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RESUMO 
 

 
Este trabalho tem por escopo analisar o procedimento de experimentação de 

novos tratamentos médicos e farmacêuticos em seres humanos, mais especificamente, 

crianças e adolescentes. A partir da ideia da condição do menor de pessoa em formação e 

da proteção especial garantida pela ordem jurídica, busca-se, constatando a necessidade de 

realização de pesquisas clínicas com este grupo, analisar de que modo a doutrina dos 

denominados direitos humanos e fundamentais e a regulamentação bioética devem atuar no 

sentido de estabelecer normativamente os requisitos que garantam o desenvolvimento 

científico sem o sacrifício das prerrogativas humanas mais comezinhas, como a integridade 

física e psíquica, bem como a autonomia. Por fim, tendo em vista os conceitos de risco e 

precaução, são estabelecidos os pressupostos para o nascimento da responsabilidade civil, 

de pesquisadores, patrocinadores e responsáveis legais pelo menor, inclusive pais, com a 

abordagem, também, dos reflexos no poder familiar, quando eventuais danos venham a ser 

produzidos contra as crianças e adolescentes sujeitos de pesquisa. 
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ABSTRACT 
 

This work has as scope the analysis of the procedure regarding new medical and 

pharmaceutical treatments’ testing in humans, more specifically children and teenagers. 

From the idea of the minor’s status as person under development and the special protection 

guaranteed by law, it is intended with this work, considering the need of clinical researches 

involving this group, an examination of how the so-called human and fundamental rights 

as well as bioethics’ regulation must act to standardize the requirements that ensure the 

scientific development without sacrificing the most basic human prerogatives, such as 

physic and psychological integrity and independence. Finally, in view of risk and 

precaution’s concepts, the assumptions are set to the arise of  researchers, sponsors and 

guardians’ liability, including parents, also regarding the repercussion of such liability on 

parental authority, in the event of damages’ occurrence in children and teenagers in the 

context of clinical trials. 

 

Keywords: clinical research; children and teenagers; bioethics; health law; human 
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I�TRODUÇÃO 

Atualmente, há uma demanda cada vez maior por novos produtos médicos e 

farmacêuticos, como resultado da incessante busca pela melhora e o prolongamento da 

vida humana, o que acaba gerando a necessidade de realização de inúmeros experimentos 

científicos nesta área.  

Observe-se que o mercado farmacêutico brasileiro de varejo, segundo a “IMS 

Health”, companhia global que presta serviços de informação, consultoria e tecnologia 

para as indústrias do setor da saúde, movimentou, no ano de 2011, aproximadamente, R$ 

38 bilhões, o que representa um crescimento de 19% em relação ao ano anterior, com 

projeções de contínua expansão até 2017, quando deverá atingir a marca de R$ 87 bilhões1. 

Nesse contexto, a pesquisa clínica, como fase de um estudo que envolve a 

aplicação experimental de uma nova substância em seres humanos, possui grande 

importância, já que permite a aferição concreta dos riscos e benefícios desta, para que a sua 

comercialização se dê do modo mais eficiente e seguro possíveis. 

E este cenário não é diferente no que tange aos produtos destinados às crianças e 

adolescentes. Em muitos casos, a avaliação clínica de uma substância destinada a este 

público não poderá ser realizada, de modo correto, em adultos, o que acarreta a 

necessidade de que os menores sejam alçados à categoria de sujeitos passivos de pesquisas.  

Ainda, de acordo com a ANVISA, entre 2003 e março de 2006 foram aprovados 

564 estudos, sendo 64% patrocinados diretamente pela indústria farmacêutica2. Estas 

informações, aliás, acabam refletindo a tendência mundial nesta área. 

Pela análise dos dados constantes dos parágrafos anteriores, é nítido o interesse 

que permeia a maior parte das pesquisas clínicas, qual seja o lucro, o que é legítimo, 

importante frisar, dentro de um sistema capitalista, sem se olvidar, por óbvio, a sua 

moldura científica. 

                                                           
1 Disponível em 
http://www.imshealth.com/portal/site/ims/menuitem.d248e29c86589c9c30e81c033208c22a/?vgnextoid=5
f0ceb6973858310VgnVCM10000076192ca2RCRD. Acessado em 03.08.2012. 

