pacientes 

“voluntários” internados no Jewish Chronic 

Disease Hospital (Nova York): provar a existência 

de imunidade inerente ao câncer. 



The Belmont Report (1979) 

The National Commission for the Protection of Human 

Subjects of Biomedical and Behavioral Research (1974) 

Objetivo: 

 Identificar os princípios éticos básicos que devem estar 

subjacentes à realização de pesquisas biomédicas e de 

comportamento envolvendo seres humanos. 

 

Princípios éticos básicos: 

1. Respeito pelas Pessoas; 

2. Beneficência; 

3. Justiça. 

Aplicações: 

1. Consentimento: (Informação, 

Compreensão e Voluntariedade) 

2. Avaliação de Riscos e Benefícios; 

3. Seleção de Sujeitos. 



1. Respeito pelas pessoas 
 

Indivíduos deverão ser tratados como agentes autônomos; 

Indivíduos com autonomia diminuída terão direito à proteção. 

 

 

Aplicação: Consentimento 

Três elementos: informação, compreensão e voluntariedade. 

Informação: ações, objetivos, riscos e benefícios esperados; 

Compreensão: informação adaptada à capacidade do sujeito; 

Voluntariedade: ausência de coerção e de influência indevida. 

 

Perda da autonomia, no todo ou em parte, devido a: 

doença, deficiência mental ou restrição severa da liberdade. 



2. Beneficência 
 

Além de respeitar a autonomia dos indivíduos e proteger os 

mais vulneráveis, deve-se também garantir o seu bem-estar. 

 

 

Aplicação: Avaliação de Riscos e Benefícios 

 Para o pesquisador: se a pesquisa foi projetada corretamente; 

 Para o Comitê de Ética: se os riscos são justificados; e 

 Para os sujeitos potenciais: se devem ou não participar. 

A Beneficência visa proteger os indivíduos contra o risco de 

danos, mas também se preocupa com a perda dos benefícios 

substanciais que podem ser obtidos a partir de uma pesquisa. 

Beneficência é entendida como uma obrigação: 

a de não causar dano (não maleficência); e 

maximizar os possíveis benefícios e minimizar os riscos. 



3. Justiça 

 

Quem deve receber os benefícios da pesquisa e quem deve 

suportar seus encargos? 

 a cada pessoa de acordo com suas necessidades, 

 a cada pessoa de acordo com seu esforço, 

 a cada pessoa de acordo com sua contribuição social, e 

 a cada pessoa de acordo com seu mérito. 

Justiça no sentido de “distribuição equitativa” ou 

“merecimento”. 

Equidade: iguais devem ser tratados como iguais; 

desiguais como desiguais. 



3. Justiça 
 

Aplicação: Seleção de Sujeitos de Pesquisa 

Há INJUSTIÇA na seleção: 

Preconceitos sociais, raciais, sexuais e culturais; 

Encargos como sujeitos de pesquisa para pacientes pobres das 

enfermarias, enquanto os benefícios fluem para pacientes 

particulares; 

Populações já “sobrecarregadas” não devem ser recrutadas 

quando a pesquisa envolve riscos e não inclui um componente 

terapêutico; 

Envolvimento de grupos vulneráveis pela disponibilidade, 

conveniência administrativa ou facilidade de manipulação 

em virtude de sua doença ou condição socioeconômica. 



Mas ... 

Apesar das tentativas de regulação, as pesquisas com 

seres humanos continuam marcadas por situações 

consideradas abusivas; 

Alguns pesquisadores, apoiados por patrocinadores 

nacionais e internacionais, cometem abusos em 

suas pesquisas em flagrante desrespeito à 

dignidade do ser humano. 

“Este é o argumento mais poderoso para a 

necessidade do controle social, inserido numa 

sociedade estável e democrática”. 

Kipper, 2010 



Tuskegee – 1932 a 1972 
 

Estudo da Sífilis não tratada em Tuskegee, Alabama, EUA 

“Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male” 

US Public Health Service (PHS) 

 Estudo observacional da história natural da sífilis em negros; 

 399 sifilíticos afro-americanos, a maioria pobre e 

analfabeta, e 201 indivíduos saudáveis – grupo controle; 

 não foram informados do diagnóstico e não foi obtido o 

consentimento; 

 “bad blood” – por participarem do estudo receberam 

gratuitamente exames médicos, transporte, refeições nos 

dias de exame, tratamento para doenças secundárias e 

auxílio funeral. 

