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RESUMO 

 

 

As exigências contemporâneas por um melhor desempenho acadêmico e profissional têm se 

relacionado com o aumento do consumo de substâncias psicoativas que possam contribuir para 

o aumento da produtividade. Medicamentos originalmente utilizados no tratamento de 

patologias clínicas, como o TDAH e a narcolepsia, passaram a ser utilizados com a finalidade 

de aprimoramento cognitivo. Fármacos como o metilfenidato e o modafinil passaram a ser 

conhecidos como cognitive enhancers, smart drugs ou nootropics e seu consumo por indivíduos 

saudáveis, que buscam aperfeiçoar habilidades cotidianas, vem aumentando. O objetivo do 

presente trabalho é, portanto, oferecer um panorama geral sobre este cenário, a partir de uma 

breve revisão bibliográfica, e suscitar uma discussão concernente ao tema. Dados provenientes 

de pesquisas realizadas sobre o assunto serão apresentados ao longo do texto, demonstrando 

resultados positivos e efeitos adversos das substâncias aqui exploradas. Pontuações sobre 

segurança e eficácia farmacológica, além de outras questões éticas, serão igualmente abordadas 

no presente trabalho. Ademais, conceitos da economia comportamental e da análise do 

comportamento serão explorados para compor a compreensão das contingências envolvidas na 

decisão de consumir tais substâncias.  

 

Palavras-chave: Aprimoramento cognitivo. TDAH. Metilfenidato. Modafinil. Economia 

comportamental. Análise do Comportamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Contemporary demands over better academic and professional results have been related to the 

increase of psychoactive substances consumption that can contribute to productivity 

improvement. Medications once used to treat clinical conditions, such as ADHD and 

narcolepsy, have been used to cognitive enhancement purposes. Drugs such as methylphenidate 

and modafinil became casually associated as cognitive enhancers, smart drugs or nootropics 

and their consumption by healthy individuals seeking to improve their skills have been 

increasing. Therefore, this essay intends to offer an overlook analysis about these social events, 

upon presenting a brief review over this subject, and then, suggest a discussion about it. 

Throughout this essay, data from many researches about this subject will be presented, 

indicating positive results and adverse effects caused by these mentioned substances. 

Observations upon pharmacological and efficacy safety, as well as other ethical issues will also 

be addressed. Furthermore, behavioral economics and behavioral analysis concepts will be used 

in order to comprehend contingencies involved in the decision making process of the 

consumption of these substances. 

 

Keywords: Cognitive enhancement. ADHD. Methylphenidate. Modafinil. Behavioral 

economics. Behavioral Analysis.  
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INTRODUÇÃO 

A crescente exigência por um melhor desempenho acadêmico e profissional 

aparentemente tem se relacionado com o aumento do consumo de substâncias psicoativas que 

possuem efeitos os quais, supostamente, colaboram para um aumento de produtividade. 

Medicamentos originalmente utilizados para patologias como, por exemplo, o metilfenidato 

(comercializado com o nome de Ritalina®) e o Modafinil (também conhecido como Provigil®), 

prescritos para TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e narcolepsia, 

respectivamente, passaram a ser utilizados como o que pesquisadores denominam de cognitive 

enhancers – ou drogas de aprimoramento cognitivo, em tradução livre. Estes fármacos também 

são chamados de nootropics (nootrópicos), smart drugs (drogas da inteligência) ou PCE 

(pharmacological cognitive enhancers).  

A expansão da biotecnologia acabou tendo aplicações que colaboram para a concepção 

de seres humanos mais bem preparados e aptos para as mais diversas funções profissionais. 

Ambientes competitivos, como o contexto acadêmico, podem sustentar pressões sociais e 

demandas que precisam ser supridas pelos indivíduos de alguma maneira. Alguns fármacos, 

agora conhecidos como cognitive enhancers, são então utilizados para intervir não mais apenas 

sobre patologias, mas sobre tarefas cotidianas, com o objetivo de melhorar capacidades naturais 

e sua performance. O apelo ao uso de medicamentos e outros procedimentos médicos, com 

funções distintas das originalmente propostas, é chamado por alguns autores de psiquiatria 

cosmética (CHATTERJEE, 2006).  

