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BIOBANCO DA FMT-HVD(BIOTROPICAL) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento

29
 

Biológicas/ Saúde 
Área de 

Atuação
30

 

Serviços científicos e 
tecnológicos 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 48 meses 
(X) ( ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

A instalação doBiobanco naFMT-HVD tem como objetivo oferecer aos pesquisadores a 
infra-estrutura centralizada de armazenamento de material biológico obtido no 
contexto de projetos de pesquisa, adequada à conservação de amostras de diferentes 
naturezas, e de acesso imediato aos pesquisadores responsáveis, tanto para a inclusão 
quanto para o resgate do material armazenado. 

Atividades  

Os Biobancos são importantes porque podem fornecer o material necessário para 
validação de hipóteses. Apesar da necessidade de pesquisa clínica posterior, 
compreendem um mecanismo formal e responsável para acesso e utilização das 
amostras biológicas. É importante lembrar que, no futuro, provavelmente haverá acesso 
limitado a amostras de vários tipos, considerando que a detecção precoce ou a adoção 
de terapias pré-operatórias poderão resultar na redução da disponibilidade e na 
qualidade das amostras biológicas.  
META 1: Harmonização dos biorrepositórios existentes vinculados à atividade de 
pesquisa; propor diretrizes mínimas para biorrepositórios existentes e futuros; Mapear a 
estrutura e as necessidades existentes;  Harmonizar os biorrepositórios existentes  -  
programa de certificação. 
META 2: O projeto prevê a construção de área física; implantar um programa de 
gerenciamento, financiamento e auto-sustentabilidade; desenvolver Software para 
gerenciamento remoto; capacitação de recursos humanos; desenvolvimento dos 
Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) aspectos técnicos;  norma aspectos 
jurídicos e éticos;  Termo de Consentimento Livre e Esclaricido (TCLE) e material 
informativo, e banco de dados  
META 3: Implementação da atividade de biobanco; Projetos Institucionais específicos 
em áreas prioritárias;  Coleta prospectiva de material Biológico e informações clínicas 
associadas para uso em pesquisa; Capacitação de recursos humanos diretamente 
vinculados ao biobanco e a constituição de um comitê gestor. 

Inovação 

Trata-se de um projeto pioneiro na pesquisa científica do Amazonas, proporcionará, 
entre outros, o inter-relacionamento de pesquisadores de diversas instituições, 

nacionais e internacionais. 

EQUIPE 

Líder 
MARILAINE MARTINS 

9221273434 marilaine@fmt.am.gov.br 

Parcerias 
Institucionais

31
 

Universidade Federal do Amazonas -UFAM 
Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

                                                           
29 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; Agrárias; Sociais Aplicadas; 
Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
30 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; processo produtivo; serviços 
científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, 
especificando-o. 