2 MENEGUIM, Silmara. Avaliação de como os sujeitos da pesquisa entendem sua participação em ensaios 
clínicos num hospital terciário. Tese(Doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo). São Paulo, 2009. 189p. p. 5. 



Percebe-se, desse modo, uma nítida tensão entre o interesse econômico da 

poderosa indústria da saúde, a independência do pesquisador e, o mais importante de tudo, 

a autonomia dos sujeitos de pesquisa, bem como a proteção da sua incolumidade física e 

psíquica, tendo em vista a sua exposição, nestes experimentos, a riscos não totalmente 

mensurados. 

Em um modo geral, a pesquisa clínica no Brasil é regida pela Resolução 196/96. 

No tocante às crianças e adolescentes, esta se mostra insuficiente, tanto em seu aspecto 

formal, na medida em que a matéria deveria ser regulada por instrumento normativo com 

força de Lei, como no aspecto material, pois não traz uma minuciosa regulação desta área.  

A ausência de regramento detalhado se dá, principalmente, no que tange ao 

controle da atividade de pesquisa com menores e das condutas de precaução cabíveis no 

sentido de se evitar a ocorrência de danos, inclusive acompanhamento pós-estudo de longo 

prazo; não previsão da participação do Ministério Público, órgão que possui a atribuição 

precípua de zelar pelos interesses relativos à infância e à juventude; não disposição 

específica sobre a responsabilidade civil dos pesquisadores, patrocinadores e, 

principalmente, dos pais, quanto aos  prejuízos eventualmente verificados.  

Desse modo, em razão da importância e singularidade do tema tratado, observar-

se-á, no presente trabalho, a premente necessidade de que sejam estabelecidas regras que 

protejam a criança e o adolescente, ao mesmo tempo em que permita o avanço tecnológico 

na área médico-farmacêutica. 

Primeiramente, será efetuada uma análise da posição jurídica dos menores, de 

como se dá a proteção conferida pelo ordenamento, procurando, a partir deste ponto, 

especificar tal análise no sentido da realização de pesquisas médicas com tais indivíduos. 

Bastante relevo no trato desta questão assume o principio da proteção do melhor interesse 

da criança e do adolescente. Enfoca-se, além disso, o perfil institucional do Ministério 

Público e sua importância na preservação dos direitos das crianças e adolescentes. 

Sem dúvida, a bioética, e mais especificamente, as pesquisas clínicas, por lidarem 

com interesses existenciais das pessoas, como sua saúde e autonomia, estão ligadas aos 

denominados direitos humanos ou fundamentais, que visam a resguardar, exatamente, 

aquela esfera mínima intangível de prerrogativas individuais, de que são titulares todos os 

seres humanos.  



Mostra-se imprescindível, pois, a construção de algumas reflexões sobre estes 

direitos humanos ou fundamentais, a sua qualificação na ordem jurídica, o modo de sua 

atuação concreta, e sua especificação no âmbito privado através dos chamados direitos da 

personalidade, a base moral e jurídica que lhes dão sustentação, e em que medida 

influenciam a normatização dos assuntos bioéticos, especialmente os atinentes aos 

experimentos com seres humanos. Ressalte-se que possuirá papel central neste tema a 

análise da autonomia individual, que ocasionará profundos reflexos na posterior tarefa de 

avaliação do chamado consentimento informado e da medida em que a decisão da criança e 

do adolescente deve influenciar a concretização de sua participação em experimentos 

clínicos. 

Estabelecidas essas premissas, para que se cumpra uma das finalidades propostas, 

que é a de servir como ponto de reflexão sobre a adequação do ordenamento jurídico e, 

mais especificamente, do Direito Civil como efetivo instrumento de regulamentação social 

e proteção da pessoa humana na área dos experimentos, mostra-se necessário efetuar uma 

investigação histórica acerca da evolução da bioética e da disciplina da pesquisa clínica, de 

sua importância e das preocupações que rondaram o seu desenvolvimento nas diferentes 

épocas, bem como o seu estágio atual. 

