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RESUMO

São crescentes as pesquisas sobre o uso de medicamentos que visam melhorar o funcionamento do cérebro e elevar o desempenho cognitivo, 
especialmente em pessoas saudáveis, no intuito de “aperfeiçoar” artificialmente uma capacidade já presente. Visto que muitos estudantes fazem 
uso indiscriminado de metilfenidato sem devida conscientização da relação beneficio/malefício da droga, tornou-se imprescindível obter e 
compartilhar maiores informações, uma vez que, podem causar diversos sintomas como: anorexia, taquicardia e insônia, seguidas de dor 
abdominal, cefaleia e até dependência. O objetivo do estudo foi identificar a prevalência do uso indiscriminado e os efeitos colaterais da 
substância metilfenidato entre os estudantes de Medicina. Estudo transversal com alunos do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá -
João Uchôa, localizado na cidade de Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, no período de Fevereiro a Abril de 2017. O trabalho foi aprovado 
pelo comitê de ética. Aplicou-se um questionário padronizado e autoexplicativo aos alunos do 1° ao 8° períodos. Foram selecionados 
aleatoriamente e inclusos no estudo 104 alunos de todas as salas do curso de Medicina do 1° ao 8° períodos, independente do sexo. Foram 
excluídos os indivíduos que se recusaram a participar da pesquisa e os menores de dezoito anos, além dos internos, alunos do 9° ao 12° períodos 
do curso. Os resultados mostraram que 70% foram do sexo feminino, a idade variou de 18 a 37 anos, sendo a mediana entre 19 e 22 anos. Os 
alunos que mais gentilmente responderam ao questionário foram do quarto período. O conhecimento de que o medicamento metilfenidato é 
comercialmente conhecido como Ritalina foi de 94%. Entre os alunos, 36% declararam fazer uso da substância e relataram efeitos colaterais, tais 
como: taquicardia (11,5%), perda de apetite (7,7%), ansiedade (6,7%) tremores nas mãos (5,8%) e boca seca (5,8%). Foi verificado o uso do 
medicamento mesmo com a presença dos efeitos colaterais, aumento da necessidade da dose e a não correlação real com a melhora no 
aproveitamento acadêmico. Concluímos que o uso de substâncias que visam melhorar o desempenho acadêmico conduz a diversos efeitos 
colaterais sensíveis ao usuário, sem necessariamente apresentar melhora no desempenho acadêmico.
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