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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 17, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

O Diretor-Presidente 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 
recolher contribuições ao documento Addendum to M7(R2), do Guia ICH M7: 
ASSESSMENT AND CONTROL OF DNA REACTIVE (MUTAGENIC) 
IMPURITIES IN PHARMACEUTICALS TO LIMIT POTENTIAL CARCINOGENIC 
RISK, do International Council for Harmonisation (ICH), conforme anexo. 

 

ANTONIO BARRA TORRES 

ANEXO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Guia ICH M7 foi publicado pelo ICH em 2014 a fim de orientar a 
análise de genotoxicidade lançando mão de análises da relação estrutura-
atividade (Structure Activity Relationships -SAR). Complementarmente, em 
2017, a versão R1 do Guia foi publicada contendo um adendo com monografias 
de impurezas mutagênicas conhecidas e comumente encontradas durante a 
síntese de fármacos. 

O presente documento foi elaborado pelo grupo de trabalho de 
manutenção do Guia e sua versão R2 contém alterações menores referentes ao 
texto do Guia (alterações gramaticais e de formatação); alteração da duração do 
tratamento para HIV de ">1-10 anos (>1-10 years)" para "toda a vida (lifetime)", 
conforme proposta que já recebeu comentários de sua tabela 4; e, especialmente 
a inclusão de 7 novas monografias em seu Adendo. 

As 7 novas monografias correspondem aos compostos: acetaldeído, 
dibromoetano, epicloridrina, brometo de etila, formaldeído, estireno e acetato de 
vinila. O documento a ser submetido a consulta regional contém essas 
monografias e, após alcançar Step 4, elas serão integradas à versão completa 
do Guia ICH M7(R2) e ao seu adendo será complementado. 
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Nesse sentido, esse documento contendo as novas monografias a 
serem incluídas no adendo receberá comentários das diversas regiões 
signatárias do ICH e essas contribuições serão consideradas em seu texto final. 

2. OBJETIVOS 

Este Edital de Chamamento objetiva coletar contribuições acerca do 
documento complementar ao adendo do Guia ICH M7 (Addendum to M7(R2)) 
contendo 7 novas monografias a serem incorporadas no referido Guia. 

3. PÚBLICO-ALVO 

Qualquer interessado sobre o escopo do Guia M7 pode fazer 
contribuições sobre o documento. 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 

O prazo para participação é de 60 (sessenta) dias corridos, contados 
a partir da data de publicação deste Edital. 

A participação se dará por meio de preenchimento de formulário 
eletrônico específico, disponível no endereço eletrônico 
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/819995?lang=pt-BR 

Solicita-se que as contribuições sejam redigidas em inglês. 

 


