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Atos da Administração da Universidade – UFRN 

Colegiados Superiores – CS 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 

Resolução nº 158/14-CONSEPE, de 05 de agosto de 2014. 
 

Institui a Comissão Permanente para Gerenciamento dos 

Biobancos e Biorrepositórios da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e aprova as normas para o seu 

estabelecimento e funcionamento. 
 

A  REITORA  EM  EXERCÍCIO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO     RIO 

GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, usando 

das atribuições que lhe confere o Artigo 17, Inciso XI, do Estatuto da UFRN, 

CONSIDERANDO o Memorando n
o 
033/14-R, de 31 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO as diretrizes da Resolução n
o 
466/12 do Conselho Nacional  de 

Saúde - CNS, sobre pesquisas envolvendo seres humanos e Resoluções complementares, 

em especial as Resoluções n
o  

292/99-CNS, n
o 
340/04 e n

o 
441/11-CNS; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n
o 
2.201, de 14 de setembro de 2011, do Ministério 

da Saúde - MS que estabelece as diretrizes nacionais para Biorrepositório e Biobanco de 

Material Biológico Humano com finalidade de pesquisa; 

 

CONSIDERANDO a importância da utilização de material biológico humano para 

o desenvolvimento das ciências da saúde; 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo n
o 
23077.049183/2014-87, 

R E S O L V E 

Art. 1
o 
Fica instituída a Comissão Permanente para Gerenciamento dos  Biobancos 

e Biorrepositórios, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN. 
 

Art. 2
o 
São atribuições da Comissão a que se refere o artigo 1

o
: 

 

I - promover e incrementar o valor científico das amostras biológicas armazenadas; 

II - promover a conservação adequada dos acervos sob sua responsabilidade; 

III - gerenciar a entrada de amostras biológicas de origem humana nos Biobancos; 

 

IV - executar e cumprir as normas e diretrizes institucionais referentes aos 

procedimentos curatoriais e ao uso das coleções; 

 

V - avaliar e autorizar a transferência de material biológico pertencente aos 

Biobancos da UFRN, desde que observadas as normas desta Resolução e de outras vigentes 

na Instituição e na legislação federal; 

 

VI- manter registros sobre os processos de intercâmbio de material biológico, 

incluindo os termos de transferência de material e termos de responsabilidade para 

transporte de material, assim como outros previstos pela legislação vigente; 

 

VII - cumprir e zelar pela observância das legislações federal, estadual, municipal 

e regulamentações institucionais sobre coleta, remessa, transporte e destinação de material 

biológico científico; 
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VIII - supervisionar o quadro de técnicos eventualmente designados para os 

respectivos Biobancos; 

 

IX - prover treinamento e atualização em técnicas de gerenciamento de coleções 

ao quadro de técnicos; 

 

X - receber os registros dos Biorrepositórios e Biobancos após a aprovação dos 

mesmos pelo sistema CEP-CONEP. 
 

Art. 3
o 

A Comissão será integrada pelo Pró-Reitor de Pesquisa, seu presidente, e 

por docentes indicados pela Reitora. 
 

Art. 4
o 

Ficam aprovadas as normas para o estabelecimento e funcionamento dos 

Biobancos e Biorrepositórios, constantes no anexo integrante desta Resolução. 
 

Art. 3
o 
Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

(a) Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes - Reitora em Exercício 

 

 

 

ANEXO 

 

 

NORMAS PARA O ESTABELECIMENTO E FUNCIONAMENTO 

DE BIOBANCOS E BIORREPOSITÓRIOS DA UFRN 
 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1
o 
Para os fins desta Resolução serão observadas as seguintes definições: 

 

I - Biobanco: coleção organizada de material biológico humano e informações 

associadas, coletado e armazenado para fins de pesquisa, conforme regulamento ou normas 

técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e gerenciamento 

institucional, sem fins comerciais; 
 

II - Biorrepositório: coleção de material biológico humano coletado e armazenado 

ao longo da execução de um projeto de pesquisa específico, conforme regulamento ou 

normas éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade institucional e 

gerenciamento institucional do pesquisador, sem fins comerciais; 

 

III - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP: é um colegiado 

diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS). Ela foi criada pela Re. 196/96- 

CNS como uma instância colegiada, de natureza consultiva, educativa e formadora de 

diretrizes e estratégias no âmbito do Conselho. Além disso, é independente de influências 

corporativas e institucionais. Material biológico humano: espécimes, amostras e alíquotas  

de material original e seus componentes fracionados; 