Efetuada tal investigação, importante abordar a noção de riscos, bem como o seu 

controle, já que estes, como será visto, são inerentes aos procedimentos de pesquisa 

clínica. Avaliar-se-á em que medida devem ser efetuadas as decisões acerca da assunção 

ou não de riscos nesta atividade, e como se deve dar a aplicação do princípio da precaução 

neste processo, na medida em que os interesses das crianças e adolescentes, por sua 

peculiar condição de seres em desenvolvimento, demanda condutas antecipatórias em 

relação aos possíveis danos. 

Nesse contexto, será extremamente necessário identificar os possíveis problemas e 

conflitos que possam surgir em relação ao tema proposto, efetuando uma rigorosa análise 

sobre a sua profundidade e eventuais soluções que possam ser apresentadas pelo próprio 

ordenamento jurídico ou mesmo pela teoria geral do Direito, tanto com bases preventivas, 

quanto “a posteriori”, nos casos em que surja um conflito. 

E, finalmente, com a exata compreensão dos conceitos supramencionados, 

avaliar-se-á de que modo deve ser realizada a regulamentação desta área, tanto em termos 

preventivos, propugnando-se a intervenção do Ministério Público, como em termos 



reparadores, verificando-se quais os requisitos necessários à responsabilização civil de 

pesquisadores, patrocinadores, pais e responsáveis legais, especialmente tutores, inclusive 

no tocante ao exercício do poder familiar, nos casos em que tais pesquisas médicas 

realizadas com menores causem danos à sua saúde.  

Portanto, o trabalho ora proposto almeja, ciente de suas limitações, contribuir para 

uma reflexão acerca dos atuais temas citados. Tal tarefa é imprescindível para que se 

busque a recolocação do Direito como efetivo instrumento regulatório da boa convivência 

em âmbito tão sensível como o das pesquisas clínicas com crianças e adolescentes. Deseja-

se, além disso, oferecer críticas e sugestões que possuam como escopo o estabelecimento 

de parâmetros relativamente seguros, aptos a servirem como ponto de partida para uma 

modificação legislativa, bem como parâmetro ao aplicador do Direito diante do caso 

concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO�CLUSÃO 

A atitude ética de cuidado deve pautar toda a conduta humana, mas de maneira 

primordial, por força do quanto disposto na Constituição, aquelas atividades que se 

relacionem, de alguma forma, às crianças e adolescentes, concretizando, desta forma, a 

proteção integral do melhor interesse da criança.  

Observe-se que esta prevalência dos interesses dos menores tem como 

pressuposto básico a corresponsabilidade entre Estado, sociedade e família na 

implementação e efetivação dos mecanismos aptos a oferecer o atendimento do melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

Há um dever implícito, mais realçado do que em outras áreas, de que a conduta 

dos membros destes três entes seja antecipatória, que busque evitar violações, através das 

medidas pertinentes, antes de sua ocorrência, sem exclusão da possibilidade de adoção de 

meio reparadores, já que os danos produzido aos menores, devido a sua peculiar situação 

de indivíduo em formação biopsíquica, são potencializados e de difícil correção quando 

comparados com os prejuízos do mesmo tipo impingidos a seres adultos. 

Além disso, a posição de dependência dos menores em relação aos seus pais ou 

responsáveis legais, por conta de sua ainda não completamente desenvolvida autonomia, 

impõe a avaliação cuidadosa de atividades que porventura possam colocar em risco a sua 

integridade física e psíquica, ainda que sob a justificativa de produção de um bem mediato. 

Soma-se a isso a própria relação de afeto existente entre pais e filhos que pode turvar a 

visão dos primeiros no que tange ao atendimento dos interesses destes últimos em uma 

perspectiva global. 

Desta forma, mostra-se como extremamente relevante que o Estado-legislador 

normatize as questões referentes a essa relação em situações-limite como aquelas atinentes 

à pesquisa clínica, sendo imperiosa, também, a participação do Ministério Público como 

intermediador em tais hipóteses. Aliás, a intervenção pelo “parquet” consubstancia 

mandamento da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo 

os membros dele adotar uma postura ativa de controle preventivo, acima de tudo, sem 

olvidar, contudo, a adoção de medidas que visem à reparação dos prejuízos eventualmente 

nascidos. 

