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RESUMO

O metilfenidato é indicado para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O TDAH é uma desordem 
comportamental com padrão severo e persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Geralmente, diagnosticado na infância por volta 
dos 7 anos, em fase escolar. Seu diagnóstico é clínico e deve ser multiprofissional. O tratamento mais indicado é psicoterapia aliada ao 
metilfenidato, droga de escolha no tratamento. O fármaco atua no Sistema Nervoso Central, inibindo a receptação de dopamina e noradrenalina 
dos terminais sinápticos, e por essa ação vem sendo utilizado por indivíduos saudáveis para aprimoramento cognitivo. O fármaco eleva o nível de 
alerta do sistema nervoso central, melhorando assim, a concentração, coordenação motora e a impulsividade. Como alguns trabalhos e os 
relatórios emitidos pela ANVISA têm apontado o aumento das vendas e consumo do metilfenidato é de grande importância um melhor 
entendimento sobre o crescente consumo desse fármaco como agente estimulante da atividade cognitiva. Desta forma, a proposta do trabalho é 
associar o aumento do consumo ao seu uso para aprimoramento cognitivo por estudantes de uma Instituição de Ensino Superior (IES), possíveis 
interações medicamentosas, discutir o uso do metilfenidato no contexto social, cultural e educacional, além de destacar a importância do 
farmacêutico no acompanhamento da terapia com uso do metilfenidato. O estudo foi realizado por aplicação de questionário com perguntas que 
abordaram informações acerca de seu conhecimento sobre o fármaco, seu consumo e de pessoas de sua convivência. Foi abordado o
entendimento que o entrevistado obtinha referente ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A pesquisa se iniciou com a 
aprovação e autorização pelo Comitê de Ética, obedecendo assim a resolução CNS 466/2012 (CONEP, 2012) sob o CAAE: 81723317.2.0000.5284. 
A análise dos dados coletados mostrou que, de um total de 205 entrevistados, 15,60% (n=32) relataram uso do Metilfenidato em algum momento 
e apenas 15,62% (n=5) destes 32 usaram sob prescrição médica. Além disso, ficou identificado que a alta carga horária de trabalho exercida pelos 
estudantes é um fator influenciador para o uso do metilfenidato, onde 87,5% (n=28) dos alunos que fizeram uso do metilfenidato declaram 
trabalhar, e apenas 12,5% (n=4) ficam por conta somente de estudar. Portanto, conclui-se que a cobrança social por um rendimento acima da 
média são fatores que podem contribuir para a prática de consumo estimulantes do sistema nervoso central para aprimoramento cognitivo. 
Dessa forma, desperta uma grande preocupação já que parte desses indivíduos o fazem sem prescrição médica. No entanto, uma das atividades 
do farmacêutico é promover o uso racional de medicamentos contribuindo para a diminuição do uso inapropriado de medicamentos e nesse 
contexto principalmente os psicoestimulantes. Por fim, fica evidente o consumo não prescrito do medicamento e a importância de uma ação das 
autoridades sanitárias a fim de impedir o uso indevido e indiscriminado. Faz se necessário mais estudos que corroborem com essas afirmações e 
contribuam com a promoção do uso racional de medicamentos em particular o metilfenidato.
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