
ATO CONSULTA PÚBLICA CNS Nº 01, DE 02 DE SETEMBRO DE 2010 
 
 
O Presidente do Conselho Nacional de Saúde, no uso das atribuições que 

lhe confere o inciso VII do art. 13 do Regimento Interno do CNS aprovado pela 
Resolução nº 407, de 12 de setembro de 2008 e publicada no Diário Oficial da União 
nº 47, de 11 de março de 2009, nos termos conferidos pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto 
nº 5.839, de 11 de julho de 2006, informa que: 

1º Está aberta a Consulta Pública para que sejam apresentadas sugestões 
relativas à proposta de Revisão da Resolução CNS n° 347, de 13 de janeiro de 2005. 
Pela relevância da matéria recomenda-se a sua ampla divulgação, a fim de que 
todos possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.  

2º As sugestões deverão ser encaminhadas do dia 03 de setembro de 2010 
até 01 de novembro de 2010 à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde 
– Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo, Ala B, 1º andar, Sala 104 – CEP 
70058-900 – Brasília-DF, ou Fax: 3315-2414 / 3315-3839 ou, ainda, através da 
Ferramenta de Consulta Pública do Sistema Único de Saúde no endereço eletrônico 
www.conselho.saude.gov.br/consultapublica ou www.saude.gov.br/consultapublica.   

 
FRANCISCO BATISTA JÚNIOR 

Presidente do Conselho Nacional de Saúde 
 

 

PROPOSTA DE REVISÃO DA RESOLUÇÃO Nº 347, DE 13 DE JANEIRO 
DE 2005 

1.  Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 
I - Biobanco: uma coleção organizada de material biológico humano e 

informações associadas, coletados prospectivamente e armazenados para fins 
específicos de pesquisa conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e 
operacionais pré-definidas, sendo uma atividade institucional sem fins comerciais dos 
materiais armazenados. 

II - Biorrepositório: uma organização formal ou coleção informal de materiais 
biológicos humanos obtidos e armazenados ao longo do desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa específico, sob custódia do pesquisador. 

III - Material Biológico Humano: toda matéria retirada de ser humano, tais 
como tecidos e fluidos corporais, bem como seus componentes e derivados. 

IV - Protocolo de Desenvolvimento: documento contemplando a constituição 
de um biobanco, seus aspectos fundamentais, as possíveis formas de Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE a serem utilizadas, informações relativas 
ao sujeito e às regras de coleta, processamento, armazenamento, controle de 
qualidade, transporte, disponibilização e utilização de material biológico humano, bem 
como as instancias responsáveis. O Protocolo de Desenvolvimento é necessário para 
o credenciamento do biobanco no sistema CEP/Conep. 

V - Protocolo de Pesquisa: documento contemplando a descrição da pesquisa 
em seus aspectos fundamentais, informações relativas ao sujeito da pesquisa, à 
qualificação dos pesquisadores e as instancias responsáveis. 

2. Sempre que houver previsão de armazenamento de materiais biológicos 
humanos visando a possibilidade de utilização em investigações futuras, além dos 
pontos previstos na Resolução CNS nº 196/96, devem ser apresentados: 

2.1 Justificativa quanto a necessidade e oportunidade para usos futuros; 
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2.2 Consentimento dos sujeitos da pesquisa, autorizando o armazenamento e 
a guarda do material biológico; 

2.3 Declaração de que toda nova pesquisa a ser feita com o material 
armazenado será submetida para aprovação do CEP institucional e, quando for o 
caso, da CONEP; 

2.4 Regulamento aprovado pela instituição depositária destinado à 
constituição e funcionamento do banco de materiais biológicos humanos. 

3.  No caso de Biobancos, o regulamento de que trata o item 2.4 corresponde 
ao seu Protocolo de Desenvolvimento, devendo ser analisado pelo CEP institucional 
e, quando aprovado, ser necessariamente avaliado e receber parecer final da 
CONEP. Os Biobancos devem ser credenciados no sistema CEP/Conep e estão 
sujeitos à inspeção sanitária. 

4. No caso de Biorrepositórios, as condições associadas ao armazenamento 
devem estar explicitadas no Protocolo de Pesquisa respectivo, devendo seu 
regulamento ser apreciado pelo CEP institucional e, quando for o caso, pela CONEP. 

5. Tanto no caso de Biobancos quanto Biorrepositórios, o regulamento deve 
conter: 

5.1 Definição do(s) responsável(is) pela guarda e autorização do acesso ao 
material biológico armazenado visando o uso em investigações futuras. Quando 
houver alteração da titularidade da responsabilidade, tal fato deve ser prontamente 
comunicado ao CEP; 

5.2 Mecanismos que garantam sigilo e respeito à confidencialidade 
(codificação); 

5.3 Mecanismos que assegurem a possibilidade de contato com o cedente do 
material para fornecimento de informações de seu interesse ou para a obtenção de 
consentimento específico para uso em nova pesquisa; 

5.4 TCLE para armazenamento e guarda do material. 
5.4.1 A autorização inicial para guarda do material obtida no âmbito da 

assistência (Termo de Consentimento de Guarda Provisória) não substitui o 
compromisso de apresentação de um TCLE definitivo (Termo de Consentimento de 
Guarda Definitiva) em momento oportuno e de menor vulnerabilidade. 

6. A autorização para armazenamento e guarda de material biológico humano 
em Biobanco deve ser firmada por meio de TCLE em que devem constar as seguintes 
alternativas, excludentes entre si: 

a) cessão da amostra com manifestação expressa da necessidade de novo 
consentimento a cada pesquisa; 

b) cessão da amostra com dispensa expressa de novo consentimento a cada 
pesquisa. 