Por fim, cabe ao Estado-juiz, caso se depare com conflitos entre alegados 

interesses dos menores, pautar sua atuação de acordo com o critério do cuidado, da 

precaução, tomando suas decisões no sentido da proteção integral da saúde física e 



psíquica da criança, evitando situações em que os riscos superem os possíveis benefícios 

que poderiam advir da realização de uma determinada atividade, sempre considerando 

também a vulnerabilidade dos menores, autonomia reduzida e a sua peculiar relação 

afetuosa com seus pais.  

Não se deve adotar, entretanto, uma postura preconceituosa em relação aos pais 

ou responsáveis legais, que na maioria das vezes, ainda que após a análise do caso 

concreto revele-se estarem agido erroneamente, pautam sua conduta com base na 

preservação da integridade da prole. 

Essa atitude especial frente aos interesses existenciais dos menores, como são a 

saúde e a autonomia, reforça a posição privilegiada de que gozam os chamados direitos 

humanos ou fundamentais, no contexto das ordens jurídicas internacional e interna, fruto 

de um longo processo de reconhecimento e sistematização.  

Estes direitos encontram o seu respaldo na condição humana, cuja qualidade 

abstrata principal, alicerce e objetivo do Direito, consiste na potencialidade da 

autoconsciência de si próprio dentro do processo histórico, ou seja, na autonomia, o que 

redunda no estabelecimento de garantias individuais e concretas. É a ética da igualdade e 

da liberdade, conformadas pelo Direito na proporção em que possibilitem a convivência 

pacífica e saudável das pessoas, que dá suporte aos citados direitos.  

Claro que a existência de inúmeros direitos fundamentais, titularizados por todas 

pessoas, acarreta o risco de colisões entre esses na sua concreção, servindo como padrão 

referencial para a solução destes choques exatamente o supraprincípio da dignidade da 

pessoa humana.  

O conceito de dignidade humana não pode ser manejado de acordo com um 

conteúdo deveras vago, instrumentalizado de maneira desmedida, sem critérios, mas deve 

determinar a tomada de um caminho que mais preserve a manutenção da vida saudável e 

da autonomia da pessoa individualmente considerada. 

Essas considerações são de suma importância no âmbito bioético, tendo em vista 

que neste se lida, em sua formulação mais atual e difundida, com problemas atinentes ao 

ser humano, à sua existência, à sua saúde, considerando-se aquela sua condição peculiar no 

mundo natural.  



Trata-se a bioética de área multidisciplinar, em que profissionais da saúde, 

cientistas e juristas, sobretudo, devem buscar a formulação de esquemas e paradigmas que 

possibilitem o bom termo da contínua tensão existente entre o avanço científico, que pode 

produzir resultados que permitam a preservação da saúde, de um lado, e o prestígio à 

autonomia individual, de outro. E isto se torna mais claro no que tange às pesquisas 

médicas, tendo em vista que são procedimentos centrados no risco ao sujeito voluntário, 

realizados com a finalidade de aferição da segurança e eficácia terapêutica de determinados 

tratamentos médicos, demandando a atenção especial do Direito, responsável, em última 

análise, pela escolha das decisões sociais axiológicas mais básicas e importantes.  

Diante de tal constatação é que se pode afirmar a insuficiência do 

acompanhamento das pesquisas clínicas por órgãos não estatais, sem maiores garantias 

constitucionais de independência, os denominados Comitês de Ética em Pesquisa, e, mais 

uma vez, a inexorabilidade da intervenção do Ministério Público nestas atividades. 

Importante ressalvar: a conduta do “parquet” deve-se revestir de excepcional cautela, pois 

muitas vezes uma eventual interrupção de um teste com crianças e adolescentes, que 

sempre deverá possuir finalidades terapêuticas, pode acarretar sérios prejuízos à saúde 

destes. 

