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1. RESUMO  

Biobancos e biorrepositórios são nomes relativamente recentes para a atividade de 

armazenamento de amostras biológicas, juntamente com informações clínicas 

associadas, para uso em pesquisas. O objetivo desse estudo é verificar por meio de 

revisão da literatura a importância e a viabilidade da implantação de um biobanco ou 

um biorrepositório em hospitais. Resultados preliminares revelam que a viabilidade 

depende do planejamento estratégico da instituição, da demanda, de investimento, 

mas, contudo a implantação seria de grande importância para pesquisa, inovação e 

consequentemente benefício ao paciente. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o surgimento de epidemias como a Dengue e Zika e o aumento da 

expectativa de vida da população o que torna cada vez mais frequente o 

aparecimento de doenças crônicas degenerativas. A implementação de 

biorrepositórios ou biobancos com informações associadas em hospitais, poderá 

propiciar a descoberta de novos marcadores, tratamentos, medicamentos e 

tecnologias para investigação e respostas a diversas doenças que acometem a 

população (ASHTON et al., 2009), uma vez que os hospitais já realizam 

armazenamento de materiais biológicos, mas um ponto importante para novas 

pesquisas é o armazenamento adequado e de fácil acesso.  

3. OBJETIVO 

Essa revisão de literatura tem como objetivo verificar a importância e 

viabilidade da implantação de um biobanco ou biorrepositório em hospitais. 

4. METODOLOGIA 

Estudo qualitativo, descritivo, com obtenção dos dados por revisão 

bibliográfica, benchmarking e visita a campo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A Resolução nº 441/11 do Conselho Nacional de Saúde, considera o 

Biobanco como sendo uma coleção organizada de material biológico humano e 

informações associadas, coletados e armazenados com o objetivo de pesquisa, de 



responsabilidade da instituição conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e 

operacionais pré-definidas. O biorrepositório é uma coleção de material biológico 

humano, coletado e armazenado ao longo da execução de um projeto de pesquisa 

específico, de responsabilidade do pesquisador, conforme regulamento ou normas 

técnicas, éticas e operacionais pré-definidas.    

Antes de implantar um biobanco ou um biorrepositório é preciso reconhecer a 

importância do armazenamento de amostras biológicas e seu impacto na melhoria 

da qualidade assistencial. Segundo Godard (2003, apud MARODIN, 2013), amostras 

como fluidos corporais, células, tecidos, substâncias intracelulares, RNA, DNA e as 

informações associadas, tornaram-se um importante recurso para a pesquisa 

biomédica e para o desenvolvimento de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

O rápido acesso a materiais biológicos com informações clínicas associadas 

em hospitais poderá contribuir para avanços em estudos relacionados a novos 

marcadores, novas drogas e até mesmo às inovações tecnológicas na área da 

saúde, pois em grande parte dos hospitais já existem repositórios de material 

biológico humano, mas de forma descentralizada dificultando assim a utilização 

(ASHTON et al., 2009).  Em relação à assistência ao paciente, esse armazenamento 

seria importante para realização de novos testes, que antes no período em que o 

material foi coletado não existiam. Ainda segundo Ashton et al.(2009), a inovação da 

área da saúde é sempre uma esperança para pacientes e seus familiares. Inclusive 

a implantação de biobancos é definida como um dos temas de inovação em saúde 

pública pelo Ministério da Saúde do Brasil e Organização Pan-americana de Saúde. 

A decisão de implantar um biobanco ou um biorrepositório deve estar 

alinhada ao planejamento estratégico do hospital. Segundo Baptista (2013), 

disponibilizar materiais biológicos e preservá-los em biobancos, não é algo tão 

simples e imediato. Além disso, não é garantindo que estes irão aderir pacificamente 

aos projetos científicos e tecnológicos futuros. Para isso se faz necessário uma séria 

de fatores como, profissionais capacitados, estrutura física, equipamentos 

específicos, demanda, possíveis parceiros e financiamento. 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A implantação de um biobanco para projetos e pesquisas colaborativas ou 

mesmo um biorrepositório para um estudo específico, tem demonstrado grande 

importância para os hospitais, são materiais riquíssimos que podem contribuir muito 

para validação de pesquisas experimentais e também do ponto de vista clínica e 

assistencial, pois proporciona aos pacientes uma esperança de novas drogas, 

tratamentos e novas tecnologias. No entanto, ambas as instalações exigem 

infraestrutura adequada, mecanismos de segurança, investimento financeiro entre 

outros. 
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