
 
Fluxo de Dados de Fornecimento de Drogas de Massachusetts (MADDS) 

 

 Alerta de Drogas de Rua: Xilazina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Xilazina está crescendo em fentanil e heroína (droga) 
• O sedativo animal xilazina tem sido encontrado cada vez mais em amostras de drogas em todo o estado de 

Massachusetts.* 

• A Xilazina é um tranquilizante de longa ação, mas não é um opioide. Algumas amostras tinham 
tanto xilazina quanto drogas ou mais xilazina do que drogas. 

 

 

 
 
 

 Xilazina é um perigo para a saúde 

A xilazina pode levar a 

• Sonolência extrema 

• Adormecer por longos períodos de tempo 

• Ritmo cardíaco mais lento 

• Uma chance maior de overdose ou morte se 
usada com drogas e outras substâncias nocivas 

• Feridas e infecções graves, mesmo em 
lugares em seu corpo longe de onde você injeta 

• Lesões graves se você desmaiar e ficar deitado 
em uma posição por muito tempo 

• Ficando muito quente ou muito frio se você 
desmaiar do lado de fora 

Algumas pessoas que enviaram amostras com a xilazina 
disseram: "me fez dormir estranhamente"; "me deixou 
inconsciente por 6 horas"; "me fez desmaiar e acordei com 
vômito em cima de mim"; e "pele em chamas, os dentes 
pareciam que iam cair". 

 
 

 
 

 
 

 

MADDS es una colaboración financiada por el estado con 
investigadores de la Universidad de Brandeis, el 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, varios 
departamentos de policía de la ciudad y agencias locales de 
reducción de daños. Contáctenos en 
maddsbrandeis@gmail.com. Clique aqui para mais 
informações e recursos ou escaneamento.  

 

A Xilazina foi encontrada em pó de drogas de rua e em 
pílulas falsas para dor. 

Redução de danos e risco de overdose 

• USO COM OU AO REDOR DE OUTRAS PESSOAS. 

As pessoas que usam em conjunto devem se revezar para 
não ter uma overdose ao mesmo tempo. 

• Se alguém tiver uma overdose, PEÇA AJUDA E DÊ 
NALOXONA até que comecem a respirar 
regularmente, mesmo que ainda estejam desmaiados. 
Se alguém tiver desmaiado mas ainda estiver 
respirando, coloque a pessoa na posição de 
recuperação (abaixo) e observe sua respiração. 

 

 

• USE UMA SERINGA ESTERILIZADA e limpe sua pele 
toda vez que você injetar para prevenir infecções. 
Fique de olho nos locais de injeção e outras feridas. 
Procure ajuda médica se a ferida ficar 
vermelha/lacrimejante ou se você tiver febre. 

• É difícil saber o que tem nas drogas de rua. Verifique 
com seu programa local de redução de danos or 
naloxona, ajuda no tratamento de feridas, kits de 
tratamento de feridas, suprimentos de uso mais 
seguro, conselhos e verificação de drogas com o 
MADDS. 

Como a xilazina pode afetar sua 
pele 

Úlceras na 

pele 

Erup
ção 

Pele morta Pus 

Adormecer a partir da xilazina pode parecer 
uma overdose de opióides, mas não vai 
responder à naloxona. Se a pessoa está 

respirando mas não responde quando você tenta 
acordar, Observe a respiração para ter 

certeza de que estão recebendo oxigênio 
suficiente. Dê naloxona, comece a 

respiração de resgate e chame por ajuda se 
a respiração estiver irregular ou se a pele estiver 

cinzenta ou pálida. 

Se alguém desmaiar após o uso, mas ainda estiver respirando 
coloque a pessoa na posição de recuperação, como mostrado 

nesta figura, e chame por ajuda! 

https://linktr.ee/brandeismadds