 

IV - Comitê de Ética em Pesquisa institucional - CEP: é um colegiado 

interdisciplinar e independente com munus público que deve existir nas instituições que 

realizam pesquisas envolvendo os seres humanos no Brasil, criado para defender os 

interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e para contribuir no desenvolvimento 

de pesquisas dentro de padrões éticos; 
 

V - Espécimes: qualquer material biológico humano como órgãos, tecidos, fluídos 

corporais, obtidos de um único sujeito, em momento específico; 



 

Boletim de Serviço - UFRN Nº 144 08.08.2014 Fls. 5 

 

 

 

VI - Informações associadas: quaisquer informações relativas ao sujeito e seu 

material biológico armazenado, incorporadas ao registro do mesmo no biorrepositório ou 

biobanco; 
 

VII - Procedimentos Operacionais Padrão - POPs: documento que descreve a 

sistematização das regulamentações técnicas de coleta, processamento, armazenamento, 

disponibilização e descarte dos materiais biológicos humanos; 

 

VIII - Protocolo de Desenvolvimento: documento no qual são definidos a 

constituição de um Biobanco, seus responsáveis e seus aspectos fundamentais, como o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE a ser utilizado; as informações 

relativas ao sujeito e às amostras; e as etapas de coleta, processamento, armazenamento, 

distribuição e descarte de material biológico humano. O Protocolo de Desenvolvimento 

corresponde ao Regulamento do Biobanco; 

 

IX - Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE: documento que expressa 

a anuência do voluntário participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de 

vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após 

explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos,  

métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, 

formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na 

pesquisa; 

 

 

X - Termo de Responsabilidade da Instituição - TRI: declaração institucional de 

responsabilidade técnica e financeira para constituição e manutenção do Biobanco, 

integrante do Protocolo de Desenvolvimento; 

 

XI - Termo de Transferência de Material Biológico - TTMB: documento 

devidamente aprovado pelo Sistema CEP/CONEP quando da proposição do projeto de 

pesquisa, por meio do qual o pesquisador responsável recebe o material biológico humano 

armazenado com suas informações associadas, assumindo a responsabilidade pela sua 

guarda e utilização, pela garantia do respeito à pessoa e à confidencialidade e pelo 

fornecimento, ao Biobanco, das informações obtidas em sua pesquisa. 

 

CAPÍTULO  II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2
o 

Os Biobancos e Biorrepositórios estarão vinculados à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, que supervisionará suas atividades no âmbito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 
 

Parágrafo único. Os Biobancos estarão instalados em uma ou em  várias 

edificações da UFRN, construídas ou adaptadas para esse fim. 

 

Seção I 

 

DOS BIOBANCOS 
 

Art. 3
o 

O Biobanco deve adotar um conjunto de práticas, equipamentos e 

instalações voltadas à prevenção, minimizações e eliminação de riscos inerentes às 

atividades de pesquisa, visando à saúde humana, à prevenção do meio ambiente e à 

qualidade dos resultados. 
 

Art. 4
o 

A constituição do Biobanco requer a submissão de um Protocolo de 

Desenvolvimento à análise do CEP institucional e, quando aprovado, à análise e parecer 

final da CONEP. Portanto, o Biobanco deve estar credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 
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Parágrafo único. O Protocolo de Desenvolvimento deve conter: 

I - POPs aplicáveis ao material biológico humano armazenado; 

II - TRI; 

III - Regimento Interno do Biobanco (RIB): documento que contemple as 

características, a finalidade, a estrutura organizacional e o seu modus operandi; 
 

IV - TCLE que: 

 

a) ofereça ao sujeito da pesquisa a possibilidade de optar por uma das seguintes 

situações, excludentes entre si: 
 

1 - manifestação expressa da necessidade de novo consentimento a cada  pesquisa; 

ou 
 

2 - manifestação expressa de dispensa de novo consentimento a cada pesquisa; 

 

b) na opção prevista no "item 1a", o sujeito da pesquisa pode indicar, de forma 

expressa, as pessoas que podem consentir a utilização ou descarte de seu material biológico 

armazenado, em caso de óbito ou condição incapacitante; 

 

c) contenha referência à autorização de descarte de material armazenado e às 

situações nas quais o mesmo é possível; 