6.1 O TCLE deve conter a garantia expressa de possibilidade de acesso, 
inclusive a(s) forma(s) de contato para tal, ao conhecimento dos resultados gerados e 
orientações quanto às implicações, incluindo aconselhamento genético quando 
aplicável, a qualquer tempo. 

6.2 O TCLE deve conter manifestação expressa da vontade do cedente 
quanto a cessão dos direitos sobre o material armazenado aos sucessores, ou quem 
de direito, em caso de óbito ou condição incapacitante. 

6.3 O TCLE deve informar ao cedente que os dados fornecidos, coletados e 
gerados poderão ser utilizados nas pesquisas realizadas futuramente. 

7. A autorização para armazenamento e guarda de material biológico humano 
em Biorrepositório deve ser firmada por meio de TCLE específico para cada pesquisa, 
conforme preconizado nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde - CNS. 



8. O material biológico humano armazenado em Biobanco ou Biorrepositório 
pertence ao sujeito da pesquisa (cedente), permanecendo sua guarda sob a 
responsabilidade da instituição depositária ou do pesquisador responsável, 
respectivamente. 

9. A retirada do consentimento de armazenamento e guarda de material 
biológico humano em Biobanco ou Biorrepositório pelo cedente ou seu representante 
legal dar-se-á a qualquer tempo, com validade a partir da data da oficialização da 
decisão de desistência. 

10. O prazo de armazenamento de material biológico humano em Biobanco 
é indeterminado, sendo a manutenção de seu credenciamento subordinada ao 
atendimento das normas vigentes. A cada dez anos, contados a partir da sua 
constituição, o responsável pelo Biobanco deve apresentar relatório de atividades do 
período ao sistema CEP/Conep, constando os projetos que fizeram uso de amostras 
armazenadas.  

11. O armazenamento de material biológico humano em Biorrepositório pode 
ser autorizado por até dez anos, permitindo-se renovações da autorização mediante 
solicitação do pesquisador responsável, acompanhada de justificativa e relatório das 
atividades de pesquisa desenvolvidas com o material durante o período. 

11.1 Ao final do período de desenvolvimento da pesquisa, o material no 
Biorrepositório poderá: 

a) Ser descartado: conforme orientações do Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA e de acordo com os princípios do respeito à pessoa, privacidade e 
confidencialidade; 

b) Permanecer armazenado: em conformidade com as normas pertinentes do 
CNS; 

c) Ser transferido: formalmente para outro Biorrepositório ou Biobanco, 
mediante aprovação das instituições envolvidas e do sistema CEP/Conep. 

12. No caso de pesquisa envolvendo mais de uma instituição deve haver 
acordo entre as instituições participantes, contemplando formas de operacionalização 
e de utilização do material biológico humano armazenado em Biobanco ou 
Biorrepositório, inclusive a possibilidade de dissolução futura da parceria e a 
consequente partilha e destinação dos dados e materiais armazenados. 

12.1 Faz-se necessário explicitar o tipo e a quantidade dos materiais 
compartilhados, informando sua destinação após a utilização. 

13. No caso de formação de banco de material biológico humano no exterior, 
deve ser obedecida a legislação vigente para remessa de material e ser apresentado 
o regulamento da instituição destinatária, para análise do CEP quanto ao atendimento 
dos requisitos do item 2.  

13.1 O pesquisador e instituição brasileiros devem ser considerados como 
cotistas do banco, com direito de acesso ao mesmo em pesquisas futuras, garantida a 
proporcionalidade da participação. Dessa forma, o material armazenado no exterior 
não pode ser considerado como propriedade exclusiva de país ou instituição 
destinatária. 

13.1.1 A condição de cotista deve ser comprovada mediante apresentação de 
declaração do responsável pelo banco na instituição destinatária. 

14. Sobre o uso de amostras armazenadas de material biológico humano: 
14.1 Amostras armazenadas podem ser usadas em novas pesquisas 

aprovadas pelo CEP e, quando for o caso, pela CONEP; 
14.2. Os protocolos de pesquisas que pretendam utilizar material armazenado 

devem incluir: 



a) Justificativa do uso do material; 
b) Descrição da sistemática de coleta e armazenamento, com definição de 

data de início ou período; 
c) Cópia do TCLE empregado quando da coleta do material, contendo 

autorização de armazenamento e possível uso futuro em pesquisa, se o 
armazenamento ocorreu a partir da homologação da Resolução CNS nº 196/96; 

d) TCLE específico para nova pesquisa: quando houver impossibilidade de 
obtenção do consentimento específico para a nova pesquisa, devem ser 
apresentadas as justificativas cabíveis ao CEP, que dispensará, ou não, o 
consentimento individual. Esta exigência não se aplica aos materiais armazenados 
em Biobancos cujos cedentes tenham optado pela dispensa expressa de novo 
consentimento a cada pesquisa. 

15. Nos termos da legislação vigente, é vedada a utilização comercial e o 
patenteamento de material biológico humano armazenado em Biobancos e 
Biorrepositórios. 

16. No caso de material biológico humano para cujo armazenamento se 
dispõe de normas da ANVISA, as mesmas devem também ser observadas.  

17. Devem ser consideradas as Diretrizes Nacionais para Biorrepositórios e 
Biobancos de Material Biológico Humano com Finalidade de Pesquisa e as demais 
legislações brasileiras vigentes sobre a temática. 