Os estimulantes tradicionais parecem estar disputando espaço com novas formas - 

supostamente mais eficazes - para render melhor. O metilfenidato e o modafinil tem 

conquistado seu lugar e fazem parte da categoria de estimulantes psicomotores, que têm como 

efeito a acentuação da função mental e do comportamento, a redução da sensação de cansaço e 

o aumento da atividade motora (RANG & DALE, 2011, p.584). Estes fármacos pertencem ao 

grupo dos estimulantes, que inclui outras drogas mais conhecidas pelo público em geral, como 

a nicotina e a cocaína. O risco associado ao uso desta classe de fármacos é que, com o uso 

prolongado, elas podem se tornar neurotóxicas; ou seja, causam toxicidade, alteração e 

potencial morte neuronal.  

A preferência das chamadas smart drugs aos tradicionais estimulantes psicomotores, 

como o café e a nicotina, resulta de um conhecimento escasso acerca dos reais efeitos 

(sobretudo em longo prazo) que estas drogas possuem em indivíduos saudáveis e, ainda assim, 
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as contingências envolvidas no consumo parecem ser ignoradas em prol do suposto benefício 

do aprimoramento cognitivo. A mais frequente veiculação deste assunto em filmes, livros e 

matérias jornalísticas torna-se relevante, uma vez que pode enviesar as perspectivas acerca 

destes fármacos e podem passar uma ideia quase milagrosa do consumo desta droga. A classe 

farmacológica dos inibidores seletivos de receptação de serotonina (ISRS), utilizada no 

tratamento da ansiedade e da depressão, teve uma ampliação no consumo na década de 90 e os 

fármacos ficaram conhecidos pelo público leigo como “as drogas da felicidade”. De forma 

semelhante, as smart drugs tem sido vistas como “as drogas da inteligência” e isso promove 

um impacto social cada vez mais importante de ser discutido. Além disso, outras formas de 

aprimoramento cognitivo – como a realização de atividade física, alimentação e sono adequados 

-, ainda que fundamentadas por estudos científicos, não têm se apresentado como uma 

prioridade a ser escolhida, ao que tudo indica por conta das recompensas menos imediatas que 

eles propõem.   

O presente trabalho, portanto, preocupa-se com as contingências envolvidas na decisão 

de consumir um psicotrópico e a exposição aos riscos que isso pode causar. O objetivo geral é 

apresentar e discutir os principais mecanismos envolvidos no consumo de medicamentos 

psicoativos de maneira “cosmética” (ou por pressão social) e analisá-los sob a ótica da 

economia comportamental e de alguns princípios corroborados pela teoria comportamental. 

Partindo do pressuposto de que o uso de substâncias psicoativas compartilha de uma base 

comportamental – sejam elas lícitas e/ou prescritas (ou não) –, o objetivo específico é analisar 

as correlações entre a compreensão social sobre este tema, o consumo de psicotrópicos e os 

possíveis resultados decorrentes disso. Para tanto, uma revisão bibliográfica do tema abordado 

foi realizada, a partir da literatura nacional e estrangeira, nas quais foram encontrados artigos e 

notícias jornalísticas consideradas relevantes. Além de bibliografia específica, foram utilizadas 

pesquisas complementares no campo da farmacologia e na discussão crítica e clínica sobre as 

estatísticas de TDAH. Com base nestas informações, julga-se necessária uma discussão mais 

aprofundada sobre o tema, com a intenção de propagar e compartilhar com o público um assunto 

manifesto e contemporâneo.  

No capítulo 2 serão discutidos os aspectos sociais envolvidos na expansão do 

diagnóstico de TDAH e a sua relação com o aumento do consumo de medicamentos 

psicoestimulantes. Neste capítulo também serão abordadas as atuais contingências envolvidas 

no contexto acadêmico-profissional e como novas demandas podem influenciar na escolha de 

novos métodos de aperfeiçoamento.  
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As bases farmacológicas serão elucidadas no capítulo 3, que tem por objetivo esclarecer 

quais são os mecanismos de ação dos principais fármacos abordados no presente trabalho – 

metilfenidato e modafinil. Este capítulo também se propõe a explicar de maneira mais 

aprofundada o que é conceitualmente o termo cognitive enhancement e apresentar dados de 

pesquisas e experimentos realizados.  