Além disso, neste campo dos testes científicos com seres humanos, ganha grande 

importância a obtenção do consentimento informado prévio à realização da atividade 

potencialmente danosa, devendo este não ser encarado apenas como uma etapa burocrática, 

mas como efetivo instrumento de preservação da autonomia do indivíduo, com a prestação 

de dados claros, completos e adequados às suas condições pessoais, para que a decisão 

sobre sua participação no experimento seja tomada de forma realmente livre. E esta 

necessidade está presente mesmo nos casos em que, legalmente, alguém não tenha plena 

capacidade de decisão, como no dos menores de idade, exatamente por envolver interesses 

existenciais destas pessoas, patamar mínimo de incidência dos direitos fundamentais e da 

personalidade.  

A vontade das crianças e adolescentes é levada em consideração desde que não 

represente perigo maior à sua própria existência saudável, sem desconsideração, contudo, 

da opinião dos próprios responsáveis pelo menor, presumivelmente mais bem preparados e 

interessados na proteção do melhor interesse daqueles. Eventual conflito entre essas partes 

deverá ser solucionado pelo Juiz, daí, mais uma vez, a necessidade de intervenção do 



Ministério Público na atividade de pesquisas clínicas que envolvam as crianças e os 

adolescentes. 

Ademais, por trazerem em seu bojo os riscos à incolumidade física dos seres 

humanos, as experimentações clínicas estão sujeitas à incidência do denominado princípio 

da precaução, que determina um estudo prévio, bem informado e discutido, como etapa 

necessária à decisão, em última análise, sobre a conveniência ou não daquela atividade, 

considerando os possíveis benefícios que ela possa acarretar. A especialidade desta 

atividade de risco impõe, dentre outros fatores, como se viu, a necessidade de que sua 

regulamentação ocorra mediante lei formal, emanada do Poder Legislativo. 

Cumpre recordar que com crianças e adolescentes, as pesquisas clínicas somente 

podem ser realizadas se tiverem objetivo terapêutico e na proporção em que os possíveis 

benefícios superem os riscos potenciais. 

Além disso, exige-se, a partir de tal princípio da precaução, e desde que seja 

positivo o juízo acima referido, a tomada de medidas que evitem, ao máximo, a 

transmudação daqueles riscos em prejuízos concretos, ou que possibilitem a ampla e pronta 

reparação ou indenização destes quando porventura venham a acontecer, tornando 

imperativa, mais uma vez, a participação do Ministério Público. 

Quanto à responsabilidade civil, o esquema tradicional de se analisar as 

obrigações médicas como de meio, ou seja, que se consideram cumpridas desde que a 

própria atividade do profissional seja executada de maneira diligente e correta, 

independentemente do alcance ou não do resultado almejado, mostra-se efetivo apenas 

naqueles tratamentos com fins exclusivamente terapêuticos. Não se aplica este 

entendimento àquelas atividades cujo resultado é a essência de sua própria existência e 

viabilidade, como ocorre com as pesquisas clínicas, cuja finalidade, em certa medida, é a 

aferição da segurança e eficácia de um determinado tratamento. Nesses casos, tais 

obrigações assumirão o papel de verdadeiras obrigações de resultado. 

Todavia, ordinariamente, há nas obrigações de resultado e quando este não tenha 

sido atingido, uma efetiva presunção relativa de culpa do profissional, mas que pode ser 

afastada, não possuindo tal questão, pois, qualquer relação com a responsabilidade 

objetiva.  



No caso dos experimentos clínicos, existe um fator agregado originário da 

peculiar natureza de atividade claramente de risco, assumido por pesquisadores, 

patrocinadores, promotores e instituições de pesquisa, mediante negócio jurídico com os 

sujeitos de pesquisa, qual seja a responsabilização objetiva daqueles agentes, com base no 

artigo 927, do Código Civil, e na Resolução 196/96, que por si só, entretanto, não seria 

capaz de estabelecer este modo de responsabilização extraordinário, não fosse o quanto 

previsto no dispositivo legal. 

De qualquer modo, é necessária a aferição do dano, decorrente da participação do 

sujeito no experimento, e do nexo causal entre esta e o prejuízo causado à vítima, sem 

indagação sobre a culpabilidade do agente. 

