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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi identificar o uso não prescrito de metilfenidato em universitários de ensino superior
privado. Utilizou-se questionário com questões abertas e fechadas abordando o uso não prescrito de metilfenidato. O
continha 26 perguntas objetivas. O mesmo foi respondido pelos universitários em suas respectivas salas de aula. Os
alunos foram classificados, de acordo com curso, idade, sexo, estado civil, moradia, desempenho escolar e período que
estão cursando. Participaram da pesquisa 120 alunos. Por meio da análise dos resultados foi possível definir que o uso
não  prescrito  de  metilfenidato  foi  predominante  entre  os  alunos  do  segundo  ao  quarto  ano.  Espera-se,  com este
resultado, colaborar com o desenvolvimento de estratégias que diminuam o uso do fármaco sem a prescrição médica. 
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1 INTRODUÇÃO

Os  dados  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Produtos  Controlados  (SNGPC)
apresentados no Boletim Farmacológico de SNGPC demonstram uma tendência de uso crescente
de metilfenidato no Brasil. O mesmo documento questiona se esse uso está sendo feito de forma
segura - somente para as indicações aprovadas no registro do medicamento e para os pacientes
corretos, na dosagem e períodos adequados (BRASIL, 2012).

São conhecidos três usos “não médicos” desse medicamento: o recreativo, para aumentar o
tempo  de  vigília  e  disposição  durante  o  lazer;  o  estético,  para  auxiliar  o  emagrecimento;  e  o
aprimoramento  cognitivo,  para  melhorar  o  desempenho cognitivo  profissional  e  acadêmico  Este
último uso, privilegiado no presente artigo, é possibilitado pelo fato de o medicamento proporcionar o
aumento  na  capacidade  de  concentração,  atenção  e  estado  de  alerta  também  em  pessoas
saudáveis (BARROS; ORTEGA, 2011). 

O metilfenidato é um fármaco do grupo dos anfetamínicos que tem como forma comercial
mais conhecida a Ritalina®. Essa substância,  classificada como estimulante do sistema nervoso
central, apresenta efeitos mais proeminentes sobre a atividade mental do que a motora (CARNEIRO
et al., 2013). 

O uso desse fármaco tem autorização legal para o tratamento de pessoas com transtornos
psiquiátricos.  A Organização Mundial da Saúde – ONU, incluiu o mesmo na Lista da Convenção de
Substâncias Psicotrópicas de 1971. A partir disso, o mesmo exige controle especial por apresentar
risco de abuso e dependência (BARROS; ORTEGA, 2011).

A potencialização do desempenho cognitivo apresentado pelo medicamento atrai  pessoas
saudáveis que buscam melhorar o mesmo ao se depararem com situações que exijam uma maior
capacidade neste sentido (CARNEIRO et al., 2008). 

No Brasil, são usadas algumas expressões para essa prática: “uso instrumental de remédios”,
“drogas para turbinar o cérebro”, “neurologia cosmética”, “dopping cerebral”e “drogas de inteligência”
(BARROS;ORTEGA, 2009). 

O  Aprimoramento  Cognitivo  Farmacológico  está  relacionado  à  utilização  de  drogas  para
“turbinar o cérebro” - fármacos que surgem como alternativas em situações em que as elevadas
expectativas de produção não estão sendo correspondidas. As substâncias psicotrópicas usadas
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com ou sem prescrição médica para alcançar esse “melhoramento” da capacidade cerebral  nas
performances  escolares  e  laborais.  Um  dos  medicamentos  mais  utilizados  para  esse  fim  é  o
cloridrato de metilfenidato (COLI et al., 2016). 

Teixeira (2005) refere que o termo  Cognitive enhancement ou ”aperfeiçoamento cognitivo”,
surgiu no inicio do ano 2000 indicando a possibilidade de uma droga que, usada fora da indicação
médica pudesse “aperfeiçoar” de forma artificial uma capacidade já presente no individuo. 