O capítulo 4 compreende o debate ético sobre o uso de cognitive enhancers, a partir de 

diversas perspectivas – favoráveis ou não ao consumo de tais substâncias. Nele serão pontuadas 

discussões sobre a justiça relacionada ao acesso aos mesmos e a coerção social que fundamenta 

algumas opiniões concernentes ao consumo dos medicamentos em questão.  

Os aspectos comportamentais relacionados ao consumo serão explicitadas no capítulo 

5, sob a ótica da economia comportamental juntamente com alguns conceitos da análise do 

comportamento. Os principais conceitos utilizados serão: tomada de decisão, desconto temporal 

(delayed discounting) e sistema de recompensas, valor atribuído ao objeto e esquemas de 

reforçamento.  

 

1. A EXPANSÃO DO DIAGNÓSTICO DE TDAH E DO CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS CONTROLADOS: ASPECTOS SOCIAIS  

1.1 O aumento do número de diagnósticos do TDAH e suas consequências 

Uma discussão mais epistemológica acerca da categoria nosológica que desencadeia o 

tema proposto pelo presente trabalho, ainda que não seja ela mesma o enfoque principal, se faz 

imprescindível. A categoria em questão é a do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). Este transtorno tem se destacado entre as categorias psiquiátricas, 

sobretudo a partir da década de 90, e tem se tornado mais familiar ao público leigo (LIMA, 

2005). Crianças que antes possuíam características que as predicavam como “bagunceiras”, 

“mal-educadas” e “indisciplinadas”, agora sofrem de um acometimento disfuncional do sistema 

cerebral, supostamente com influência genética, que afeta diretamente a atenção e a esfera 

comportamental (LIMA, 2005).  

“Nos últimos anos a descrição de uma série de condutas afetos e mal-estares 

humanos vem sofrendo um progressivo deslocamento de sentido. A pluralidade de 

abordagens, outrora presente quando se tratava de explicar as vicissitudes individuais, 
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tem sido solapada por concepções fisicalistas, que tendem a reduzi-las a sua dimensão 

biológica.” (LIMA, 2005, p.13) 

O excerto de Lima (2005) traz à tona a discussão sobre a ausência de uma 

contextualização que não foque apenas nas possíveis causas médicas, mas que também se atente 

aos efeitos causados por instâncias como a família, o ambiente profissional e as idiossincrasias. 

Para trabalhar esta questão, o mesmo autor propõe a ideia de “bioidentidades”, que se refere à 

noção de que “os critérios normativos remetem exclusivamente aos padrões biológicos” atuais 

(LIMA, 2005, p.17). Isso significa que existe uma tendência ao que o autor chama de 

“somatização da subjetividade”, caracterizada por uma preocupação e por um cuidado 

excessivos ao que diz respeito aos aspectos físicos e estéticos.  

As estimativas sobre a prevalência dos diagnósticos, ainda que muito variáveis, 

demonstram resultados consideráveis. Segundo Schwarz e Cohen (2013), em matéria veiculada 

no The New York Times, aproximadamente 11% de crianças norte-americanas em idade 

escolar receberam o diagnóstico de TDAH. Além disso, cerca de 6,4 milhões de indivíduos 

entre 4 e 17 anos também foram diagnosticadas com o transtorno, o que representa um aumento 

de 16% em relação à 2007 e 41% em relação à última década. Polanczyk, De Lima, Horta, et 

al (2007) produziram uma revisão bibliográfica que incluiu 102 estudos, majoritariamente 

produzidos na América do Norte e na Europa, para analisar a prevalência do diagnóstico de 

TDAH no mundo. Os resultados dos estudos demonstram que a maior incidência de casos de 

TDAH acontece na América do Norte, enquanto a menor é identificada na África.  

Uma das preocupações concernentes à epidemiologia do TDAH refere-se à possível 

contribuição da indústria farmacêutica ao aumento das taxas de diagnósticos, com o objetivo 

de impulsionar conjuntamente o consumo de medicamentos para tratar desta desordem 

(POLANCZYK et al., 2014). Lima (2005) pontua que a principal consequência atrelada ao 

crescimento do número de diagnósticos de TDAH seria, portanto, o aumento da prescrição de 

metilfenidato – comercializado com o nome de Ritalina ou Concerta. Segundo Diller (1998 

apud LIMA, 2005), o consumo do fármaco tem se tornado questão de saúde pública nos Estados 

Unidos, “onde a produção cresceu 700% entre 1990 e 1998” (p.15) e mais de cinco milhões de 

pessoas faziam uso da substância.  

