
4-Fluorofentanil e Despropionil 4-Fluorofentanil Detectado em Heroína/Fentanil 
 

• De novembro de 2020 a janeiro de 2021, foram confirmadas diversas amostras vendidas como fentanil e heroína 
contendo 4-Fluorofentanil e Despropionil 4-Fluorofentanil, afora o fentanil e a heroína (n=4). Detectaram-se 
amostras em 5 comunidades em MA (Lynn, Quincy, Pittsfield, Springfield, Boston). De 11 amostras, 4 (36%) foram 
associadas a uma overdose e 2 foram associadas a reações no local da aplicação. Foram coletadas todas as amostras 
em colaboração com programas locais de redução de danos ou doadas por departamentos policiais e submetidas a 
testes MADDS. 

• O 4-Fluorofentanil é um análogo que foi desenvolvido nos anos 60; o Despropionil 4-Fluorofentanil é um 
intermediário na produção analógica de fentanil que também pode causar efeitos nocivos. Os dois análogos foram 
vistos pela primeira vez nos EUA de forma ilícita no fornecimento de drogas em 2017. Em MA, as substâncias foram 
encontradas em recipientes e cotonetes utilizados para aplicação. 

• Os relatórios de experiência de usuários das amostras associadas com efeitos negativos à saúde observaram o seguinte: 
"overdose"; "adormeci mas não fiquei drogado, amigo usou do mesmo lote e morreu ao inalar"; "6 Narcans usadas"; e "8 
mg de Narcan administrada para reanimar". Narcan irá atuar sobre estes análogos fentanílicos. 

• Encontraram-se vários adulterantes diferentes nas 11 amostras, com uma série de sabores relatados: alguns eram 
doces e cortados com lactose ou manitol. Outros eram amargos ("cheiro de aspirina", "cheiro de Tylenol infantil") e 
feitos com quinino, tramadol ou carbonato de cálcio, um ingrediente em produtos domésticos como pasta de dente 
em pó. Duas das amostras amargas relataram irritação no local da aplicação: "dormente quando injetado" e 
"vermelho, manchado no local da injeção". 

 

Como Identificar a Droga 
• 4-Fluorofentanil e Despropionil 4-Fluorofentanil são difíceis de identificar sem testes analíticos. Parecem ser um 

sólido cristalino branco e se misturam a outras drogas em pó disponíveis nas ruas. 
• Se você tiver suspeitas sobre a composição de suas drogas, entre em contato com o MADDS sobre a verificação de drogas. 
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Efeitos à Saúde 
• Semelhante ao fentanil, entre os efeitos à saúde podem incluir depressão respiratória profunda, frequência 

cardíaca diminuída, pressão arterial baixa, rigidez da parede torácica ("peito de madeira") e falta de resposta. 

• A diferença do 4-Fluorofentanil é que ele tem um risco de toxicidade maior do que o fentanil. Algumas pequenas 

quantidades de 4-Fluorofentanil e Despropionil 4-Fluorofentanil podem causar danos e overdose. É curto o tempo desde o 

consumo até os efeitos de sedação e overdose que ameaça a vida - segundos a minutos. Devido à potência e toxicidade 

desta droga, a sua fabricação inconsistente, e a mistura no produto consumido que muitas vezes já inclui o fentanil, o risco 

de overdose é ainda maior. 
 

Redução de Danos e Prevenção de Overdose 
• El suministro de drogas es impredecible. Es más seguro usarlo cuando hay otras personas presentes o pueden contro-

larlo O fornecimento de drogas é imprevisível. É mais seguro de usar quando outras pessoas estão presentes ou 
podem conferir você 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 em farmácias de varejo sem receita médica. 

• Se você está preocupado sobre o que existe em uma amostra de droga, favor entrar em contato com uma organização 
comunitária local de redução de danos para obter conselhos adicionais sobre uso mais seguro e disponibilidade da 
verificação de drogas com o MADDS. 

Massachusetts Drug Supply Data Stream (MADDS) 
Alerta Comunitário de Fornecimento de Drogas 

O MADDS é um projeto financiado 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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