Carneiro et  al.  (2008) referem que os universitários,  devido à suas obrigações e crenças
internas, representam grande parcela dos usuários de metilfenidato sem indicação clinica fazendo
uso não devido do medicamento em questão. 

O metilfenidato pode ser encontrado de forma fácil no comércio ilegal, inclusive na internet.
Os usuários adotam como referência a “indicação” de vizinhos, conhecidos e amigos para fazer o
uso. A maioria é leiga e desconhecem indicação e os efeitos adversos do medicamento incluindo a
possibilidade  de  causar  dependência  devido  ao  uso  abusivo.  Com  o  uso  do  mesmo,  buscam
potencializar o rendimento acadêmico e profissional e aumentar a concentração para realizar tarefas
de forma mais produtiva (AFFONSO et al., 2016).

Dado o crescimento do consumo do fármaco sem finalidade terapêutica, informações sobre
seu  uso  necessitam  ser  adquiridas,  analisadas  e  problematizadas  a  fim  de  conscientizar  os
estudantes sobre os reais riscos que o metilfenidato pode oferecer à saúde (COLI et al., 2016).

Fazer o monitoramento da prescrição e do consumo de medicamentos que podem ocasionar
dependência física,  psíquica e/  ou outro tipo de risco conhecido ou em potencial  para a saúde
humana em uma população, a exemplo do metilfenidato, é contribuir para o desenvolvimento de
uma vigilância sanitária baseada em evidências (BRASIL, 2012).

O presente  estudo tem como objetivo identificar  o  uso não prescrito  de metilfenidato por
universitários de ensino privado da região Noroeste do Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo  transversal  descritivo  realizado  em  centro  superior  de  ensino  privado  da  região
Noroeste do Paraná. Inclui-se universitários maiores de 18 anos matriculados e frequentadores em
cursos  das  áreas  de  exatas,  humanas  e  biológicas.  Utilizou-se  instrumento  elaborado  pelos
pesquisadores,  contendo dados  sociodemográficos  e  questões sobre  conhecimento  e  o  uso de
metilfenidato.  

Estes resultados parciais  fazem parte  do projeto de pesquisa “Uso de metilfenidato entre
universitários de ensino superior” cujo projeto foi submetido e ao Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro  Superior  de  Ensino  de  Maringá  (CEP  CESUMAR)  e  aprovado  conforme  certificado  nº
2.091.969 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram abordados 120 acadêmicos da área da saúde sendo 10,2% do sexo masculino e
79,8% feminino. Prevalece a faixa de idade de 18 a 29 anos (95,8%) seguido de 30 a 49 (4,2%).
Maioria  é  solteiro  (91,6%)  seguido  de  casados  (5,0%)  e  outros  estados  civis  (3,4%).  Sobre  o
metilfenidato, 91,6% refere que sabe da existência da droga e 71,4% que conhece o mecanismo de
ação. Por serem de vários cursos, a pesquisa não se ateve em perguntar qual seria o mecanismo de
ação conhecido. Entre os acadêmicos abordados, vinte (16,8%) relatou que usa/usou a droga. Os
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mesmos apresentaram como motivo estudar para provas (30,0%), para aprender mais (10,0%) e
outros não evidenciados (25,0%). Destes, nove (45,0%) usa o medicamento com prescrição médica
e  sete  (35,0%)  adquire  o  medicamento  sem  a  mesma.  Desta  população,  20,0%  referiu  que
apresentou efeitos colaterais após o uso da droga evidenciando taquicardia (10,0%), tremores nas
mãos (10,0%), perda de apetite (5,0%) e ansiedade (5,0%).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que o uso de metilfenidato e mais frequente entre os universitários pois a maioria relata 
ter conhecimento sobre a droga e seu mecanismo de ação no meio dos universitários sendo que 
alguns já usam a mesma. Ao final desta pesquisa, espera-se colaborar com o desenvolvimento de 
estratégias que diminuam o uso do fármaco sem a prescrição médica.
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