No Brasil, dados de 2012 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

informam que o consumo de metilfenidato tem uma redução nos meses de férias e um aumento 

no segundo semestre dos anos avaliados (2009, 2010 e 2011). Além disso, o Distrito Federal 
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apresentou o maior consumo da substância no triênio anteriormente citado. No gráfico a seguir, 

são apresentados dados sobre o consumo de metilfenidato no triênio acima referido.  

 

 Como visto, além dos dados epidemiológicos sobre o aumento do diagnóstico de 

TDAH, nota-se que o aumento do consumo de medicamentos psiquiátricos apresenta dados 

também paralelos a um contexto acadêmico-profissional. Dados da ANVISA (2012) 

demonstram que as especialidades médicas que mais prescreveram metilfenidato no país, entre 

2009 e 2011, foram a medicina do trabalho/neurologia (no Distrito Federal), com 675 unidades 

físicas dispensadas por mês em 2011, seguida pela neurologia pediátrica (no Paraná), com 615 

unidades ao mês no mesmo ano. A especialidade de psiquiatria não apareceu explicitamente no 

ranking da agência.  

1.2 O contexto profissional contemporâneo e suas implicações 

Propondo uma perspectiva social relacionada ao contexto profissional, autores como 

Bauman (2001) e Sennett (1999) mencionam os efeitos de um mundo moderno no qual as 

relações, sobretudo as laborais, são marcadas pela incerteza e pela falta de estabilidade. Ambos 

colocam em questão o contexto contemporâneo e os novos tipos de vínculos profissionais que 

passaram a se configurar com o advento do capitalismo. De acordo com os autores, o que existe 

atualmente é uma efemeridade, que fundamenta as relações humanas.  

Essa incerteza profissional acaba trazendo à tona a noção – ou “realidade” de que o 

trabalhador é descartável, caso não consiga se adequar às novas exigências que o mercado 

exige. A atual configuração do trabalhador exige, então, uma qualificação baseada na 

flexibilidade: é preciso que ele busque alternativas para manter sua competitividade no mercado 

de trabalho. E, para suprir tais demandas, de aceitar novos desafios e qualificar-se para 
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conseguir exercer mais e novas funções, a hipótese relacional ao presente trabalho é a de que o 

sujeito contemporâneo pode encontrar nas tecnologias biomédicas uma alternativa para 

aumentar sua capacidade laboral (ou ter esta impressão), com o objetivo de atender à exigência 

de resultados mais eficientes e imediatos.  

As exigências de concentração às quais os indivíduos modernos vêm sendo submetidos 

acabaram compelindo-os a procurar alternativas para aperfeiçoar suas habilidades regulares 

(LIMA, 2005). As atuais demandas trabalhistas passaram a requerer adaptações que se 

relacionam, entre outras coisas, com o poder do sujeito em tomar uma decisão sob pressão ou 

sob alto risco, por exemplo. Sahakian (2016) pontua que os sujeitos, além de ter a habilidade 

de escutar perspectivas diversas, ainda devem ser atentos, ter boa memória e boa capacidade de 

planejamento e solução de problemas.  

Isto posto, depreende-se que é indispensável a análise do contexto cultural, político e 

econômico enquanto base para a construção do cenário atual que concerne ao tema aqui 

proposto. Além disso, a ANVISA (2012) ainda aponta a importância do “monitoramento das 

prescrições e do consumo de medicamentos que podem ocasionar dependência física e 

psíquica” (p.13), que poderia auxiliar na elaboração de novas pesquisas sobre o tema e 

contribuir na criação de políticas para os segmentos sociais mais acometidos pelo assunto em 

questão.   

