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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria 

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 13, DE 6 DE AGOSTO DE 2021 

O Diretor 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 draft 
do Guia CONTINUOUS MANUFACTURING OF DRUG SUBSTANCES AND DRUG PRODUCTS 
- Q13, do International Council for Harmonisation (ICH). 

RÔMISON RODRIGUES MOTA 
 

ANEXO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A produção contínua (continuous manufacturing, CM) tem potencial de 
melhorar a eficiência, a agilidade e a flexibilidade da produção de fármacos e 
medicamentos. Nos últimos anos, as agências reguladoras têm observados mais 
companhias engajadas no desenvolvimento e implementação da CM. Embora o 
arcabouço regulatório atual permita a comercialização de produtos usando a tecnologia 
da CM, a ausência de orientações regulatórias específicas sobre CM pode ser um desafio 
para a implementação, aprovação regulatória e gerenciamento do ciclo de visa, 
especialmente para produtos a serem comercializado internacionalmente. Um guia do 
ICH pode facilitar a harmonização e reduzir as barreiras para a adoção da tecnologia da 
CM. 

Diante do exposto, visando apresentar orientações quanto a conceitos e 
definições, abordagens científicas e expectativas regulatórias sobre CM, o grupo de 
experts do ICH elaborou o guia Q13 - CONTINUOUS MANUFACTURING OF DRUG 
SUBSTANCES AND DRUG PRODUCTS, cuja versão draft publicada em 27/07/2021 no 
portal do ICH é o objeto do presente Edital de chamamento. 

2. OBJETIVOS 

Este Edital de chamamento público visa coletar contribuições do público-
alvo brasileiro ao recém publicado draft do guia Q13 - CONTINUOUS MANUFACTURING 
OF DRUG SUBSTANCES AND DRUG PRODUCTS do ICH. As contribuições coletadas por 
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meio deste Edital serão, em tempo e em modo oportunos, encaminhadas ao ICH para, 
porventura, assistir a construção e melhoria do guia. 

3. PÚBLICO-ALVO 

Este Edital de chamamento se destina a qualquer interessado pelo tema 
abordado no draft do guia Q13 - CONTINUOUS MANUFACTURING OF DRUG 
SUBSTANCES AND DRUG PRODUCTS do ICH, em especial fabricantes e importadores de 
fármacos e medicamentos, professores e pesquisadores da área, demais profissionais e 
pessoas físicas e jurídicas envolvidas com o desenvolvimento, implementação, ciclo de 
vida de produtos e produção farmacêutica. 

4. PRAZO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

A participação neste Edital de chamamento público deve se dar pelo envio 
de contribuições em formulário eletrônico específico, disponível no ambiente 
pesquisa.anvisa.gov.br 

O prazo para participação neste Edital é de 120 dias a partir de sua 
publicação. 

 


