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RESUMO 

Introdução: Na vida moderna, algumas substâncias psicoativas são utilizadas como 
forma de modificar o modo de ser, viver e trabalhar, sendo consumidas em um 
contexto que prioriza o elevado rendimento, alta qualidade e curto prazo. Uma dessas 
substâncias é o cloridrato de metilfenidato, que foi desenvolvido inicialmente para 
tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O metilfenidato é 
amplamente utilizado especialmente por jovens universitários com o objetivo de 
aumentar a concentração e o tempo de vigília, permitindo estudar por várias horas 
seguidas, contudo, seu uso indiscriminado representa riscos à saúde. Diante disso, e 
baseado em uma preocupação crescente com uso indiscriminado de medicamentos, 
surgiu a necessidade da realização do presente estudo, com vistas a conhecer e 
entender o perfil dos usuários de metilfenidato. Para tanto, este estudo tem como 
objetivo geral identificar uso de metilfenidato por acadêmicos de instituições de ensino 
superior. E tem como objetivos específicos caracterizar o perfil socioeconômico e 
demográfico dos acadêmicos pesquisados; averiguar o perfil de consumo de 
metilfenidato pelos acadêmicos; avaliar o conhecimento dos acadêmicos sobre o 
consumo de metilfenidato. Metodologia: O presente trabalho se trata de uma 
pesquisa bibliográfica, o tema proposto teve base em dados e informações contidos 
em revistas, livros, artigos científicos, disponibilizados em sites como Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), que servirá para enriquecer o trabalho de dados e 
informações acerca do tema a fim de suprir todos os objetivos propostos. Resultados 
e Discussão: A principal faixa etária que utiliza o metilfenidato são os jovens, com 
idade média predominante de 18 a 27 anos, a principal circunstância que levou ao uso 
indiscriminado foi a intencional. De acordo com os dados e pesquisas o consumo do 
metilfenidato está crescendo de forma preocupante, pode vir a se tornar um problema 
de saúde pública, tornando-se necessário a dispensação, e definição de fiscalização 
de medicamentos à base de metilfenidato. As substâncias psicoativas e possíveis 
efeitos deletérios são temas de relevante preocupação mundial, considerando o 
número de usuários existentes e seu impacto sobre os indivíduos e a sociedade. Os 
estudantes universitários compreendem um importante grupo de estudo. Essas 
substâncias podem aumentar a ocorrência de acidentes e violências, transtornos de 
humor, doenças mentais, comprometimento do desenvolvimento psicossocial, 
gravidez indesejada, exposição às doenças sexualmente transmissíveis, mortalidade, 
dentre outros. Além disso, é um importante preditor de uso e dependência na vida 
adulta. Em contra partida, um benefício citado é a “anti-dependência”, ou seja, o 
Metilfenidato diminuiria o risco de transtornos, tal benefício é uma resposta de uma 
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possível dependência do uso do medicamento, assim gerando uma dúvida e duplo 
sentido: o Metilfenidato não causa dependência e pode evitar abuso de outras 
substancias no futuro. Conclusões: O mundo acadêmico hoje, apesar de estimular o 
desenvolvimento e aprendizado, está inserido num contexto bastante competitivo 
impondo acadêmicos a atender a demanda por alta qualidade e rendimento em 
curtíssimos prazos. Em tal situação universitários sadios recorrem ao uso de 
psicoativos, no qual alguns são utilizadas para alterar o comportamento, humor e 
consciência, a fim de intensificar as atividades mentais e atender as expectativas 
requeridas. O estudo sobre o uso indiscriminado do cloridrato de metilfenidato, é 
importante para que haja informações seguras quanto ao seu uso, indiscriminado. Os 
casos encontrados coincidem com vários achados em literaturas, cada achado, deixa 
claro a necessidade de criar campanhas de conscientização, atividades educativas 
para alerta da sociedade, esclarecendo assim todos as consequências que o uso 
indiscriminado pode causar. 
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ABSTRACT 

Introduction: In modern life, some psychoactive substances are used as a way of 
modifying the way of being, living and working, being consumed in a context that 
prioritizes high yield, high quality and short term. One such substance is 
methylphenidate hydrochloride, which was initially developed to treat attention deficit 
hyperactivity disorder. Methylphenidate is widely used especially by young college 
students to increase concentration and wakefulness, allowing them to study for several 
hours at a time. However, its indiscriminate use poses health risks. Given this and 
based on a growing concern with the indiscriminate use of medicines, the need for this 
study arose in order to know and understand the profile of users of methylphenidate. 
Therefore, this study aims to identify the use of methylphenidate by academics from 
higher education institutions. And its specific objectives are to characterize the 
socioeconomic and demographic profile of the researched academics; To investigate 
the methylphenidate consumption profile by academics; To evaluate academic 
knowledge about methylphenidate consumption. Methodology: This work is a 
bibliographical research, the proposed theme was based on data and information 
contained in magazines, books, scientific articles. Results and Discussion: The main 
age group using methylphenidate are young people, with a predominant average age 
of 18 to 27 years, the main circumstance that led to indiscriminate use was intentional 
use. According to data and research methylphenidate consumption is growing 
worryingly, may become a public health problem, making it necessary to dispense, and 
definition of supervision of medicines based on methylphenidate. Psychoactive 
substances and possible deleterious effects are topics of relevant worldwide concern, 
considering the number of existing users and their impact on individuals and society. 
University students comprise an important study group. These substances may 
increase the occurrence of accidents and violence, mood disorders, mental illness, 
impairment of psychosocial development, unwanted pregnancy, exposure to sexually 
transmitted diseases, mortality, among others. In addition, it is an important predictor 
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of adult use and dependence. On the other hand, a cited benefit is “anti-dependence”, 
ie Methylphenidate would decrease the risk of disorders, such benefit is a response to 
a possible dependence on the use of the drug, thus generating a doubt and double 
meaning: Methylphenidate does not cause addiction and may prevent abuse of other 
substances in the future. Conclusions: The academic world today, despite stimulating 
development and learning, is inserted in a very competitive context imposing 
academics to meet the demand for high quality and short term performance. In such a 
situation, healthy university students resort to the use of psychoactive drugs, in which 
some are used to alter behavior, mood and consciousness, in order to intensify mental 
activities and meet the required expectations. The study on the indiscriminate use of 
methylphenidate hydrochloride is important for safe information on its indiscriminate 
use. The found cases coincide with several findings in literature, each finding makes 
clear the need to create awareness campaigns, educational activities to alert society, 
thus clarifying all the consequences that indiscriminate use can cause. 
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