 

d) contenha referência aos tipos de informações que poderão ser obtidas nas 

pesquisas futuras, a partir da utilização do material biológico humano armazenado, para  

fins de conhecimento e decisão autônoma do sujeito; 

 

e) informe ao sujeito que os dados fornecidos, coletados e obtidos a partir de 

pesquisas poderão ser utilizados nas pesquisas futuras; 

 

f) contenha a garantia expressa da possibilidade de acesso pelo sujeito da pesquisa, 

inclusive a(s) forma(s) de contato para tal, ao conhecimento dos resultados obtidos com a 

utilização do seu material biológico e às orientações quanto às suas implicações, incluindo 

aconselhamento genético quando aplicável, a qualquer tempo. 
 

Art. 5
o 

O Biobanco conterá um sistema seguro de identificação, que garanta o 

sigilo, o respeito à confidencialidade e à recuperação de dados do sujeito da pesquisa, para 

fornecimento de informações do interesse destes ou para a obtenção do consentimento 

específico para utilização do material biológico em nova pesquisa. 
 

Art. 6
o 

A cada cinco anos, contados a partir da sua constituição, ou a qualquer 

tempo, por solicitação da CONEP, a instituição responsável pelo Biobanco apresentará 

relatório de atividades do período ao Sistema CEP/CONEP. 

 

Parágrafo único. O relatório conterá obrigatoriamente: 

I - o número de sujeitos incluídos no período, e 

II - a relação de pesquisas que utilizaram amostras armazenadas. 
 

Art. 7
o 

Quando houver alteração da titularidade da responsabilidade  pelo 

Biobanco, tal fato deverá ser prontamente comunicado ao Sistema CEP/CONEP. 

 

Seção II 
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DO BIORREPOSITÓRIO 
 

Art. 8
o 

As instalações dos Biorrepositórios podem estar nos Departamentos, 

Laboratórios, Núcleos temáticos ou outras unidades funcionais da UFRN. 
 

Art. 9
o 

O material biológico humano e as informações associadas contidas no 

Biorrepositório devem estar vinculados a um projeto de pesquisa específico, previamente 

aprovado pelo CEP institucional e, quando for o caso, pela CONEP. 

 

Art. 10. O gerenciamento do material armazenado e os custos associados a esse 

armazenamento e manutenção dos equipamentos é da responsabilidade do pesquisador 

responsável e/ou do grupo de pesquisa, mediante recursos captados, sem prejuízo da 

possibilidade de apoio institucional a qualquer nível. 

 

Art. 11. O responsável pelo Biorrepositório deve atender POPs que deverão estar 

descritos no seu Regulamento de Funcionamento aprovado pelo CEP da instituição. 

 

Art. 12. Ao término do projeto de pesquisa, o pesquisador responsável pelo 

Biorrepositório apresentará ao CEP a proposta sobre o destino do material biológico e 

informações associadas vinculadas ao projeto. 

 

Parágrafo único. O final do período de realização da pesquisa, o material biológico 

armazenado no Biorrepositório pode: 
 

I - permanecer armazenado, se em conformidade com as normas pertinentes do 

CNS; 
 

II - ser transferido formalmente para outro Biorrepositório ou Biobanco, mediante 

aprovação dos CEPs e das instituições envolvidas; 

 

III - ser descartado, conforme normas vigentes de órgãos técnicos competentes, e 

de acordo com o TCLE, respeitando-se a confidencialidade e a autonomia do sujeito da 

pesquisa. 
 

Art. 13. O responsável pelo Biorrepositório deve atender o Art. 3
o 
deste anexo da 

Resolução. 

 

CAPÍTULO III 
 

DA COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E 

INFORMAÇÕES ASSOCIADAS 

 

Art. 14. A coleta será realizada, sempre que possível, de forma conjunta com os 

procedimentos necessários para o diagnóstico e tratamento, salvo quando se tratar de coleta 

prospectiva para fins de pesquisa aprovada previamente pelo CEP e, quando for o caso,  

pela CONEP. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO 

HUMANO E INFORMAÇÕES ASSOCIADAS 

 

Art. 15. O material biológico humano e as informações associadas armazenadas  

em Biobanco e Biorrepositório pertencem ao sujeito da pesquisa, permanecendo sua guarda 

sob a responsabilidade institucional. 
 