CDC e Tuskegee University 



Tuskegee – 1932 a 1972 
 

 Mesmo depois que a penicilina se tornou tratamento 

padrão para a sífilis (1947), não foi administrada; 

 Entre 1932 e 1947 dezenas de participantes haviam 

morrido, e esposas, filhos e outros, infectados; 

 1968 – denúncia à imprensa (membros da equipe). 

 1969 – CDC reafirma a necessidade do estudo e obtém 

apoio das sociedades médicas locais. 

 1972 – parecer do Comitê criado para revisar a pesquisa: 

“eticamente injustificada”: fim do estudo; 

 Homenagens, desculpas e indenizações (Bill Clinton). 

CDC e Tuskegee University 



HIV – Transmissão vertical 
 

ACTG 076: primeiro ensaio clínico randomizado e controlado; 

 Zidovudina (AZT) – administrada a mulheres grávidas HIV 

positivas nos EUA e França: reduziu a incidência de infecção 

em dois terços; 

 1994 – Public Health Service (EUA) adotou o ACTG 076 como 

esquema padrão para mulheres grávidas soropositivas; 

 Três estudos subsequentes (1996): redução de 50% ou mais 

da transmissão perinatal do HIV com esquema ACTG 076; 

Mas, nos países em desenvolvimento o custo exorbitante 

impediu sua utilização; 

Lurie & Wolfe, 1997 



HIV – Transmissão vertical 
 

OMS (1994): “ensaios clínicos controlados com placebo 

oferecem a melhor opção para uma avaliação rápida e 

cientificamente válida de tratamentos alternativos com drogas 

ARV para prevenir a transmissão perinatal do HIV”; 

Justificativa para ensaios clínicos posteriores nos países em 

desenvolvimento; 

Em documentos obtidos no CDC, os autores identificaram 18 

estudos randomizados e controlados de intervenções 

alternativas, como a utilização de outras drogas ARV em 

esquemas menos caros ou complexos do que o ACTG 076;  

Estes ensaios clínicos envolveram mais de 17.000 mulheres: 

Lurie & Wolfe, 1997 



HIV – Transmissão vertical 
 

 Nos 2 estudos realizados nos EUA, pacientes de todos os 

grupos tiveram acesso irrestrito a AZT ou outras ARV; 

 Em 15 dos 16 ensaios em países em desenvolvimento não 

foram fornecidas drogas ARV a alguns, ou a todos os 

pacientes; 

 Dos 15 estudos realizados fora dos EUA, 9 foram financiados 

pelo governo (CDC ou NIH), 5 por outros governos e 1 pelo 

Programa de AIDS da ONU; 

 Os 15 estudos: Costa do Marfim, Uganda, Tanzânia, África 

do Sul, Malawi, Tailândia, Etiópia, Burkina Faso, 

Zimbábue, Quênia e República Dominicana. 

Lurie & Wolfe, 1997 



Malária: FIOCRUZ e USP 
 

 Pesquisa: “Heterogeneidade de vetores e malária no Brasil”; 

 Objetivo: desenvolver estratégias para o controle da doença, 

utilizando parâmetros entomológicos de transmissão; 

 Coordenada pela ONG norte-americana Institutional 

Review Board, financiada pela Universidade da 

Flórida/NIH dos EUA, envolvia pesquisadores da USP, do 

Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz) e do Instituto de 

Estudos e Pesquisas do Amapá (IEPA); 

 Usava moradores das margens do Rio Matapi, no município 

de Santana, a 18 quilômetros de Macapá, para caçar 

mosquitos. As pessoas tinham que ser picadas depois, e o 

pagamento pelo serviço variava de R$ 12 a R$ 20. 

Fonte: Jornal O Globo, 12/2005 



Malária: FIOCRUZ e USP 
 

“Depois que a gente captura, a gente põe os mosquitos num 

caneco e bota no corpo para eles se alimentarem do nosso 

sangue, até o último mosquito encher” – Sidney Siqueira; 

“Cheguei a ficar de 18h até meia-noite para atrair as carapanãs 

(mosquitos). Recebi R$ 10 porque estava precisando de dinheiro. 

