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RESUMO

Introdução: Na  busca  pelo  desempenho  acadêmico  considerado  exemplar,
estudantes  das  diversas  áreas  do  conhecimento  procuram  por  “atalhos”
farmacológicos  para  alcançar  seu  objetivo.  O  metilfenidato,  fármaco
psicoestimulante utilizado para tratamento de Transtorno de déficit de atenção por
hiperatividade (TDAH) aparece como uma possível solução. O presente estudo teve
como objetivo abordar o uso indevido do metilfenidato por universitários da área da
saúde expondo aspectos diversos dos fatores encorajadores e atenuadores do uso e
da eficácia deste aprimoramento cognitivo. Metodologia: O presente trabalho trata-
se de uma revisão sistemática da literatura, baseada na busca, mediante a adoção
de critérios metodológicos, de artigos científicos disponíveis nas seguintes bases de
dados: PubMed, ScienceDirect e Scielo. Foram utilizados descritores selecionados
por  meio  da  ferramenta  “Descritores  em  Ciências  da  Saúde  -  DeCS”,
compreendendo  os  seguintes  termos  em  inglês:  Methylphenidate,  Students  e
Recreational Drugs, cruzados entre si por meio da utilização do operador booleano
“AND”.  Resultados e Discussão:  Observou-se que a principal justificativa para o
uso indevido do metilfenidato foi a busca por um melhor desempenho acadêmico,
também sendo  relatados  efeitos  colaterais  deste  uso  como impulsividade,  dores
físicas  e  ansiedade.  Conclusões:  Com  os  resultados  obtidos,  pelos  estudos
analisados, pode-se observar uma considerável prevalência do uso não prescrito do
Metilfenidato.
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ABSTRACT

Introduction:  In  the  search  for  academic  performance  considered  exemplary,
students from different areas of knowledge look for pharmacological “shortcuts” to
reach their  goal.  Methylphenidate,  a psychostimulant  drug used to  treat Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) appears as a possible solution. The present
study aimed to address the misuse of methylphenidate by university students in the
health field, exposing different aspects of the encouraging and mitigating factors of
the use and effectiveness of this cognitive improvement. Methodology: The present
work  is  a  systematic  review  of  the  literature,  based  on  the  search,  through  the
adoption  of  methodological  criteria,  of  scientific  articles  available  in  the  following
databases: PubMed, ScienceDirect and Scielo. Descriptors selected using the tool
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“Descriptors in Health Sciences - DeCS” were used, comprising the following terms
in English:  Methylphenidate,  Students and Recreational  Drugs,  crossed using the
Boolean operator “AND”.  Results and Discussion: It was observed that the main
justification for the misuse of methylphenidate was the search for better academic
performance,  and side effects  of  this  use,  such as impulsivity,  physical  pain and
anxiety, have also been reported.  Conclusions: With the results obtained, by the
studies  analyzed,  a  considerable  prevalence  of  the  non-prescribed  use  of
methylphenidate can be observed.

Keywords – Methylphenidate, students, recreational drugs.
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INTRODUÇÃO

Metilfenidato  (MPH)  é  uma  substância  estimulante  do  sistema  nervoso  central
(SNC),  utilizada  no  tratamento  dos  distúrbios  de  aprendizagem e  atenção,  bem
como hiperatividade (NIDA, 2018). Essa substância, é capaz de aumentar o estado
de  concentração,  raciocínio  e  o  desempenho  intelectual  dos  usuários  (ABBASI-
GHAHRAMALOO et al.,2018), atuando no SNC, impedindo a recaptação da dopamina
e  noradrenalina,  aumentando  a  disponibilidade  desses  neurotransmissores  nas
fendas sinápticas (FALLAH et al.,2018). 

Estudos atuais demonstram a utilização do metilfenidato, por indivíduos saudáveis
que  buscam  seus  efeitos  de  melhoramento  cognitivo  e  acadêmico  de  maneira
irregular, obtendo acesso a esse tipo de medicação, em muitos casos, a partir de
colegas  de  turma  que  também  fazem  uso  desta  substância  ou  diretamente  de
médicos que o prescrevem baseados em diagnósticos equivocados (PEREIRA et al.,
2018).  Contudo, a eficácia do uso indiscriminado e abusivo dessas substâncias, com
o objetivo de melhora individual é inconclusiva (KORN et al., 2019). Além disso, o uso
do metilfenidato, sem acompanhamento profissional, e com posologia equivocada,
pode provocar manifestações tóxicas como hipertermia, euforia, delírio, alucinações,
convulsões (FREESE et al., 2012) e crises de abstinência, podendo levar, nos casos
mais graves, ao suicídio (PEREIRA et al., 2018). 

A questão do uso indiscriminado do Metilfenidato por estudantes universitários faz-
se  importante  pois  esta  prática  pode,  muito  provavelmente,  ocorrer  de  forma
subnotificada dentro do ambiente acadêmico. Assim, o objetivo deste trabalho foi
avaliar o uso indiscriminado de Metilfenidato por estudantes universitários da área
da saúde. 