Nem sempre será possível identificar um vínculo claro entre o dano produzido e a 

participação da vítima na pesquisa clínica, como, por exemplo, nos casos em que esta ação 

elimina uma possibilidade real de cura, ou mesmo agrava proporcionalmente os riscos de 

produção de certo resultado. 

No primeiro caso, surge a chamada teoria da perda de uma chance de cura, que 

gera a responsabilização do agente, na razão em que sua conduta tenha eliminado uma 

chance real de obtenção de um resultado final positivo. Note-se que a avaliação da perda 

desta chance será feita mediante um sistema de probabilidades de que aquela determinada 

conduta pudesse solidamente acarretar a eliminação de uma ou mais chances sérias de 

obtenção deste resultado útil. 

Tal teoria, ainda que com fins louváveis, torna-se de aplicação prática 

insuficiente, pois concerne tão somente aos casos em que haja perda das chances de cura e 

não àqueles em que outros danos possam ser produzidos. 

Nesse contexto, com a finalidade de afastar tais problemas quanto à teoria da 

perda de uma chance, ainda que não se pretenda, inicialmente, inutilizar esta, surge a teoria 

do incremento dos riscos, corrigida criticamente no presente trabalho no sentido do 

estabelecimento da presunção do nexo causal, aplicável em determinados casos e com o 

objetivo, também, de tutelar aquelas situações não cobertas pelo modelo esquemático 

clássico de responsabilização. 



De acordo com tal teoria, nos casos em que haja um prejuízo ao paciente, mas que 

não pode ser claramente imputado à participação da vítima na pesquisa clínica, dever-se-á 

analisar em que medida este fato incrementou os riscos de produção deste prejuízo. 

Observe-se que nesses casos, há, desde o início, a possibilidade de produção de 

certos resultados indesejados. Contudo, verificado posteriormente o nascimento de tais 

prejuízos, é mister que se proceda a uma séria análise, baseada em métodos de 

probabilidade, de como a participação do sujeito na pesquisa aumentou o seu grau de 

exposição aos riscos de produção deste prejuízo. Se há uma não desprezível possibilidade 

de que aqueles danos estejam ligados aos experimentos clínicos, nascerá o dever de 

indenizar. De qualquer forma, caberá aos pesquisadores/patrocinadores provar a 

inexistência desta correlação, quando existam elementos mínimos que permitam a sua 

presunção. 

Já o dever de indenizar dos responsáveis legais do menor que sofreu danos no 

âmbito das pesquisas clínicas enquadra-se no esquema subjetivo ordinário, com apreciação 

de culpa, porque além de não estar previsto em exceções legais, não se pode caracterizar a 

sua atividade, de cuidado e proteção da criança e adolescente, como típica atividade de 

risco, que aliás, em regra, nenhum proveito trará àqueles.  

Além disso, cabível, também, a suspensão ou perda do familiar, ou remoção da 

tutela, sempre levando em consideração o interesse do menor, em detrimento do aspecto 

punitivo destas medidas, naqueles casos em que a participação da criança ou do 

adolescente no experimento clínico mostre-se prejudicial e a manutenção dos poderes-

deveres dos responsáveis legais revele-se danosa aos direitos do menor. Neste caso, a 

avaliação da culpa dos responsáveis legais é despicienda. 

De toda sorte, em qualquer caso de responsabilização pelos danos causados em 

pesquisas clínicas, mormente quando os prejuízos sejam de ordem moral, deve-se, de 

acordo com o princípio de proteção integral do melhor interesse da criança e do 

adolescente, prevalecer a tutela específica, buscando restabelecer ao máximo a 

incolumidade física e psíquica do menor, bem como o processo de desenvolvimento 

saudável. 

Portanto, essencial para a realização das pesquisas clínicas com crianças e 

adolescentes que estas primem pelo atendimento do melhor interesse deles, respeitando a 



sua qualidade de pessoa em desenvolvimento, bem como os seus direitos fundamentais, 

especialmente a autonomia, sendo imprescindível, pela própria natureza da atividade 

analisada e de acordo com os mandamentos constitucionais e legais, a participação do 

Ministério Público. 
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