Art. 16. O prazo para armazenamento de material biológico e informações 

associadas em Biobanco é indeterminado, sendo a manutenção de seu conhecimento 

subordinada ao atendimento das normas vigentes. 
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Art. 17. O prazo de armazenamento de material biológico e informações  

associadas em Biorrepositórios deve estar de acordo com o cronograma da pesquisa 

correspondente e pode ser autorizado por até dez anos. 
 

Parágrafo único. Renovações da autorização de armazenamento são permitidas 

mediante solicitação do pesquisador responsável, ao CEP, acompanhada de justificativa e 

relatório das atividades de pesquisa desenvolvidas com o material durante o período. 

 

Art. 18. O sujeito da pesquisa deverá ser contatado para consentir, a cada nova 

pesquisa, sobre a utilização do material biológico humano armazenado em Biorrepositório, 

formalizando-se o consentimento por meio de TCLE específico. 

 

Parágrafo único. Quando fundamentada a impossibilidade de contato com o sujeito 

da pesquisa, cabe ao CEP autorizar, ou não, a utilização do material armazenado. 

 

Art. 19. A proteção dos direitos dos sujeitos da pesquisa, em particular a 

confidencialidade dos dados e a conservação adequada do material biológico humano 

armazenado, cabem ao pesquisador e à instituição responsáveis. 

 
Art. 20. No caso de Biorrepositório, as condições associadas ao armazenamento de 

material biológico humano devem estar explicitadas no respectivo Projeto, devendo seu 
Regulamento ser apreciado pelo CEP institucional e, quando for o caso, pela CONEP, 

segundo atribuições definidas na Resolução n
o
466/12 do Conselho Nacional de Saúde - 

CNS e complementares. 

 

Art. 21. Para ter acesso a amostras de material biológico humano armazenadas, 

para serem utilizadas em novas pesquisas, o pesquisador deve: 

 

I - apresentar novo projeto de pesquisa o qual deve ser aprovado pelo CEP e, 

quando for o caso, pela CONEP; 

 

II - o projeto de pesquisa apresentado, que pretende usar amostras armazenadas, 

deve incluir: 

 

a) justificativa para utilização do material; 

 
b) cópia do TCLE empregado quando da coleta do material, contendo autorização 

de armazenamento e possível utilização futura em pesquisa, se o armazenamento ocorreu a 

partir da homologação da Resolução n
o 
196/96-CNS; 

 

c) TCLE específico para nova pesquisa ou solicitação de sua dispensa, conforme 

disposto no art. 19 desta Resolução. 

 

Art. 22. O acesso do pesquisador responsável às amostras armazenadas em 

Biobancos ou Biorrepositórios dar-se-á somente após aprovação do projeto de pesquisa  

pelo CEP institucional ou pela CONEP, quando for o caso. 

 
Art. 23. Sempre que houver previsão de armazenamento de material biológico 

humano, no País ou no exterior, visando à possibilidade de utilização em investigações 

futuras, além do cumprimento dos requisitos da Resolução n
o 

466/12-CNS e 
complementares, devem ser apresentados: 

 

I - justificativa quanto à necessidade e oportunidade para utilização futura; 

 

II - consentimento do sujeito da pesquisa, autorizando a coleta, o depósito, o 

armazenamento e a utilização do material biológico humano; 
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III - declaração de que toda nova pesquisa a ser realizada com o material biológico 

armazenado será submetida para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, da 

CONEP; 

 

IV - regulamento aprovado pela instituição depositária destinado à constituição e 

ao funcionamento do banco de material biológico. 

 

Art. 24. O sujeito da pesquisa, ou seu representante legal, a qualquer tempo e sem 

quaisquer ônus ou prejuízos, pode retirar o consentimento de guarda e utilização do  

material biológico e informações associadas armazenadas no Biobanco ou Biorrepositório, 

valendo a desistência a partir da data de formalização desta. 

 

Parágrafo único. A retirada do consentimento será formalizada por manifestação, 

por escrito e assinada, pelo sujeito da pesquisa ou seu representante legal, cabendo-lhe a 

devolução das amostras existentes. 

 

Art. 25. A utilização comercial e o patenteamento de material biológico humano 

armazenado em Biobanco ou Biorrepositório são vedados, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 26. No caso de armazenamento envolvendo mais de uma instituição deve 

haver acordo firmado entre as instituições participantes. 
 

§ 1
o 
O acordo deve contemplar as formas de operacionalização, compartilhamento 

e 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, conforme previsto no TCLE. 
 

