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RESUMO 

 

METILFENIDATO: A DROGA DOS UNIVERSITÁRIOS 

Muitos estudantes, quando se veem envoltos em livros, trabalhos, provas, entre outros compromissos 

inerentes à vida universitária, buscam um “auxílio extra” para combater o cansaço, o sono e a 

consequente falta de concentração e atenção. O Metilfenidato é um desses fármacos, utilizado para o 

tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), com uso indiscriminado no 

meio universitário e às vezes, conseguido sem receita. Esse artigo trata-se de um estudo realizado 

através de pesquisa e levantamento bibliográfico, com base em diversos sites, como: Google 

Acadêmico, Portal da UNICAMP e revista Brasileira de Educação Médica, entre outros, no período de 

agosto a setembro de 2018. O objetivo deste estudo foi mostrar as principais consequências do 

consumo do Metilfenidato por universitários, destacando seus efeitos, por uso indiscriminado. 

Concluiu-se, portanto, que dentre as principais consequências do uso indiscriminado do Metilfenidato 

destacam-se a capacidade que este possui de provocar sérios danos ao coração, ao gastrointestinal, 
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ao sistema endócrino além da dependência física, psíquica, insônia, ansiedade, levando seu 

consumidor a efeitos contrários ao esperado. 

 

Palavras-chave: Concentração. Automedicação. Desempenho. Estimulante. 

Tema central: Farmácia. 

ABSTRACT 

 

METHYLPHENIDATE: THE DRUG OF THE UNIVERSITY STUDENTS 

Many students, when they find themselves involved in books, work, tests, and other commitments 

inherent in university life, seek "extra help" to combat fatigue, sleep, and consequent lack of 

concentration and attention. Methylphenidate is one such drug, used for the treatment of attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD), with indiscriminate use in the university environment and 

sometimes obtained without prescription. This article is a study carried out through research and 

bibliographical survey, based on several sites, such as: Google Academic, Portal of UNICAMP and 

Brazilian Journal of Medical Education, among others, from August to September, 2018. The The 

objective of this study was to show the main consequences of the use of methylphenidate by 

university students, highlighting its effects, through indiscriminate use. It was concluded, therefore, 

that among the main consequences of the indiscriminate use of Methylphenidate, the capacity of the 

heart to cause serious damage to the heart, the gastrointestinal system, the endocrine system, 

besides the physical, psychic, insomnia and anxiety dependence, consumer to contrary to expected 

effects. 

 

Keywords: Concentration. Self-medication. Performance. Stimulating. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os estimulantes cerebrais, que viraram uma febre entre os jovens 

universitários, são substâncias destinadas a aumentar o estado de alerta e a 

motivação de um indivíduo, possuindo características e propriedades 

antidepressivas que têm como consequência uma melhora significativa do humor e 

do desempenho cognitivo. Dentre as substâncias que se enquadram nessa 

descrição, destacam-se a cafeína, o metilfenidato, as anfetaminas, as bebidas 

energéticas, entre outros (MORGAN et al., 2017). 
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O Metilfenidato comercializado atualmente com nome comercial Ritalina, se 

enquadra no contexto desses estimulantes cerebrais e é um dos mais famosos e 

consumidos fármacos destinados à potencialização da capacidade cognitiva de uma 

pessoa, estando associada ao tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade Tdha. Tal medicamento, descoberto e sintetizado pelo químico 

italiano Leandro Panizzon, no ano de 1944, é comercializado desde os anos 50 na 

Suíça e, desde então, sua popularidade tem aumentado de maneira assustadora, 

atraindo a atenção, sobretudo, de jovens estudantes saudáveis, que se encontram 

em um ritmo acadêmico frenético e que alimentam a falsa ilusão de que a mesma 

será a solução para os problemas provenientes do excesso de atividades, da falta 

de tempo e do sono defasado (ORTEGA et al., 2009). 

Na sua concepção original, o tratamento com a Metilfenidato passou a ser 

indicado principalmente para crianças com idade superior a seis anos, em idade 

escolar e que apresentassem um comportamento exageradamente inquieto, bem 

como dificuldade de atenção e concentração Tdha, nos graus leve, moderado ou 

grave, prejudicando seu desempenho escolar e o seu aprendizado. Vale dizer que 

antes de ministrar o medicamento, o médico necessita realizar um exame 

neuropsicológico no paciente, de modo a identificar a extensão do problema, que 

precisa ser analisado individualmente, de maneira ponderada e criteriosa (BASTOS, 

2011). 

O uso do Metilfenidato tornou-se bem mais comum e acessível nas duas 

últimas décadas, mesmo tendo como objetivo principal o tratamento da 

hiperatividade – que nem sempre é a motivação para o seu consumo. Vale dizer que 

para o controle dos sintomas a que se destina o Metilfenidato é bastante eficiente; 

no entanto, quando seu consumo se dá sem o devido acompanhamento médico, de 

maneira indiscriminada, seus efeitos podem ser graves e, consequentemente, 

preocupantes (ORTEGA et al., 2009). 

