
 

 

Laboratórios Pierre Fabre do Brasil Ltda. 

Esc. Central: Av. das Américas, 3500 – 5º andar – Ed Toronto 2000– RJ/RJ – Tel.: (21) 3575-8150 – Fax: (21) 3575-8152. 

Fábrica: Rodovia BR 040 – Km 37 – Areal – RJ – Cep: 25845-000 – Tel.: (24) 2257-9000 – Fax: (24) 2257-9042 

 

Comunicação da Descontinuação da Comercialização de Busilvex 6mg/ml 

 

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020 

 

À comunidade médica, 

 

Informamos que dentro dos próximos meses, a depender da demanda, o medicamento 

Busilvex - Bussulfano, 6mg/mL (“Medicamento”), distribuído pelos Laboratórios Pierre 

Fabre do Brasil Ltda (“Pierre Fabre”) sob licenciamento da empresa Otsuka 

Pharmaceutical Co. Ltd. (“Otsuka”), não estará disponibilizado no mercado, em vista do 

fato da descontinuação do mesmo, no Brasil, pela Pierre Fabre.  

A referida decisão decorreu do fato de que a antiga planta industrial devidamente 

aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deixou de fabricar o 

produto em 31 de dezembro de 2018 e Otsuka e Pierre Fabre não conseguiram 

encontrar um fabricante alternativo adequado para o mercado brasileiro. 

 

Em virtude da mudança de planta anteriormente mencionada, a Pierre Fabre estará 

impossibilitada de comercializar o Medicamento no território brasileiro.  

 

A Pierre Fabre, contudo, envidou todos os esforços possíveis, no intuito de manter a 

distribuição do produto, o que ao final restou impossibilitado, por razões alheias a sua 

vontade.  
 

Ciente das consequências que a descontinuação deste importante medicamento 

poderá acarretar junto aos pacientes e comunidade médica no país, a Pierre Fabre, 

que já vinha trabalhando junto à ANVISA para sanar essa questão, se coloca à 

disposição da classe médica e sociedades de classe na busca por potenciais soluções 

e  para resposta a essa demanda. 

 

A Pierre Fabre reitera o seu compromisso em oferecer soluções e produtos na área da 

Oncologia. 

 

Em caso de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato conosco por meio do 

nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), através do telefone: 0800-7021037 e 

0800-0218150, ou e-mail: sac@pierre-fabre.com.  

 

 

 

Alvaro M C Caldas                                                         Philippe de Carvalho                                       

 

Head do Dept Médico                                                General Manager (CEO) 
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