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão sistemática da literatura, baseada na
busca,  mediante  a  adoção  de  critérios  metodológicos,  de  artigos  científicos
disponíveis nas seguintes bases de dados: PubMed, ScienceDirect e Scielo. Foram
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utilizados descritores selecionados por meio da ferramenta “Descritores em Ciências
da  Saúde  -  DeCS”,  compreendendo  os  seguintes  termos  em  inglês:
Methylphenidate,  Students  e  Recreational  Drugs,  cruzados  entre  si  por  meio  da
utilização do operador booleano “AND”. Os artigos selecionados, após o cruzamento
dos descritores, foram filtrados mediante a utilização de critérios de avaliação. Como
primeiro critério avaliativo (1), incluiu-se artigos publicados entre os anos de 2015 e
2020,  e  escritos  em  inglês.  Os  trabalhos  resultantes  dessa  seleção  foram
submetidos  ao  segundo  critério  de  avaliação  (2),  leitura  dos  títulos,  onde  foram
excluídos artigos de revisão da literatura e trabalhos realizados com animais.  Os
artigos selecionados foram submetidos ao terceiro critério avaliativo (3), baseado na
leitura  dos  resumos.  Nessa  etapa  os  dois  autores,  de  forma  independente,
basearam-se mais precisamente na leitura dos objetivos e da metodologia, sendo
excluídos os trabalhos com métodos incompletos, trabalhos que não especificavam
as drogas utilizadas,  artigos  de revisão da literatura,  enciclopédias,  capítulos  de
livros, trabalhos realizados com crianças, trabalhos que associavam duas ou mais
drogas,  pesquisas realizadas com animais e trabalhos que não foram realizados
com universitários da área da saúde. Por fim, os artigos que se enquadraram nos
critérios  de  inclusão adotados foram submetidos ao quarto  critério  avaliativo  (4),
leitura na íntegra, sendo excluídos artigos que estavam indexados em mais de uma
base de dados, sendo selecionado apenas um deles. O quantitativo final dos artigos
foi utilizado para a elaboração dos resultados dessa revisão sistemática. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os resultados obtidos pela presente pesquisa destaca-se o estudo de Fond et
al  (2016),  que  apresenta  o  período  de  estágio  como  protagonista  do  uso  não
prescrito de metilfenidato, modafinil e corticoides. O principal fato a ser levantado é
que nesta fase os alunos recebem uma carga intensa de conteúdo teórico e prático,
somando-se ao acesso frequente a esses medicamentos na rotina clínica. Cohen et
al  (2015),  demonstraram  que  as  taxas  de  uso  do  metilfenidato  e  outros
psicoestimulantes aumentaram com o passar dos anos da vida acadêmica, sendo
observada  uma  taxa  de  4%  no  primeiro  ano  de  curso,  sofrendo  um  aumento
gradativo, chegando a 18% no sexto ano. 

Korn et al (2019) observaram a residência do estudante como fator estimulante para
o  uso  de  psicoestimulantes  sem prescrição,  visto  que  indivíduos  residentes  em
dormitórios  universitários  apresentam  números  mais  expressivos  de  uso  dessas
substâncias, em relação aos residentes em lares contendo familiares e os que vivem
individualmente em residência própria. Este fator pode estar relacionado à facilidade
de  acesso  através  dos  colegas  e  maior  liberdade  de  uso  do  metilfenidato  em
dormitórios  universitários,  e  à  demanda  por  influência  nos  ambientes  sociais
correlacionados  à  universidade  como  festas,  sendo  usado  neste  caso  com  o
propósito recreativo, inclusive em associação ao álcool, cannabis e cocaína (JAIN et
al.,2017; KORN et al., 2019). 

Por  fim,  nenhum  dos  resultados  conseguiu  obter  evidências  suficientes  para
confirmar  a  eficácia  do  metilfenidato  para  a  finalidade  mais  popular  entre  seus
usuários não diagnosticados como portadores de TDAH, o aprimoramento cognitivo
farmacológico. No estudo conduzido na França por Fond (2016) o uso desse tipo de
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substância estava muito mais relacionado à necessidade de controlar os efeitos da
privação  do  sono.  No  Paquistão  (Javed  et  al.,  2019)  foram  observados  os
desempenhos nas provas dos alunos que compunham a amostra e, nesse caso, não
houveram grandes diferenças entre usuários e não usuários, inclusive aqueles que
já  faziam  uso  precedente  crônico  de  metilfenidato  não  apresentaram  resultados
expressivos que os diferenciassem do restante da amostra. 

CONCLUSÕES

Em conclusão, a maior ferramenta no enfrentamento a esse tipo de mau uso de
medicamentos  aparenta  ser  a  informação.  Existem  variáveis  no  processo  de
conhecimento, aquisição e uso de metilfenidato, que tornam difícil a implantação de
medidas específicas de controle dentro do ambiente universitário. Alunos que, por
necessidade, residem em apartamentos compartilhados, dormitórios coletivos não
são  assistidos  em  todos  os  momentos  pela  administração  de  suas  respectivas
universidades, dificultando ainda mais o controle sobre este uso indevido que possui
potencial de, no Brasil, atingir a escala de problema de saúde pública, como já é
tratado nos Estados Unidos. 
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