Dentre os estimulantes existentes, o Metilfenidato é uma das mais populares 

e das mais utilizadas e o Brasil já é o segundo país que mais a consome. Quando 

usada de maneira incorreta, por pessoas que querem simplesmente aumentar sua 
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capacidade de atenção e de concentração, é capaz de provocar uma enorme 

desordem orgânica, gerando sintomas e efeitos desagradáveis (SANTOS et al., 

2014). 

Mesmo diante desse cenário, o consumo dessa droga cresceu de maneira 

alarmante, despertando o interesse de várias outras camadas da sociedade e de 

pessoas de variadas idades (universitários, médicos, vestibulandos, entre outros). 

Sobretudo entre os universitários, que enxergam a Metilfenidato como a “pílula da 

inteligência”, essa droga tem sido amplamente utilizada, objetivando o estímulo 

neural e considerando que estes buscam encontrar em tal medicamento uma 

maneira rápida e eficaz de aumentar sua produtividade e sua capacidade de 

concentração - o que poderia afetar de maneira significativa o seu desempenho, 

evitando o cansaço e o estresse mental. Tal comportamento tem preocupado 

enormemente os profissionais da saúde que, muitas vezes, se veem impedidos de 

agir diante do livre comércio dessa droga na internet (ANDRADE, 2018). 

A falta de informação acerca do assunto, considerando as consequências do 

uso indiscriminado de tal medicamento, é um dos impulsionadores do crescente 

consumo dessa droga entre os estudantes que ao terem acesso ao assunto de 

maneira superficial e sem o devido respaldo técnico, logo despertam interesse e 

deixam de lado questões importantes que deveriam ser consideradas, como seus 

graves efeitos colaterais (BRASIL, 2012). 

Importante ressaltar que aqueles que optam pelo consumo de tal 

medicamento, de certa forma, buscam uma maior aceitação em seu meio social, 

pois consideram que o bom desempenho é um fator determinante para a conquista 

dessa meta. Esses indivíduos, de um modo geral, são carentes e necessitados da 

aprovação alheia e quando sentem dificuldade em alcançá-la, buscam meios 

paliativos para tanto; na vida acadêmica, são muitos os estudantes que se veem 

pressionados pelo excesso de trabalhos e conteúdos a serem assimilados e, 

supondo não darem conta de carregar tamanho fardo sozinhos, buscam uma 

“muleta” capaz de auxiliá-los nessa difícil caminhada, sem levar em conta as 

consequências (CAMPOS, 2015). 
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Porém, é preciso destacar que esse desejo exacerbado de aprovação e de 

melhorar de maneira considerável a performance na vida universitária, por si só, é 

um distúrbio que precisa ser acompanhado por um especialista que decidirá, com 

base em resultados de exames e de um acompanhamento clínico, a real 

necessidade de ministrar algum medicamento que possa contribuir, de maneira 

efetiva, para a melhoria da capacidade emocional, cognitiva e comportamental do 

estudante, sem provocar sérios danos à sua saúde (CAMPOS, 2015). 

Isso evidencia que a automedicação, sob nenhuma hipótese, deve ser 

adotada ou incentivada, pelos muitos perigos que são capazes de causar, sob pena 

de desencadeamento de distúrbios, doenças e transtornos que poderão afetar o 

desempenho e a qualidade de vida de uma pessoa, seja ela universitária ou não. 

Imaginar uma doença ou um distúrbio não é sinal de que o mesmo exista e insistir 

em tratamentos desnecessários e equivocados pode acarretar em desenvolvimento 

de um mal que até então só fazia parte da imaginação, provocando graves 

consequências, dentre as quais se destaca a dependência química e toda a 

bagagem negativa que esta traz consigo (alucinações, ansiedade, psicose, 

depressão, entre outros) (ARRAIS et al., 2016). 

No caso do Metilfenidato, seu consumo inadequado e desnecessário, sem 

acompanhamento médico, é capaz de provocar sérios danos ao coração, levando 

seu consumidor a desencadear dependência física e psíquica, aumentando seu 

quadro de insônia e ansiedade – sem sequer permitir que esses consumidores 

consigam usufruir dos efeitos tão desejados, sem falar na possibilidade de se 

desencadear efeitos reversos aos esperados (ARRAIS et al., 2016). 

O objetivo geral deste estudo foi mostrar as principais consequências do uso 

do Metilfenidato por universitários, destacando seus efeitos, sobretudo quando 

utilizado de maneira indiscriminada. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 
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Esse artigo trata-se de um trabalho realizado através de pesquisa e 

levantamento bibliográfico, com base em sites e publicações diversas, tais como; 

Google Acadêmico, Portal da UNICAMP, a Revista Brasileira de Educação Médica, a 

Revista de Saúde Pública, entre outros; no período compreendido entre agosto e 

setembro de 2018, gerando dados e informações capazes de reforçar a indicação do 

uso do Metilfenidato e a necessidade do tratamento, evidenciando os excessos 

cometidos por estudantes universitários que visam, sem acompanhamento médico, 

consumir tal substância – adquirida de maneira ilegal - em prol de uma melhoria 

significativa do seu desempenho. 