 

2. BASES FARMACOLÓGICAS 

2.1 A farmacologia e o desenvolvimento dos fármacos psicoestimulantes 

A Farmacologia emerge, enquanto ciência, em meados do século XIX como necessária 

para o refinamento das intervenções terapêuticas da medicina, uma vez que os médicos eram 

hábeis na observação clínica, mas ainda desarmados de instrumental mais eficaz para operarem 

em relação ao tratamento das enfermidades. No início, a farmacologia era baseada em estudos 

com substâncias naturais, sobretudo com extratos botânicos, e com algumas substâncias 

químicas – como o mercúrio e o arsênico. Com o advento da química orgânica sintética, novas 

substâncias passaram a ser desenvolvidas, dentre elas os barbitúricos (compostos químicos com 

efeitos calmantes e sedativos), utilizados no tratamento da agitação e da insônia.  Outras 

substâncias como os antimicrobianos, os anestésicos e a penicilina também constam neste 

período inicial do desenvolvimento da Farmacologia. Muitos hormônios, neurotransmissores e 

mediadores inflamatórios foram descobertos neste período. Identificação de enzimas e a 
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descrição de vias bioquímicas forneceram substratos adicionais para a compreensão dos efeitos 

dos fármacos (RANG & DALE, 2011).  

Considerando a preocupação da farmacologia em averiguar os efeitos de determinadas 

substâncias em sua interação com os organismos, a níveis moleculares e sub-moleculares, 

conclui-se que a atenção da disciplina está direcionada à compreensão dos mecanismos de ação 

dos fármacos em diferentes tipos de macromoléculas (receptores, enzimas, canais iônicos, 

expressão gênica).  O conceito de fármaco, de acordo com Rang e Dale (2011), pode ser 

compreendido enquanto “substância química de estrutura conhecida, que não seja um nutriente 

ou um ingrediente essencial da dieta, o qual, quando administrado a um organismo vivo, produz 

um efeito biológico” (p.1). É preciso ressaltar que um dos princípios farmacológicos é que 

nenhum fármaco é completamente específico em sua ação. Isso significa que todos afetam, 

além do seu alvo principal, outros alvos, o que pode levar ao surgimento dos chamados efeitos 

colaterais (RANG & DALE, 2011). 

A classe de psicoestimulantes tem como características gerais o “efeito sobre a função 

mental e o comportamento, produzindo excitação e euforia, redução da sensação de cansaço e 

aumento da atividade motora” (RANG & DALE, 2011, p.584). Esta categoria farmacológica 

vem sendo utilizada de maneira cosmética e relaciona-se com substâncias que podem se tornar 

fármacos de abuso. Por esta razão, a apresentação dos mecanismos de ação e dos principais 

efeitos colaterais destas substâncias se faz necessária.  

 

2.2 Principais fármacos utilizados como cognitive enhancers  

Considerando que o uso de medicamentos psicoativos é o enfoque do presente trabalho, 

uma discussão um pouco mais pormenorizada sobre seus princípios farmacológicos se faz 

necessária. Na medida em que o consumo de medicamentos originalmente utilizados no 

tratamento de patologias médicas vem se tornando mais frequentes entre indivíduos saudáveis, 

com o objetivo de aperfeiçoamento cognitivo, é importante que questões como segurança e 

eficácia sejam pautadas.  

De acordo com Farah, Smith, Ilieva e Hamilton (2014), algumas classes de fármacos 

possuem potencial para o aperfeiçoamento cognitivo. Entre elas podem ser citados os 

tradicionais estimulantes (entre eles o metilfenidato – prescrito para o tratamento de TDAH - e 

o modafinil – originalmente utilizado no tratamento de condições clínicas relacionadas aos 

distúrbios do sono) e os inibidores de acetilcolinesterase (a princípio indicado para o tratamento 
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da Doença de Alzheimer). Os principais efeitos farmacológicos dos medicamentos 

anteriormente citados são: estimulação psicomotora, euforia e excitação, insônia, aumento de 

disposição e anorexia (RANG & DALE, 2011, p.584). Uma vez que a classe dos 

psicoestimulantes proporciona efeitos objetivados pelos indivíduos que pretendem permanecer 

mais tempo acordado e que buscam reduzir o cansaço físico e mental, estes medicamentos 

acabam se tornando alternativas aos tradicionais estimulantes, como o café e o cigarro, por 

exemplo.  

Substâncias como o donezepil, rivastigmine e galantamine – comercializados como 

Aricept®, Excelon® e Razadyne®, respectivamente - são medicamentos originalmente 

utilizados no tratamento da Doença de Alzheimer e têm como mecanismo de ação o aumento 

dos níveis do neurotransmissor acetilcolina no cérebro pelo decréscimo da atividade da enzima 

que normalmente deveria quebrá-la – a acetilcolinesterase. A acetilcolina desempenha um papel 

importante na cognição, uma vez que facilita a comunicação neuronal. 

