
Pesquisas com Biobancos e 

Biorrepositórios: Como desenvolvê-las 

- Aspectos Éticos e Regulatórios

1º SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE ÉTICA EM PESQUISA DA 

REDE D’OR SÃO LUIZ, março de 2022



1. O que são Biobancos e Biorrepositórios?

2. A quem pertencem as amostras armazenadas para 
fins de pesquisa?

3. O que contemplar para fins de uso futuro?

4. Consentimento de participação

5. Por quanto tempo as amostras podem permanecer 
armazenadas?

6. Consulta aos Biobancos brasileiros

7. Aspectos finais
Não há conflitos de interesse econômico



Marco Regulatório

Resolução CNS 441/2011, de maio de 2011

“Diretrizes para análise ética de projetos de 

pesquisas que envolvam armazenamento de 

material biológico humano ou uso de material 

armazenado em pesquisas anteriores”

Portaria MS 2.201/2011, de setembro de 2011

“Diretrizes Nacionais para Biorrepositório e 

Biobanco de Material Biológico Humano com 

Finalidade de Pesquisa” 



Biobancos

❖ Definição: coleção organizada de material biológico

humano e informações associadas

❖ Finalidade: pesquisa

❖ Responsabilidade e gerenciamento: institucional

❖ Sem fins comerciais

Art. 1.I - Resolução CNS 441/11; Art. 3.II - Portaria MS 2.201/11
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Biorrepositórios

❖ Definição: coleção de material biológico humano

❖ Coleta: associada a um projeto de pesquisa específico

❖ Responsabilidade: instituição

❖ Gerenciamento: pesquisador

❖ Sem fins comerciais

Art. 1.II - Resolução CNS 441/11; Art. 3.III - Portaria MS 2.201/11



Biobancos e Biorrepositórios

Biobanco Biorrepositório

Guarda (custódia) Institucional     Institucional

Gerenciamento Institucional     Pesquisador



Biobancos e Biorrepositórios

Biobanco Biorrepositório

Intenção da coleta        sem pesquisa              uso em pesquisa

definida na coleta      específica OU

uso em pesquisa     

específica e noutras no

futuro



“O material biológico humano armazenado é do 

participante da pesquisa” 

Art. 9 - Resolução CNS 441/11; Art. 20 e 26 - Portaria MS 2.201/11

A quem pertencem as amostras 

armazenadas para fins de pesquisa?
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§4º do Art. 
199 da Const. 

Federal

“A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 

humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e 

transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado 

todo tipo de comercialização”

Lei no

9.434, de 
1997

Transplante e Tratamento



Código Civil -
Capítulo “Dos 

Direitos da 
Personalidade”

Art. 13. “Salvo por exigência médica,            

é defeso o ato de disposição do próprio 

corpo, quando importar diminuição 

permanente da integridade física ou 

contrariar os bons costumes”

Características:

➢ Extrapatrimonial

➢ Impenhorável

➢ Indisponível

➢ Irrenunciável

➢ ...



“A transferência do material armazenado para outro 

banco deve ser comunicada ao participante” 

“A perda ou destruição do material armazenado 

devem ser informadas ao participante” 

Art. 7 e 8 - Resolução CNS 441/11; Art. 7 e 9 - Portaria MS 2.201/11

Biobancos e Biorrepositórios



Art. 2 - Resolução CNS 441/11

❖ Justificativa; 

❖ Declaração: novas pesquisas serão avaliadas pelo 
Sistema CEP/CONEP;

❖ Consentimento do participante da pesquisa;

❖ Regulamento aprovado.

“Sempre que houver previsão de armazenamento de 
material biológico humano, no País ou no exterior, visando à 
possibilidade de utilização em investigações futuras [...] 
devem ser apresentados:”

O que contemplar para fins de uso futuro?
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Art. 2 - Resolução CNS 441/11

❖ Justificativa; 

❖ Declaração: novas pesquisas serão avaliadas pelo 
Sistema CEP/CONEP;

❖ Consentimento do participante da pesquisa;

❖ Regulamento aprovado.

“Sempre que houver previsão de armazenamento de 
material biológico humano, no País ou no exterior, visando à 
possibilidade de utilização em investigações futuras [...] 
devem ser apresentados:”

O que contemplar para fins de uso futuro?
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Art. 3 - Resolução CNS 441/11;  Art. 23 - Portaria MS 2.201/11

No caso de                                              :Biobancos

❖ Regulamento   PROTOCOLO DE  

DESENVOLVIMENTO



Art. 1 - Resolução CNS 441/11; Art. 3 - Portaria MS 2.201/11

PROTOCOLO  DE  DESENVOLVIMENTO



Art. 2 - Resolução CNS 441/11

❖ Justificativa; 

❖ Declaração: novas pesquisas serão avaliadas pelo 
Sistema CEP/CONEP;

❖ Consentimento do participante da pesquisa;

❖ Regulamento aprovado.

“Sempre que houver previsão de armazenamento de 
material biológico humano, no País ou no exterior, visando à 
possibilidade de utilização em investigações futuras [...] 
devem ser apresentados:”
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I - necessidade de novo consentimento a cada pesquisa; e

II - dispensa de novo consentimento a cada pesquisa.