§ 2
o 

É necessário explicitar o tipo e a quantidade dos materiais compartilhados, 

informando seu destino após a utilização. 
 

§ 3
o 

No caso do Biorrepositório, o acordo deve constar do projeto de pesquisa 

submetido ao CEP e, quando for o caso, à CONEP. No caso do Biobanco, o acordo deve 

constar do seu Regulamento. 

 
Art. 27. No caso de constituição ou participação em banco de material biológico 

humano no exterior, devem ser obedecidas as normas nacionais e internacionais para 
remessa de material e ser apresentado o regulamento da instituição destinatária para análise 

do Sistema CEP/CONEP quanto ao atendimento dos requisitos da Resolução n
o 

441/11- 

CNS. São requisitos da Resolução n
o 
441/11-CNS: 

 
 

I - o pesquisador e a instituição brasileiros devem ter direito ao acesso e à 

utilização, em pesquisas futuras, do material biológico humano armazenado no exterior,  

não necessariamente das amostras por ele depositadas, garantida, no mínimo, a 

proporcionalidade da participação; 

 

II - o direito de acesso e utilização compreende as amostras, informações 

associadas e resultados incorporados ao banco, obtidos em pesquisas aprovadas pelo 

Sistema CEP/CONEP; 

 

III - os direitos relativos ao material biológico armazenado no exterior não podem 

ser considerados exclusivos do Estado ou Instituição; 

 

IV - a utilização de amostras de brasileiros armazenadas no exterior somente 

poderá se realizar se observado o artigo 6
o 

da Resolução n
o 

441/11-CNS e com a 

participação de pesquisador e/ou instituição brasileiros; 
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V - a instituição destinatária no exterior deve comprometer-se a respeitar a 

legislação brasileira, em especial a vedação do patenteamento e da utilização comercial de 

material biológico humano. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA TRANSFERÊNCIA E REMESSA DO MATERIAL BIOLÓGICO 

HUMANO E INFORMAÇÕES ASSOCIADAS 

 

Art. 28. A transferência e remessa do material biológico humano e informações 

associadas armazenadas em Biobanco e Biorrepositório poderão acontecer internamente na 

UFRN e para outras instituições de pesquisa, no âmbito regional, nacional e internacional. 
 

§ 1
o 

A transferência e remessa devem obedecer leis e/ou Resoluções respectivas,   

se existentes, e as exigências éticas e jurídicas relacionadas ao assunto. 
 

§ 2
o 

A instituição responsável pelo Biobanco ou Biorrepositório tem o direito de 

receber os dados gerados a partir da utilização das amostras por ela autorizadas, com a 

finalidade de ampliar o conjunto de informações associadas a estas amostras. 
 

§ 3
o 
A transferência, ao pesquisador e/ou instituição, de material biológico humano 

armazenado em Biobanco ou Biorrepositório e suas informações associadas, é formalizada 

por meio do TTMB. 

 

Art. 29. A transferência de material biológico humano e informações associadas 

entre Biobancos ou Biorrepositórios, da própria ou de outra instituição, deve ser 

comunicada ao sujeito da pesquisa, sempre que possível, ou, na impossibilidade, deve ser 

apresentada justificativa ao Sistema CEP/CONEP. 

 

Art. 30. A transferência de material biológico humano e informações associadas 

entre Biobancos ou Biorrepositórios, da própria ou de outra instituição, depende das 

aprovações dos CEPs das instituições envolvidas. 

 

Art. 31. No caso de remessa e transferência de material biológico humano e 

informações associadas armazenadas em Biobanco ou Biorrepositório para instituição 

sediada fora do território nacional, serão observadas a legislação vigente e as normas 

pertinentes do CNS. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA PERDA OU DESCARTE DO MATERIAL BIOLÓGICO 

HUMANO E INFORMAÇÕES ASSOCIADAS 

 

Art. 32. O sujeito da pesquisa deve ser informado sobre a perda ou distribuição de 

suas amostras biológicas e informações associadas, bem como sobre o encerramento do 

Biobanco ou Biorrepositório, quando for o caso. 

