
Falsificação de Benzodiazepina 
• No período de novembro de 2020 a maio de 2021, múltiplas pílulas previstas para serem benzodiazepinas (Xanax, "Xanny bars", 

"footballs") foram confirmadas como sendo benzodiazepinas falsificadas (n=23). Tais pílulas continham benzodiazepinas que 
não são aprovadas pelo FDA ou vendidas nos EUA ou benzodiazepinas sintéticas, incluindo etizolam, bromazolam, clonazolam e 
flualprazolam. As amostras foram encontradas em 4 comunidades MA (Boston, Quincy, Gloucester, Lynn) sendo que a maioria 
das amostras foram enviadas de Boston. Todas as amostras foram coletadas em colaboração com programas locais de redução 
de danos ou doadas por departamentos policiais e submetidas a testes MADDS. 

• Amostras das pílulas continham benzodiazepinas e cortes inativos; uma amostra tinha detectado vestígios de fentanil. 
• As benzodiazepinas que não são aprovadas ou vendidas pela FDA nos EUA, como a etizolam, não são prescritas ou monitoradas 

quanto à qualidade e, assim, não são consideradas seguras. Os benzodiazepínicos projetados não são aprovados para uso médi-
co em qualquer parte do mundo. 

• Um pequeno número de relatos de experiência de usuários observou efeitos negativos à saúde: "desmaios", "dores no peito" e 
três overdoses. Dois usuários expressaram que a substância era mais fraca do que o esperado. A experiência do usuário incluiu 
efeitos desejados, tais como redução da ansiedade e auxílio ao sono semelhantes a outros benzodiazepínicos, mas com efeitos 
mais duradouros (6-24 horas), um tempo mais rápido para a tolerância e sintomas de abstinência mais desafiadores que podem 
durar dias a um mês. 

Como Identificar o Medicamento 
• Não é fácil dizer que um comprimido é uma Benzodiazepina falsificada sem testes analíticos. Xanax (alprazolam) são tipicamen-

te comprimidos em forma de barra verde, amarela ou azul com impressões de números e letras, mas os benzodiazepínicos fal-
sificados podem ter o mesmo aspecto. As falsificações podem se desfazer facilmente ou ficar descoloridas em sua mão ou na 
embalagem do medicamento. 

• Se você tiver suspeitas sobre a composição de seus medicamentos, entre em contato com o MADDS sobre a verificação  
de medicamentos. 

Clique aqui para mais  
informações e  recursos ou  
escaneamento 

 

Efeitos à Saúde  
• Para todos os benzodiazepínicos - reais ou falsificados - este risco de overdose é agravado pela co-exposição a outros medica-

mentos sedativos como o álcool e opiáceos, incluindo os utilizados para tratamento de dor ou dependência. Todos os benzodi-
azepínicos podem produzir sedação intensa, parar ou retardar a respiração e/ou perda de consciência. 

• Caso esteja preocupado sobre o que está em uma amostra de medicamento, entre em contato com uma organização 
comunitária local de redução de danos para obter conselhos adicionais sobre uso mais seguro e disponibilidade de verificação 
de medicamentos com o MADDS. 

 

Redução de Riscos e Prevenção de Overdose 
• Caso você obtenha comprimidos fora de uma farmácia, use uma fita de teste de fentanil para verificar se ela contém 

fentanil. Os comprimidos falsificados de benzo-diazepina darão negativo nas fitas de teste de fentanil, exceto se houver 
um nível detectável de fentanil nelas. As pílulas que são falsificadas podem não ser misturadas uniformemente, 
portanto testar uma pílula pulverizada ou mais de uma parte da pílula é a melhor opção. 

• Narcan (naloxona) reverte as overdoses envolvendo opióides. Não reverterá a sedação de uma benzodiazepina. 

• O fornecimento de medicamentos é imprevisível. Torna-se mais seguro utilizá-lo quando outras pessoas estão presentes e pode 

verificar com frequência. As pessoas que usam em conjunto devem se revezar para evitar overdose simultânea. Administre 

Narcan e peça ajuda em caso de overdose ou outras reações adversas. Você pode obter Narcan em programas de redução de 

danos e farmácias de varejo sem receita médica. 
• Tome cuidado ao usar benzodiazepinas.  Se você acha que é falsificado, tome doses menores. 
• Observe a ordem de quando você usa benzodiazepinas. O consumo deles após opióides ou álcool pode aumentar a 

depressão respiratória. 
• O uso de benzodiazepínicos falsificados em uma superdosagem pode ser imprevisível e não atingir os efeitos espera-

dos. 

Massachusetts Drug Supply Data Stream (MADDS) 
Boletim Comunitário de Abastecimento de Medicamentos 

MADDS é uma colaboração financiada pelo estado entre pesquisadores da Universidade Brandeis, o Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts, diversos 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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