Art. 5 - Resolução CNS 441/11; Art. 4 - Portaria MS 2.201/11

TCLE: O participante de pesquisa deve se manifestar 
expressamente quanto às seguintes alternativas, 
excludentes entre si:

Biobancos

Consentimento de participação
4/7



O TCLE deve:

❖mencionar os tipos de informação que poderão ser 
obtidos nas pesquisas futuras, para fins de conhecimento e 
decisão autônoma do participante;

❖ garantir o acesso aos resultados obtidos e às orientações 
quanto as suas implicações, incluindo aconselhamento 
genético, a qualquer tempo;

❖ informar que os dados fornecidos, coletados e obtidos 
poderão ser utilizados nas pesquisas futuras.

Biobancos

Art. 5 - Resolução CNS 441/11; Art. 4 - Portaria MS 2.201/11



O TCLE pode conter:

❖manifestação da vontade do participante quanto à cessão dos 
direitos sobre o material armazenado aos sucessores ou outros, 
em caso de óbito ou condição incapacitante; 

❖ referência à autorização de descarte do material armazenado e 
às situações nas quais o mesmo é possível. 

Art. 5 - Resolução CNS 441/11; Art. 4 - Portaria MS 2.201/11

Biobancos



• TCLE deve ser específico para cada pesquisa, conforme 

preconizado nas resoluções do CNS.

• A intenção de armazenamento de material biológico humano 

para possíveis novos usos futuros, se houver, deve ser 

apresentada ao sujeito convidado a participar.  

Art. 6 - Resolução CNS 441/11; Art. 5 - Portaria MS 2.201/11

Biorrepositórios



Art. 6 - Resolução CNS 441/11; Art. 5 e 18 - Portaria MS 2.201/11

CARACTERÍSTICA

• Intenção de 
armazenamento após 
processamento e 
análise do material 
biológico (se houver 
armazenamento)

• Duração do banco

• Consentimento para 
uso do material 
biológico 

BIORREPOSITÓRIO ATRELADO 
A UM PROJETO ESPECÍFICO

• Repetir e confirmar 
resultados da pesquisa 

• Enquanto durar a 
pesquisa 

• TCLE da pesquisa em 
tela

BIORREPOSITÓRIO ATRELADO 
A UM PROJETO ESPECÍFICO, 
VISANDO UTILIZAÇÃO EM 

PESQUISAS FUTURAS

• Utilização em estudos 
no futuro  (novos 
protocolos de 
pesquisa)

• Até 10 anos, 
prorrogável (após 
aprovação do CEP)

• TCLE específico para 
cada nova proposta de 
pesquisa

Biorrepositórios



“O consentimento de guarda e utilização do material 

armazenado pode ser retirado a qualquer tempo, 

sem prejuízos ao participante” 

Art. 10 - Resolução CNS 441/11; Art. 6 - Portaria MS 2.201/11

“Quando fundamentada a impossibilidade de 

contato com o participante da pesquisa, cabe ao CEP 

autorizar, ou não, a utilização do material biológico 

humano armazenado.” 
Art. 15 - Resolução CNS 441/11; Art. 18 - Portaria MS 2.201/11



Art. 11 - Resolução CNS 441/11; Art. 27 - Portaria MS 2.201/11

Por quanto tempo as amostras podem 

permanecer armazenadas?

O Prazo  de  Armazenamento em                                     

é

Biobancos
Indeterminado

❖ Relatório de atividades

ao Sistema CEP/CONEP:

- A cada 5 anos

- Número de indivíduos incluídos

- Relação de pesquisas
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Art. 12 - Resolução CNS 441/11; Art. 21 - Portaria MS 2.201/11

O Prazo de Armazenamento em                                     

depende do                           da 

pesquisa (até 10 anos)

Cronograma

Biorrepositórios

❖ Prorrogação do

armazenamento:

- Solicitação do pesquisador ao CEP

- Justificativa

- Relatório de atividades



Art. 12 - Resolução CNS 441/11; Art. 22 - Portaria MS 2.201/11

Ao final da pesquisa, o material armazenado 

em                                                pode:

❖ Permanecer armazenado

❖ Ser transferido para outro Biorrepositório ou 
Biobanco

❖ Ser descartado *
* De acordo com:

- Normas vigentes de órgãos técnicos; e

- TCLE.

Biorrepositórios
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Biobancos aprovados pela Conep (n = 89)

Fonte: Conep (janeiro de 2022)



Biobancos aprovados pela Conep

Fonte: Conep (janeiro de 2022)



Aspectos Finais
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“O acesso do pesquisador responsável às amostras

armazenadas em biorrepositório ou biobanco 

dar-se-á somente após aprovação do projeto de 

pesquisa pelo CEP ou pela CONEP, quando for o caso” 

Art. 15 - Portaria MS 2.201/11



“O biobanco, vinculado à instituição pública ou 

privada, é de interesse público, devendo submeter-se 

aos princípios da gestão democrática e da 

transparência e propiciar, conforme a legislação

vigente, o controle social” 

Art. 36 - Portaria MS 2.201/11



Obrigado!

Paulo H. C. de França

ph.franca@univille.br

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa / CNS / MS

conselho.saude.gov.br/comissoes-cns/conep/

conep@saude.gov.br

conep.biobancos@saude.gov.br

http://conselho.saude.gov.br/comissoes-cns/conep/

