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INALANTES

O QUE SÃO INALANTES?
Inalantes  são  substâncias  voláteis  (evaporam  na

temperatura  ambiente)  que  quando  inalados  produzem
efeitos no cérebro capazes de alterar seu funcionamento. 

Esse conceito serve para uma grande quantidade de
produtos com diferentes ações, tais como: esmaltes de unha,
cola  de  sapateiro,  removedores  de  tinta,  acetona,  thinner,
benzina,  adesivos,  fluidos  para  isqueiro,  gasolina,
clorofórmio, éter e outros.

QUEM DISSE QUE SÃO
INOFENSÍVEIS?

Os  inalantes  são  sedativos,  Provocam,  dor  de
cabeça,  tonturas  e  relaxamento  da  musculatura  corporal,
alteram a percepção das coisas e deixam as pessoas mais
expostas  à  acidentes.  Ocorrem  ainda  zumbidos  e  sons
grosseiros que acompanham os efeitos. 

O efeito  predominante  é  a  depressão  do cérebro.
Sabe-se  que  a  aspiração  dos  inalantes  pode  levar  à
destruição de neurônios (células cerebrais) causando lesões
irreversíveis  no  cérebro.  Além  disso,  pessoas  que  usam
frequentemente  perdem  a  motivação  e  a  energia,  têm
dificuldade  de  concentração  e  diminuição  da  memória,
lesões  da medula óssea,  do figado,  dos rins e dos nervos
periféricos que controlam os nossos músculos. Casos mais
graves podem ocasionar convulsões. depressão respiratória
e coma. 

 

COMO É POSSÍVEL PERCEBER O
ABUSO DE INALANTES?

•  Podemos  perceber  pupilas  dilatadas,  olhos  vermelhos  e
olhar  perdido,  expressão de aflição,  modos desorientados,
nariz vermelho ou com coriza, rachaduras ao redor da boca
e  do  nariz,  salivação  excessiva,  coordenação  motora
desequilibrada  enquanto  duram os  efeitos  da  intoxicação,
grande  confusão,  deterioração  da  capacidade  de  escrever,
tonteiras, agitação. 

•  Hálito  muito  desagradável  e  forte,  cheiro  de
produto químico nas roupas ou no corpo. 

•  Acessos  de  riso  sem  motivo  e  descontrolados,
articulação que torna a fala incompreensível, conversa que
revela  percepção  distorcida  de  tempo  e  lugar,  tosse
excessiva, atitudes de poder e invencibilidade. 

•  Sonolência  anormal,  câimbras  musculares  nas
pernas e no estômago, náuseas, falta de concentração, perda
súbita  de  memória,  humor  muito  irregular,  mudanças  no
desempenho escolar; mudanças na higiene pessoal. 

•Esses sintomas isolados não são necessariamente
indicativos de uso É preciso uma observação cuidadosa e
atenta, com diálogo franco e aberto. 

.   

SAIBA MAIS UM POUCO...
•O  lança  perfume  é  um  inalante  cujo  uso  e

fabricação são proibidos no território brasileiro. No passado
foi lançado no mercado como "aromatizador de ambientes" 

•  O  cheirinho  da  loló,  produto  à  base  de
clorofórmio e éter, preparado de forma clandestina, oferece
maior risco devido a adição de diversos produtos com o fim
de substituir substâncias em sua composição, o que dificulta
o tratamento nos casos de intoxicação aguda. 

• O uso de inalantes durante a gestação pode trazer
sérios prejuízos na formação do feto, atingindo o cérebro e
outros órgãos, causando deformações elou retardo mental. 

•  O  usuário  pode  sofrer  a  Síndrome  de  Morte
Súbita. Isto quer dizer que ele poderá morrer na primeira,
décima ou centésima vez que usar.



O uso constante de
inalantes causa

lesões profundas no
cérebro podendo

chegar ao estado de
demência.

Preserve sua
inteligência!

ONDE PROCURAR AJUDA?

Núcleo  de  assistência  Social  do  Centro  de  Instrução
Almirante Alexandrino – CIAA

Endereço: Av. Brasil, 10.946 – Penha
Rio de janeiro – CEP: 21.012-350
Tel: 2126-6219
(Exclusivo  para  militares  e  servidores  civis  lotados  no
CIAA, e seus dependentes)

Hospital  Central  da  Marinha  (HCM)-  Espaço
Consciência e Cuidado

Endereço: Praça Mauá
Ilha das Cobras – Parte Alta, S/N° - Tel: 2104-5588
(Exclusivo para militares e seus dependentes)

ATENDIMENTOS GRATUITOS:

Narcóticos Anônimos (NA)
Tel: 2533-5015

Grupo de apoio familiar NAR-ANON
Tel:2263-6595 / 2516-0057

Alcoólicos Anônimos (AA)
Tel: 2253-3377