Mas me arrependi porque caí doente e ninguém me ajudou” – 

Adilson Pinto Ribeiro; 

 Iniciado em 2003, o projeto havia sido aprovado pelo CEP da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, pelo CEP do Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães (FIOCRUZ) e pela CONEP; 

 O Conselho Nacional de Saúde (CNS) suspendeu a 

pesquisa em dezembro de 2005. 

Fonte: Jornal O Globo, 12/2005 



 

A ofensiva 

contra o marco 

regulatório 



Helsinque – revisão 
 

Uso de placebo 

VERSÃO ANTERIOR 

(Edimburgo, 2000): 

29. Os benefícios, riscos, encargos e eficácia de um novo método 

devem ser testados comparativamente com os melhores 

métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos 

existentes. Isso não exclui o uso de placebo ou de não-

tratamento em estudo onde não existam métodos 

profiláticos, diagnósticos ou terapêuticos comprovados. 



Helsinque – revisão 
 

Uso de placebo 

VERSÃO ATUAL (Seul, 2008): 

32. Os benefícios, riscos (...) exceto nas seguintes circunstâncias: 

 A utilização de placebo ou ausência de tratamento é aceitável em 

estudos em que não existam intervenções comprovadas; ou 

 Onde, por razões metodológicas convincentes e cientificamente 

sólidas, a utilização de placebo se fizer necessária para determinar a 

eficácia ou segurança de uma intervenção e os pacientes que 

receberem o placebo ou ausência de tratamento não estejam 

sujeitos a nenhum risco de dano sério ou irreversível. Cuidado 

extremo deve ser tomado para se evitar o abuso dessa opção. 



Helsinque – revisão 

Acesso pós-estudo 

VERSÃO ANTERIOR (Edimburgo, 2000): 

30. Na conclusão do estudo, todo paciente nele incluído deve ter o 

acesso assegurado aos melhores métodos profiláticos, 

diagnóstico e terapêuticos comprovados, identificados pelo 

estudo. 

VERSÃO ATUAL (Seul, 2008): 

33. Na conclusão do estudo, os pacientes nele incluídos têm o 

direito de serem informados sobre o resultado e compartilhar os 

benefícios decorrentes do estudo, por exemplo, acesso a 

intervenções identificadas no estudo como benéficas ou a 

outros cuidados apropriados ou benefícios. 

Este “direito” deverá estar “previsto” no Projeto. (14) 



 

A reação 

no Brasil 



Resolução CNS 466/2012 

 

III – Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos: 

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em: 

a) Respeito ao sujeito: consentimento livre e esclarecido e 

reconhecimento de sua vulnerabilidade (autonomia); 

b) Riscos e benefícios: máximo de benefícios e o mínimo de 

danos e riscos (beneficência); 

c) Evitar danos previsíveis (não maleficência); 

d) Relevância social da pesquisa: igual consideração dos 

interesses envolvidos e destinação sócio-humanitária 

(justiça e equidade). 



 

O Brasil reivindicou, do ponto de 

vista ético, o princípio da Justiça 

quando “quebrou” a patente do 

antirretroviral Efavirens. 

Decreto n° 6.108, de 4 de maio de 2007 

Concede licenciamento compulsório, por interesse público, de 

patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso público não 

comercial. 

Prazo: 5 anos, podendo ser prorrogado por até igual período. 

Decreto nº 7.723, de 4 de maio de 2012 

Art. 1º Fica prorrogado, por cinco anos, (...). 



Brasil: “reação” regulatória 
 

Resolução CNS nº 466, de 12/12/2012 

III.3 – As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área 

biomédica, envolvendo seres humanos, (...) deverão ainda : 

b) ter plenamente justificadas, quando for o caso, a utilização de 

placebo, em termos de não maleficência e de necessidade 

metodológica, sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e 

efetividade de um novo método terapêutico devem ser testados, 

comparando-o com os melhores métodos profiláticos, 

diagnósticos e terapêuticos atuais. Isso não exclui o uso de 

placebo ou nenhum tratamento em estudos nos quais não existam 

métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou tratamento. 



Brasil: “reação” regulatória 
 

Resolução CNS nº 466, de 12/12/2012 

III.3 – As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área 

biomédica, envolvendo seres humanos, (...) deverão ainda : 

d) assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do 

patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado, aos 

melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se 

demonstraram eficazes. 