 

Art. 33. O descarte do material biológico humano e informações associadas em 

Biobanco podem ocorrer: 

 

I - pela manifesta vontade do sujeito da pesquisa; 

 

II - devido à inadequação da amostra por critérios de qualidade; 

III - por iniciativa da instituição; 

IV - pela dissolução do Biobanco. 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos inciso III e IV, são obrigatórias: 
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I - a oferta formal do material biológico humano e informações associadas 

armazenadas a, no mínimo, duas instituições de pesquisa que possuam Biobanco e a 

apresentação comprovada da recusa; 
 

II - a submissão da decisão institucional e da destinação do material biológico e 

informações associadas ao CEP, que as encaminhará para avaliação da CONEP. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA FORMALIZAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Art. 34. O consentimento livre e esclarecido referente à coleta, depósito, 
armazenamento e utilização de material biológico humano e informações associadas em 
Biobanco é formalizado através do TCLE, por meio do qual o sujeito da pesquisa deve se 

manifestar expressamente quanto às situações explicitadas no parágrafo único, inciso IV, 

alínea "a", do Art. 4
o 

desta Resolução. Esse TCLE deve conter todas as informações nas 
alíneas "b", "c", "d", "e" e "f" do inciso e artigo supracitados desta Resolução. 

 

Art. 35. O consentimento livre e esclarecido referente à coleta, depósito, 

armazenamento, utilização e descarte de material biológico humano e informações 

associadas em Biorrepositório é formalizado por meio de TCLE específico para cada 

pesquisa, conforme preconizam as Resoluções do CNS. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DOS DIREITOS DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Art. 36. Sujeito da pesquisa é aquele que, de forma esclarecida, livre e autônoma, 

consente em participar de pesquisas, atuais ou potenciais, associadas ao armazenamento de 

material biológico humano e informações associadas em Biobanco ou Biorrepositório. 

 

Art. 37. São direitos do sujeito da pesquisa que devem, obrigatoriamente, constar 

no TCLE: 

 

I - o acesso gratuito às informações associadas ao seu material biológico 

armazenado; 
 

II - o acesso gratuito às informações obtidas a partir do seu material biológico 

utilizado; 

 

III - o acesso gratuito às informações genéticas obtidas a partir do seu material 

biológico utilizado, inclusive aquelas que implicam riscos para doenças não preveníveis ou 

riscos familiares; 
 

IV - acesso gratuito ao aconselhamento genético, quando aplicável; 

 

V - o anonimato em quaisquer formas de divulgação das informações ou 

resultados associados ao material biológico utilizado; 

 

VI - a retirada do consentimento a qualquer tempo; 

 

VII - a designação das pessoas que poderão ter acesso à sua informação genética, 

em caso de óbito ou condição incapacitante; 

 

VIII - o acesso às informações sobre a finalidade do armazenamento, incluindo seu 

responsável, os riscos e benefícios potenciais, as garantias de qualidade da conservação e 

integridade de seu material biológico, bem como as medidas para garantir a privacidade e a 

confidencialidade. 
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§ 1
o 
A garantia do cumprimento do disposto nos incisos II, III e IV é atribuição do 

pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa. 
 

§ 2
o 

Em se tratando de Biobanco, cabe ao responsável pelo seu gerenciamento 

fornecer, ao pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa, a identificação do sujeito 

cuja amostra foi utilizada, nas situações previstas nos incisos II, III e IV. 

 

Art. 38. A proteção dos direitos dos sujeitos da pesquisa, em particular a 

confidencialidade dos dados e a conservação adequada do material biológico humano e 

informações associadas armazenados, cabem ao pesquisador e à instituição responsável. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39. Os Biobancos da UFRN são de interesse público, devendo submeter-se  

aos princípios da gestão democrática e da transparência e propiciar, conforme legislação 

vigente, o controle social. 

 

Art. 40. As despesas inerentes à coleta, processamento e armazenamento das 

amostras são passíveis de ressarcimento, ao Biobanco, pelo pesquisador interessado no uso 

do material biológico humano. 

 

Art. 41. O Biobanco ou Biorrepositório constituído a partir da data de publicação 

desta Resolução deve adequar-se ao nela disposto. 

 

Art. 42. O Biobanco ou Biorrepositório constituído anteriormente a esta Resolução 

deve adequar-se ao nela disposto no prazo de um ano, contando a partir da data de sua 

publicação. 

 

Art. 43. As normas dispostas nesta Resolução serão analisadas pelo Sistema 

CEP/CONEP. 

 

Art. 44. O Reitor poderá baixar normas complementares necessárias ao fiel 

cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

 

 

 

 

 


