
A Xilazina é um perigo para a saúde
• A xilazina é um medicamento de ação prolongada e

sedante, mas não é um opióide. Experiências de uso
observaram “me fez dormir de forma estranha”; “me deixou fora 
do ar por 6 horas”; “muito forte”; “me fez desmaiar e acordei
com vômito em cima de mim”, “pele em chamas, os dentes
pareciam que iam cair”, e “causando buracos (úlceras) onde
foram injetados”.

• A xilazina pode causar falta de resposta ou diminuição da
consciência, baixo nível de açúcar no sangue, pressão sanguínea
baixa, ritmo cardíaco lento, e respiração reduzida. Já que a
a xilazina é frequentemente encontrada em combinação com
outros medicamentos sedantes como opióides, há um risco
maior de overdose ou morte.

• O uso de xilazina pode aumentar o risco de úlceras de pele no 
local de injeção ou outros cortes. As úlceras de pele da xilazina
podem rapidamente levar a infecção ou necrose.

• As pessoas podem apresentar ferimentos graves se excederem 
e não respondem por longos períodos. Quedas; hipotermia ou
emergências relacionadas com o calor se for usado de forma
externa; e pode resultar em danos a músculos, nervos e rins se o
fluxo sanguíneo for restrito a uma parte do corpo por um longo
período.

Xilazina está aumentando em fentanil e heroína
• Desde o relatório inicial do MADDS em março de 2021, o

sedativo veterinário xilazina continua a ser detectado em um
número substancial de amostras vendidas como fentanil e
heroína em todo o estado de Massachusetts.* Em 2021, 31% das
398 amostras de opióides que foram testadas em todo o estado
continham xilazina. Em 15 de junho, esta mesma substância foi
detectada em 28% das 263 amostras de opióides testadas em
2022 (veja o gráfico).

• La mayoría de las muestras con xilacina, contenían fentanilo y
fueron vendidas como droga/heroína. La cantidad de xilacina
encontrada en las muestras vendidas como droga/heroína
variaban, pero un número cada vez mayor contenía xilacina
como el mayor componente.

• Las muestras analizadas desde enero al 15 de junio de 2022,
muestran que la xilacina es más frecuentemente encontrada
en drogas vendidas como heroína/droga/fentanilo en las áreas
del oeste de Massachusetts más que en el este. (42% vs. 21% de
muestras de opioides).

• Las muestras que contienen xilacina incluyen analgésicos
falsificados, polvo residual marrón y blanco en bolsas, y
elementos de cocina de droga y algodones utilizados para su
inyección.

• En 2021, en 7 de las 131 muestras que contenían xilacina (5%)
fueron asociadas a sobredosis fatales o no fatales donde además
estaba involucrado el fentanilo.

Redução de danos e risco de overdose
• O fornecimento de drogas é imprevisível. É mais seguro usar quando outras pessoas estão presentes ou podem verificar com frequência. As

pessoas que usam juntas devem se revezar para evitar overdose simultânea.
• Em caso de overdose, administre naloxona, faça respirações de resgate e acompanhe até que a respiração seja restabelecida, mesmo que

a pessoa permaneça sem resposta. Você pode adquirir naloxona em programas de redução de danos e em farmácias de varejo sem receita
médica. Se alguém está tendo uma overdose, coloque a pessoa na posição de recuperação, certifique-se de que suas vias aéreas estão
desobstruídas e monitore a respiração.

• Use uma seringa esterilizada e limpe o local com um algodão com álcool antes de cada injeção. Monitore os locais de injeção e outros cortes ou 
arranhões, e procurar atendimento médico em caso de abscessos ou úlceras de pele. Fique alternando os locais de injeção para evitar danos
às veias e reduzir o risco de infecção.

• Considere não ficar alternando entre a injeção, cheirar e fumar.
• Entre em contato com um programa local de redução de danos para obter ajuda com abscesso ou tratamento de feridas, maiores orientações

sobre uso mais seguro, materiais de uso mais seguro, testes de fentanil, e verificação e drogas com MADDS.

* Todas las muestras fueron provistas por programas de reducción de daños o donadas por el departamento de policía para el analisis de MADDS. 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 maddsbrandeis@gmail.com.
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A xilazina foi encontrada em pó e 
compreimidos para dor.

Clique ou escaneie 
para mais informaçãoes.

A xilazina está geralmente presente nos opióides. A xilazina 
pode contribuir para a super-sedação juntamente com 
os opióides. A naloxona NÃO IRÁ reverter os efeitos da 
xilazina, mas SEMPRE administre naloxona em caso de 
suspeita de overdose. A naloxona reverterá os efeitos de 

quaisquer opióides presentes. A pessoa pode permanecer 
sem reagir se a xilazina estiver presente. Peça ajuda e faça 

respirações de resgate para ajudar na respiração.

mailto:maddsbrandeis%40gmail.com?subject=
https://linktr.ee/brandeismadds