Resolução CNS nº 404 , de 01/08/2008 

Propõe a retirada das notas de esclarecimento (...) mantendo os textos 

da versão 2000 da Declaração de Helsinque (arts. 29 e 30): 



Brasil: “reação” regulatória 

Resolução CFM nº 1.885/2008 

Considerando não haver evidências científicas que justifique a 

complacência ética adotada no uso de placebo pela alteração da atual 

Declaração de Helsinki; 

Considerando a não aprovação pela representação médica brasileira 

das alterações propostas (...); 

Resolve: 

Art. 1º É vedado ao médico vínculo de qualquer natureza com 

pesquisas médicas envolvendo seres humanos que utilizem placebo em 

seus experimentos, quando houver tratamento eficaz e efetivo para 

a doença pesquisada. 

Resolução CFM nº 1.931/2009 (Código de Ética Médica) 

Art. 106 [mesma redação] 



 

Reflexões 

Éticas 



History: Nazism 



“Experiências” no III Reich 
 

Sobrevivência em campo: 

altitude, congelamento, água potável; 

Medicamentos e outros tratamentos: 

imunobiológicos (tuberculose, tifo, febre amarela), 

sulfa, enxertos ósseos, antídotos (gases fosgênio e 

mostarda); 

Princípios raciais e ideológicos nazistas: 

 ciganos (resistência às doenças infecciosas); gêmeos 

(Josef Mengele); inferioridade racial judaica; 

esterilização em massa. 

US Holocaust Memorial Museum 



 

Pretensas justificativas: 

“Inexistência de regras explícitas regendo a 

pesquisa médica em seres humanos na Alemanha 

durante o período”, e 

“As práticas de pesquisa na Alemanha não eram 

diferentes daquelas dos países aliados”. 



O Código de Nuremberg 
1947 

 

O acórdão do tribunal 

de crimes de guerra em 

Nuremberg estabeleceu 

10 normas que os 

médicos deveriam 

obedecer ao realizar 

experiências em seres 

humanos: 

 

Consentimento; 

Liberdade de se retirar; 

Vantagens para a sociedade; 

Ausência de outros métodos; 

Experimentação com animais; 

Pesquisadores qualificados; 

Evitar sofrimento e danos; 

Suspender diante da 

possibilidade de dano, invalidez 

ou morte. 



Nuremberg – análise 

Especial cuidado em proteger os participantes, justificar a 

relevância social dos estudos e de realizá-los com idoneidade; 

Enfatizou a livre vontade de participar de experimentos, mas 

A falha ética fundamental das barbáries médicas não havia 

sido a ausência de consentimento, mas sim a destruição 

incompreensível de outro ser humano; 

Um consentimento livre e esclarecido robusto não é suficiente; 

é necessário, além disso, garantir uma sociedade fundada no 

respeito aos direitos humanos. 

Kotow, 2008 

A falha ética fundamental das barbáries médicas não foi 

a ausência de consentimento, mas a destruição 

incompreensível de outro ser humano; 



Considerações éticas 
 

A ética em pesquisa com seres humanos foi fundamental para o 

nascimento da Bioética; 

Por mais válido que seja o objetivo de um estudo, nem sempre 

ele respeita a ética; 

2 visões atuais: 

 Ética da Medicina (visa sempre o bem estar do paciente) 

 Ética da Ciência (visa sempre o melhor para gerar 

conhecimento científico – os fins podem justificar os meios). 

A pesquisa com seres humanos, desde Nuremberg, se baseia na 

ética médica; 

Tendência atual no mundo anglo-saxônico em se pautar pela 

ética da ciência. 



Considerações éticas 
 

Na raiz, o financiamento da multinacionais: resultados; 

Dilema: o comportamento ético do médico pesquisador deve 

ser pautado pela condição de médico, ou de pesquisador? 

2 conceitos: 

 ética antropocêntrica – a dignidade humana como centro, 

objetivo maior da ética; 

 ética da biodiversidade – o homem no ápice da pirâmide, 

mas como parte integrante do meio ambiente, indissociável; 

Quando deixamos de focar na ética antropocêntrica e 

passamos a focar na ética da biodiversidade tendemos a 

valorizar a ética da ciência. 
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