
Canabinoide Sintético "ADB-BUTINACA" também conhecido como "ADB-BINACA"  

Detectado em Dope/Heroína/Fentanil  
• Foram confirmadas múltiplas amostras vendidas como dope/heroína/fentanil (n=7), Xanax (n=1) e desconhecido (n=1) por 

conter ADB-BUTINACA. Foram detectadas amostras em três cidades em Massachusetts (Boston, Revere e Lawrence) de abril 
de 2021 a agosto de 2021. Das 9 amostras confirmadas para conter ADB-BUTINACA, 8 também continham fentanil e 7 con-
tinham 4-fluorofentanil, um potente análogo de fentanil. 

• A ADB-BUTINACA é um canabinoide sintético ("K2"/"Spice") identificada pela primeira vez em 2019. ADB-BUTINACA foi en-
contrada em pós, pílulas e resíduos de drogas. Todas as amostras foram coletadas em colaboração com as agências locais de 
redução de danos e submetidas a testes MADDS. 

• Com base nos relatórios de experiência do usuário, a presença da ADB-BUTINACA não era suspeita, pretendida ou desejada. 
Todos os casos foram associados a uma experiência negativa e/ou preocupantes a efeitos sobre a saúde, como por exemplo: 
"'paranoia extrema'; 'sensação de tropeçar'; 'ter uma reação alérgica no local da injeção'; 'experiência fora do corpo'; 
'desmaiou por 5 horas, não se lembrava de nada.'” 

 

Como Identificar a Droga  
• A identificação da ADB-BUTINACA é difícil sem testes analíticos. A ADB-BUTINACA aparece tipicamente como um pó bege ou 

amarelado e se mistura rapidamente com outras drogas de rua disponíveis. Pequenas quantidades de ADB-BUTINACA em 
uma amostra dificultam a identificação, uma vez que outros componentes podem mascarar identificadores como cor, cheiro 
e sabor. 

• Os canabinoides sintéticos como a ADB-BUTINACA são geralmente pulverizados em material vegetal ou colocados em papel 
mata-borrão fumados. Também podem ser moldados ou consumidos oralmente. Para a ADB-BUTINACA que contém amos-
tras vendidas como droga de rua, as pessoas estavam injetando. Os consumidores só informaram sobre a presença da ADB-
BUTINACA após o uso. 

 
Clique aqui para mais  
informações  
Ou faça o escaneamento: 

 

Efectos en la Salud  
• Foram relatados sintomas graves do uso de canabinoides sintéticos: convulsões, ataque cardíaco, lesão renal aguda, edema 

pulmonar, derrame cerebral, delírio, psicose, perda rápida da consciência, vômitos e falência de múltiplos órgãos. Os efeitos 
à saúde observados com o uso de canabinoides sintéticos são raramente observados após o consumo de cannabis. 

• A ADB-BUTINACA tem sido ligada a múltiplos envenenamentos graves e morte. A mistura de canabinoides sintéticos com 
quaisquer drogas, particularmente opioides ou benzodiazepinas, coloca as pessoas em maior risco de overdose. 

• O entendimento da farmacologia e do mecanismo de toxicidade é fraco para ADB-BUTINACA, pois os dados são limitados. A 
dose tóxica e letal de ADB-BUTINACA é desconhecida. O ADB-BUTINACA é fabricado em laboratórios clandestinos e não é 
cortado ou embalado de forma padrão. A potência varia muito para o usuário final. 

 

Reducción de Daños  
• Sempre use com outra pessoa presente que possa ajudá-lo com Narcan e pedir ajuda. 

• Saiba os sintomas do uso de canabinoides sintéticos e ligue imediatamente para o 911 se surgirem quaisquer efeitos à saúde 
acima mencionados. Em caso de superaquecimento, beba muita água, mantenha-se calmo e fresco até que chegue ajuda. 

• Tome conta de seu corpo, fazendo exames regulares com seu médico e tomando qualquer medicação prescrita. 

• Se estiver preocupado sobre o que está em suas drogas, entre em contato com uma organização comunitária local de re-
dução de danos para obter conselhos adicionais sobre o uso seguro e a disponibilidade da verificação de drogas com o 
MADDS. 

 
MADDS consiste em uma colaboração financiada pelo estado entre pesquisadores da Universidade Brandeis, o Departamento de Saúde 

Pública de Massachusetts, vários departamentos de polícia municipal e agências locais de redução de danos. Entre em contato conosco 

pelo e-mail maddsbrandeis@gmail.com. 
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