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O Código de Nuremberg é um conjunto de
princípios éticos que regem a pesquisa com
seres humanos, sendo considerado como uma
das conseqüências dos Processos de Guerra
de Nuremberg, ocorridos no fim da Segunda
Guerra Mundial.
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■ O Julgamento de Nuremberg, foi um Tribunal
Internacional formado após o fim da Segunda
Guerra Mundial pelos países aliados que
venceram a guerra, com o objetivo de julgar os
crimes de guerra cometidos pelos chefes da
Alemanha nazista.
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Código de Nuremberg

Em agosto de 1945, O Reino-Unido, a França, a União
Soviética e os Estados Unidos assinaram a Carta de
Londres (também chamado de Carta de Nuremberg).

A Carta estabeleceu um Tribunal Militar Internacional (TMI)
na cidade de Nuremberg, Alemanha, para julgar os
principais criminosos de guerra alemães.

Tribunal de Nuremberg, Alemanha.



■
As várias acusações foram classificadas
em 4 modalidades principais, sendo que
cada réu era acusado em uma ou mais
modalidades.

Foram elas:
■

- Conspiração e atos deliberados de
agressão

- Crimes de guerra

- Crimes contra a paz

- Crimes contra a humanidade
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Outros 12 julgamentos de criminosos da Segunda Guerra Mundial
foram realizados nas próprias zonas de ocupação, dos quais
destaca-se o Tribunal de Tóquio que julgou os principais oficiais
Japoneses.
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O julgamento começou em 20 de novembro de 1945 e terminou
em 1 de outubro de 1946.

Nos 218 dias do processo, foram ouvidas pelo Tribunal 236
testemunhas. Cinco mil documentos foram recolhidos e
analisados.

22 líderes nazistas foram considerados culpados:

•12 condenados à pena de morte
•7 a prisão, sendo 3 perpétuas
• 3 foram absolvidos



Autonomia é um termo grego cujo 
significado está relacionado com 

Independência, liberdade ou
autossuficiência

O Código de Nuremberg foi elaborado em agosto de 1947,
Onde surgiu a Idéia do Direito à Autonomia
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O código de Nuremberg possui 10 princípios básicos que 
determinam: 

As normas do consentimento informado e da  
ilegalidade de coerção

Regulamenta a experimentação científica

Defende a beneficência como um dos fatores 
justificáveis sobre os participantes dos estudos
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São eles:

1.O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente
essencial

2.O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para
a sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos de
estudo, mas não podem ser casuísticos ou desnecessários na sua
natureza.

3. O experimento deve ser baseado em resultados de
experimentação em animais e no conhecimento da evolução da
doença ou outros problemas em estudo; dessa maneira, os resultados já
conhecidos justificam a realização do experimento.

4. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo
sofrimento físico ou mental desnecessários.
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5. Não deve ser conduzido qualquer experimento quando
existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou
invalidez permanente; exceto, talvez, quando o próprio médico
pesquisador se submeter ao experimento.

6. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do
problema que o experimento se propõe a resolver.

7. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o
participante do experimento de qualquer possibilidade de dano,
invalidez ou morte, mesmo que remota.
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8. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas
cientificamente qualificadas. O mais alto grau de habilidade e cuidado deve
ser requerido de aqueles que conduzem o experimento, através de todos os
estágios deste.

9. O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no
decorrer do experimento, se ele chegou a um estado físico ou mental no
qual a continuação da pesquisa lhe parecer impossível.

10. O pesquisador deve estar preparado para suspender os
procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos
razoáveis para acreditar, no exercício da boa fé, habilidade superior e
cuidadoso julgamento, que a continuação do experimento provavelmente
resulte em dano, invalidez ou morte para o participante.
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O Código de Nuremberg tornou-se um marco
na história da humanidade: pela primeira vez,
estabeleceu-se recomendação internacional
sobre os aspectos éticos envolvidos na
pesquisa em seres humanos.
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