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1. RESUMO 

O aumento do consumo de metilfenidato tem sido muito difundido nos últimos 

anos e causado grandes preocupações pois o Brasil é considerado o segundo maior 

consumidor desta substância. 

Dados estimam que mais da metade das prescrições ou dispensações desse 

medicamento são realizados de forma inadequada. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Nos anos 90 o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA) se 

transformou no centro das atenções e tendo como consequência muitas crianças 

diagnosticada com esse transtorno (PHELAN, 2005). 

Segundo Silva et al. (2012) o TDHA é uma complexa desordem 

comportamental levando a criança a graus variáveis de comprometimento da vida 

social, emocional, escolar e familiar, sendo caracterizada por distúrbios motores, 

perceptivos, cognitivos e comportamentais, expressando dificuldades globais do 

desenvolvimento infantil.  

Existem vários sistemas terapêuticos aprovados no Brasil, sendo um dos mais 

utilizados o cloridrato de metilfenidato, que desponta como um dos pisco-fármacos 

mais utilizados na psiquiatria infantil, deixando-os mais concentrados para o 

aprendizado (BRZOZOWSK; CAPONI, 2015). 

 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo, realizar um levantamento do consumo do 

metilfenidato em crianças de 7 a 10 anos, no município de Paranaíba-MS e comparar 

com o índice de consumo no Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

Este artigo foi realizado através de pesquisa de campo, com levantamentos 

de dados na Vigilância Sanitária Municipal de Paranaíba-MS, das receitas 

encaminhadas pelas farmácias comerciais do município no período de maio de 2016 

a julho de 2017. Os dados gerados serão analisados e comparados com as 

informações levantadas da revisão de literatura, que serão utilizados os artigos 

pesquisados nos bancos de dados do GOOGLE Acadêmico, SCIELO (Scientific 



Eletronic Library Online) entre o ano de 2006 a 2016, com as seguintes palavras 

chaves:  Cloridrato de metilfenidato, TDAH, TDA, Medicalização, Ritalina ®. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Designado para tratar TDAH desde a década de 1930, o metilfenidato uma 

droga psicoestimulante é utilizada no tratamento de crianças, deixando-os mais 

concentrados para a aprendizagem (CARVALHO et al., 2014). 

O metilfenidato é o estimulante mais usado no Brasil nos últimos 50 anos 

diminuindo de maneira significativa em até 70% das crianças que possui desatenção, 

hiperatividade e impulsividade, mas a expansão na utilização do metilfenidato 

provocou a indagação sobre as decorrências a longo prazo, do uso permanente desse 

fármaco em crianças (FAGUNDES, 2009). 

Perante o consumo excessivo do metilfenidato, do acesso e do uso 

desenfreado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que mais da metade 

das prescrições e dispensação desse medicamento são feitas de forma incorreta, 

onde as crianças são medicadas sem necessidade por não terem sido diagnosticadas 

adequadamente (WALYLO et al., 2015). 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foram observadas as variáveis do receituário como quantidade dispensada 

ao mês e doses prescritas. Notou-se que as dosagens prescritas são em sua maioria 

a de 10 mg. Os demais dados estão em análise. 
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