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Introdução: Os psicoestimulantes são substâncias com capacidade de aumentar a atenção, 

concentração e, concomitantemente, dão energia, mas podem alterar o humor, elevar a 

pressão sanguínea e os batimentos cardíacos. Os estimulantes utilizados são classificados de 

duas maneiras distintas: naturais e sintéticos. Os estimulantes naturais se referem 

principalmente a cafeína e guaranina, obtidos por meio da extração vegetal. Em contrapartida, 

os sintéticos são obtidos laboratorialmente, sendo o metilfenidato, o fármaco mais relevante a 

essa revisão[1]. Essas substâncias apresentam como ação primária a estimulação do sistema 

nervoso central, melhorando as funções cerebrais, seu mecanismo de ação é fundamentado na 

elevação do nível de atividade dopaminérgica[1]. Apesar disso, os acadêmicos de medicina 

representam um dos grupos vulneráveis ao consumo excessivo desses fármacos, com a 

finalidade de potencializar as atividades mentais para que consigam alcançar os objetivos 

propostos pelo curso. Um estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

verificou que 52,3% dos estudantes de medicina utilizavam psicoestimulantes no momento da 

pesquisa, entre as substâncias mais consumidas estão as bebidas energéticas (38%) e a cafeína 

(27%). Esse mesmo estudo constatou que 20% dos estudantes já tinham consumido 

metilfenidato durante a vida e no momento da pesquisa 5,5% faziam uso deste[2]. Na 

literatura brasileira não há um número suficiente de estudos que abordam o uso de psicoativos 

por estudantes de medicina. Dessa forma, não é possível identificar um perfil exato dos 

usuários, sendo importante a realização de pesquisas em instituições educacionais, para a 

identificação deste perfil, objetivando implementar medidas preventivas[2]. Objetivos: 

Analisar o uso de psicoestimulantes e de fármacos psicotrópicos por parte dos estudantes de 

medicina do Brasil, sobretudo o uso da droga Metilfenidato (Ritalina®) Desta forma, observa-

se como é feito seu uso, seus efeitos benéficos e colaterais, além das motivações para o uso 

indiscriminado e sua relação com as atividades acadêmicas. Métodos: Os dados foram 

coletados mediante revisão da literatura nas bases de dados bibliográficas Scielo e Google 

Acadêmico no período de 2011 a 2017. Os descritores utilizados foram Metilfenidato, 

Estudantes de Medicina e Psicoestimulantes. Como critérios de inclusão foram estabelecidos 

artigos originais publicados em português. Como critérios de exclusão foram estabelecidos 

artigos repetidos nas bases de dados, além de artigos não pertinentes à busca nos descritores 

definidos e que não continham no título e/ou resumo os descritores. Resultados e Discussão: 

Foram identificados um total de 1.030 artigos nas bases de dados, porém apenas 13 se 

encontraram compatíveis aos critérios estabelecidos, sendo 5 utilizados para análise deste 

trabalho. Devido as suas propriedades, psicoestimulantes são procurados pelo meio 

acadêmico para suprir as demandas exigidas pelo curso, sobretudo em acadêmicos de 

medicina. Nesse contexto, o Brasil é um dos maiores consumidores do metilfenidato. Por essa 

razão, um alerta terapêutico divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 

2013 aponta para o uso crescente deste medicamento em todas as regiões do país, havendo um 
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aumento de 164% no consumo entre 2009 e 2011[3]. Um dos fatores que contribuiu para esse 

crescimento expressivo foi a existência de um desvio padrão de uso, ou seja, indivíduos 

saudáveis que buscam aumentar a sua capacidade de concentração[4]. Isso é comprovado pelo 

estudo realizado no Tocantins, constatando que a frequência do uso de metilfenidato sem 

prescrição médica entre os estudantes de medicina foi de 24,4%, sendo que 78% utilizou 

somente para algumas provas[3]. Neste mesmo padrão motivacional, 8,62% da amostra do sul 

de Minas Gerais consumia o psicoativo, sendo que 50% utilizava um dia antes da prova e 

24,4% na semana antecedente[1]. Esses números sugerem a tendência ao consumo esporádico 

do metilfenidato, visto que ele é utilizado majoritariamente em épocas de prova. Entretanto, 

existe uma divergência nas literaturas em relação ao semestre em que o metilfenidato é mais 

utilizado. De acordo com Silveira e colaboradores, observou-se um decréscimo na 

continuidade do uso de psicoestimulantes (naturais e sintéticos) por acadêmicos, o primeiro 

ano apresentava 65,78% dos alunos como usuário, o segundo 64,10%, já no terceiro ano 

houve uma queda significativa, reportando 41,02% da amostra como utilizadora de 

estimulantes[1].Desta mesma maneira ocorreu no estudo da UNIRG, havendo diminuição no 

decorrer dos anos do curso[3], sendo semelhante à pesquisa feita por Morgan, na qual 

averiguou o uso de estimulantes cerebrais, majoritariamente, por estudantes do primeiro ano 

do curso, havendo uma diminuição à medida que os semestres passavam (69,2% dos alunos 

do primeiro ano utilizavam psicoestimulantes, enquanto no quarto ano esse percentual 

diminuiu para 34,8%)[2].Contudo, Carneiro e colaboradores constatou que o uso de 

metilfenidato foi maior no último período analisado (oitavo semestre), como também 

verificou um aumento do consumo no decorrer do curso[4]. Os efeitos colaterais foram 

discutidos por poucos artigos, porém os resultados mostram que mais 60% dos usuários 

apresentam algum efeito colateral3,4. Segundo Da Silva Júnior e colaboradores, foi verificado 

que taquicardia acometeu 29,8% dos estudantes, seguido de palpitação (24,5%), perda de 

apetite (23,4%), nervosismo e boca seca (ambos 14,9%)3. Enquanto, Carneiro identificou a 

taquicardia e ansiedade com 24%, tremores com 20%, perda de apetite com 17% e boca seca 

com 15%4. Logo, ambas apontam uma convergência em relação aos efeitos colaterais 

manifestados, mas ao se verificar a continuidade do uso após os efeitos colaterais, o primeiro 

estudo identificou que 66,7% da amostra permaneceu utilizando a droga mesmo com os 

efeitos adversos, já o segundo atestou 27% 3,4. Apesar disso, nenhum estudo sobre o uso de 

metilfenidato por estudantes de medicina abordou a questão dos efeitos colaterais em longo 

prazo. É necessário considerar que o uso dessas substâncias pode gerar um efeito placebo, por 

isso não há uma resposta unânime na literatura se os psicoestimulantes podem ou não atuar 

como drogas da inteligência3.Todavia, Silveira revelou que 87,87% dos estudantes que 

utilizaram estimulantes sem prescrição médica consideraram que seu efeito foi positivo1, 

mesmo foi exposto por Morgan, em que 70,8% dos alunos relatam melhora na concentração2. 

Conclusão/Considerações Finais: Dessa maneira, os estudantes de medicina são um grupo 

vulnerável ao uso de psicoestimulantes, pois a carga horária elevada e a complexidade da 

matéria motivam eles uso destes, apesar de terem acesso ao conhecimento dos efeitos e da 

importância da prescrição médica. Contudo, a literatura não apresenta um consenso sobre o 

perfil de estudante e os efeitos colaterais a longo prazo. Em vista disso, é necessário que haja 

um aprofundamento sobre o tema, como também um maior número de pesquisas, com o 

intuito de obter respostas conclusivas, objetivando ações de prevenção e rastreamento destes 

estudantes. 
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