
 
Edição nº 076.2020 | São Paulo, 13 de julho de 2020 

 

Publicado em: 13/07/2020 | Edição: 132 | Seção: 3 | Página: 79 
Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 7, DE 9 DE JULHO DE 2020 
 
 

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso 
de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 54, VII do Regimento Interno aprovado 
pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve tornar 
público o presente Edital de Chamamento para o recolhimento de contribuições aos 
documentos " Questions and Answers (Q&A)", "M7 Q&A Support Document" e "ICH Harmonised 
Guideline M7(R1) - ASSESSMENT AND CONTROL OF DNA REACTIVE (MUTAGENIC) IMPURITIES 
IN PHARMACEUTICALS TO LIMIT POTENTIAL CARCINOGENIC RISK". 

ANTONIO BARRA TORRES 

 
ANEXO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Conselho Internacional para Harmonização de Requerimentos Técnicos para 
Produtos Farmacêuticos de Uso Humano (International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH) publicou em 2014 o Guia ICH M7. Este 
Guia buscou orientar o controle de impurezas mutagênicas realizada principalmente durante o 
seu processo de registro e pós-registro de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA) e medicamentos 
considerando análises da relação estrutura-atividade (Structure Activity Relationships -SAR). 
Complementarmente, foi publicada em 2017 uma primeira revisão do Guia (Guia ICH M7(R1)), 
contendo um adendo com monografias de impurezas mutagênicas conhecidas e comumente 
encontradas durante a síntese de fármacos. 

Atualmente, o Conselho conta com um grupo de trabalho, no qual a Anvisa tem 
representantes, responsável pela elaboração da segunda revisão do Guia (Guia ICH M7(R2)), que 
deverá conter especialmente atualizações das monografias presentes em seu Apêndice. Essa 
revisão encontra-se em andamento, porém, paralelamente, o grupo também trabalhou na 
elaboração de documento de suporte do tipo Perguntas e Respostas (Questions and Answers - 
Q&A). O documento de Perguntas e Respostas busca esclarecer dúvidas dos diversos atores 
envolvidos na aplicação das recomendações do Guia. Para a sua construção foi solicitado que 
esses atores encaminhassem perguntas ao grupo de trabalho, as quais foram revisadas e a 
finalização do documento se deu com a elaboração de respostas pelo grupo de trabalho, a fim 
de esclarecer pontos de todas as seções do Guia. 

Durante este trabalho, verificou-se a necessidade de se fazer referência à alteração 
dos cenários clínicos de duração do tratamento de pacientes portadores de HIV, o que se 
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materializou na forma do documento "M7 Q&A Support Document". Essa referência é 
apresentada como um complemento à Pergunta nº 7.4 e contém uma atualização da tabela 4, 
presente na nota 7 do Guia. 

Os documentos "Questions and Answers (Q&A)" e "M7 Q&A Support Document" 
foram finalizados pelo grupo de trabalho (Step 1) e aprovados pelo Conselho (Step 2), 
alcançando o estágio de Consulta Regional. Serão, portanto, submetidos simultaneamente a 
mecanismo de consulta pelos membros reguladores do Conselho, o que a Anvisa faz na forma 
deste Edital de Chamamento. 

Dada a relevância da implementação o mais breve possível do Guia ICH M7 pela 
Anvisa, optou-se por aproveitar este momento de Consulta Regional dos documentos citados 
acima, e disponibilizar para o envio de contribuições também o documento Guia ICH M7(R1) por 
completo. Essa oportunidade não impede que uma nova consulta seja realizada quando da 
finalização da segunda revisão do Guia (Guia ICH M7(R2)) ou quando da sua internalização de 
fato pela Agência. 

2. OBJETIVOS 

Este Edital de Chamamento objetiva coletar contribuições acerca dos documentos 
" Questions and Answers (Q&A)", "M7 Q&A Support Document" e "ICH Harmonised Guideline 
M7(R1) - ASSESSMENT AND CONTROL OF DNA REACTIVE (MUTAGENIC) IMPURITIES IN 
PHARMACEUTICALS TO LIMIT POTENTIAL CARCINOGENIC RISK".. 

3. PÚBLICO-ALVO 

Qualquer indivíduo interessado no escopo do Guia ICH M7 pode fazer 
contribuições aos referidos documentos. No entanto, espera-se que o público-alvo seja 
composto especialmente por fabricantes de IFA e medicamentos, envolvidos com o controle de 
impurezas mutagênicas. 

4. PRAZO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

A participação neste Edital de Chamamento será possível por meio do envio de 
contribuições em formulários eletrônicos específicos, disponíveis no ambiente 
pesquisa.anvisa.gov.br, por meio dos links: 

· Documento "Questions and Answers": 
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/21777?lang=pt-BR . 

· Documentos "M7 Q&A Support Document" e "ICH Harmonised Guideline M7(R1) 
- ASSESSMENT AND CONTROL OF DNA REACTIVE (MUTAGENIC) IMPURITIES IN 
PHARMACEUTICALS TO LIMIT POTENTIAL CARCINOGENIC RISK": 
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/83285?lang=pt-BR 

Solicita-se que as contribuições sejam redigidas no idioma inglês. 
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O prazo de contribuições será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de publicação deste Edital. 

 
 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 