No decorrer da construção desse artigo científico, foram realizadas pesquisas 

baseadas em publicações de autores e pesquisadores renomados no assunto em 

questão, de modo a levantar uma discussão mais cientificamente consistente das 

ideias apresentadas. A base para a pesquisa foi a consulta em sites e sistemas de 

busca cujos descritores foram as palavras Metilfenidato, estimulantes, desempenho 

acadêmico e dependência química, considerando publicações no período 

compreendido entre os anos de 2009 e 2018. Alguns trabalhos com data anterior a 

2009 também foram considerados, com vistas a respaldar os novos estudos e 

demonstrar o pioneirismo das pesquisas. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Alguns estudantes universitários, pressionados pela crescente exigência de 

produtividade e resultado, alimentam a crença de que remédios destinados ao 

tratamento do déficit de atenção, da hiperatividade, entre outros, são capazes de 

aumentar sua concentração e sua capacidade produtiva, permitindo-lhes estudar por 

horas seguidas, seja no período do dia ou da noite, melhorando seu poder de 

assimilação. A utilização de tais medicamentos começou a despertar o interesse dos 

universitários nos Estados Unidos, onde essas drogas foram batizadas de “smart 

drugs”, e logo se difundiram para o mundo todo (GARDENAL, 2013). 
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A Faculdade Idor de Ciências Médicas (FAC-IDOR) realizou uma pesquisa 

com estudantes de medicina e constatou que o número de universitários que 

apresentam déficit de atenção totaliza, em média, 12%; e muitos estudantes 

diagnosticados com tal transtorno, aproveitam os receituários aos quais têm acesso 

para comprar e revender de maneira irregular o medicamento na faculdade, 

facilitando o acesso ilegal a tal medicamento (JUSTINO, 2018). 

De acordo com os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), os resultados benéficos provocados pelo Metilfenidato em pessoas 

saudáveis não passam de um mito, ou seja, esse medicamento não é capaz de 

melhorar a atenção nem tampouco beneficiar a memória dos estudantes (ARRAIS et 

al., 2016). 

A pesquisa realizada no ano de 2012 comprovou que a Metilfenidato, apesar 

de ser indicada para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção associada à 

Hiperatividade Tdha, não melhora a capacidade cognitiva de pessoas consideradas 

saudáveis, o que leva a crer que seu consumo indiscriminado por tantos estudantes 

é inútil e apenas coloca em risco a vida e a qualidade de vida dos mesmos (ARRAIS 

et al., 2016). 

Muitos estudos foram realizados posteriormente, dentre as quais se destaca 

uma pesquisa realizada pelo Dr. Marco Antônio Arruda (neurologista e diretor do 

Instituto Glia Neurologia e Desenvolvimento), que confirmou as constatações obtidas 

pela pesquisa realizada pela UNIFESP, reafirmando que pessoas saudáveis não 

apresentam um quadro de melhora no seu desempenho cognitivo - nem tampouco 

na sua capacidade de concentração e atenção diante do consumo de medicamentos 

estimulantes como é o caso do Metilfenidato - que não apresentou nenhum benefício 

significativo nesses casos, aumentando a gravidade do seu consumo (ANDRADE et 

al., 2018). 

Outro ponto de grande relevância, que atenta para a necessidade do 

acompanhamento médico, é que o uso do Metilfenidato não pode começar ou ser 

interrompido sem avaliação médica e sem os devidos cuidados que vão de encontro 

à demanda de cada paciente, afinal, o consumo e o descarte inadequado e 
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irresponsável desse medicamento pode provocar desequilíbrio neurológico e crise 

de abstinência que, se não cuidada, pode provocar alucinações, surtos psicóticos e, 

em casos mais alarmantes, tentativas de suicídio (ANDRADE et al., 2018). 

É fundamental destacar que o consumo abusivo do Metilfenidato e demais 

drogas destinadas ao mesmo fim é capaz de gerar graves consequências, 

ameaçando diretamente a integridade cerebral de uma pessoa que opta pela 

utilização do medicamento por conta própria e que depois, precisa arcar com as 

consequências, amargando alterações e intercorrências no sistema cardiovascular 

(taquicardia, hipertensão, parada cardíaca, etc.), no sistema gastrointestinal (falta de 

apetite, dor no estômago, etc.), sistema endócrino (alteração nos hormônios sexuais, 

no hormônio do crescimento, entre outros) e assim segue, até comprometer o 

desenvolvimento do indivíduo como um todo (ANDRADE et al., 2018). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O metilfenidato deve ter o seu uso restrito, e deve somente ser prescrito por 

um médico especialista no tratamento no transtorno de atenção e hiperatividade, 

após a realização de um diagnóstico correto que comprove a necessidade de uso, e 

sua administração deve ser monitorada devido aos efeitos adversos que esse 

medicamento pode causar como, a alteração de humor, a insônia, a falta, de 

concentração, e como efeitos adversos mais severos, em que podemos citar as 

alucinações e a dependência química em relação ao medicamento e dentre as 

principais consequências do uso indiscriminado do Metilfenidato destacam-se a 

capacidade que esta possui de provocar sérios danos ao coração, levando seu 

consumidor a dependência física, psíquica, ansiedade e efeitos reversos ao 

esperado. 
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