Os medicamentos citados passaram a ser utilizados como o que pesquisadores 

denominam de cognitive enhancers – ou drogas de aprimoramento cognitivo. Estas drogas, 

também conhecidas como nootropics, smart drugs ou PCEs (pharmacological cognitive 

enhancers), podem, supostamente, melhorar o tempo de vigília, a memória e o foco atencional, 

mas seus efeitos em longo prazo e em indivíduos saudáveis ainda não são plenamente 

conhecidos.  

As duas principais substâncias abordadas no presente trabalho são o metilfenidato e o 

modafinil, que pertencem ao grupo de estimulantes psicomotores, como dito anteriormente. 

Esta categoria de fármacos inclui também as anfetaminas e as metanfetaminas, que, em termos 

gerais, “atuam por liberação de monoaminas, sobretudo dopamina e norepinefrina, nas 

terminações nervosas cerebrais” (SEIDEN et al., 1993; GREEN et al, 2003 apud RANG & 

DALE, 2011). Os mecanismos de ação relativos a cada uma destas substâncias serão mais bem 

apresentados adiante. 

O metilfenidato, composto bioquímico que é comercializado com o nome Ritalina, foi 

sintetizado pela primeira vez em 1944 e tem uma estrutura semelhante a da anfetamina. Desde 

1961 ele é aprovado pela Food and Drug Administration (agência norte-americana que controla 

a legislação de alimentos e medicamentos) para o uso em distúrbios comportamentais em 

crianças e adultos. A substância tornou-se mais familiar ao público possivelmente por conta de 
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um aumento considerável no número de diagnósticos de TDAH (Transtorno e Déficit de 

Atenção e Hiperatividade), melhor abordado no primeiro capítulo do presente trabalho.  

Estimativas indicam que, em 1970, cerca de 150 mil crianças americanas faziam uso de 

Ritalina. Em 1980, este número cresceu para algo entre 270 e 541 mil. Em 1987, chegou a 750 

mil. Entre 1990 e 1997, seu uso setuplicou (DILLER, 1998 apud LIMA, 2005). Nota-se, 

portanto, que compreender os efeitos farmacológicos dos medicamentos aqui abordados é tão 

importante quanto explorar os aspectos sociais relacionados ao consumo dos nootropics.  

O mecanismo de ação do metilfenidato afeta as catecolaminas dopamina e 

norepinefrina, importantes neurotransmissores do sistema nervoso central. Tanto o 

metilfenidato quanto o Aderall (combinação entre sais de anfetamina) exercem seus efeitos na 

cognição primária pelo aumento dos níveis de catecolaminas no córtex pré-frontal, tendo como 

resultado uma melhora atencional em indivíduos diagnosticados com TDAH (PLISKA, 2005; 

WILENS, 2006 apud FARAH et al., 2014). O composto químico em questão “se liga ao 

transportador de dopamina nos neurônios pré-sinápticos, inibindo a recaptação da dopamina e 

causando o aumento dos níveis de dopamina extracelular” e “além de um possível efeito 

inibitório sobre a recaptação de noradrenalina e serotonina” (CHALLMAN & LIPSKY, 2000). 

De acordo com alguns estudos, o metilfenidato produz efeitos sobre a concentração, a vigilância 

e o foco, por conta do efeito dopaminérgico. Por outro lado, distúrbios comportamentais, como 

o transtorno bipolar, podem ser exacerbados pelos efeitos colaterais do metilfenidato. Além 

disso, a substância não é indicada para indivíduos com hipertensão arterial ou disfunções 

cardíacas (DODOU & NAZAR, 2013).  

O outro fármaco trabalhado mais detalhadamente no presente capítulo é o modafinil, 

comercializado como Provigil®. Ele foi originalmente desenvolvido para o tratamento de 

distúrbios do sono, sobretudo para pacientes que sofriam de narcolepsia - condição clínica na 

qual o paciente sofre com sono excessivo (DODOU & NAZAR, 2013). Seu mecanismo de 

ação, ainda que atue também sobre os neurotransmissores dopamina e norepinefrina, difere dos 

estimulantes tradicionais, pois acredita-se que ele possua também outros sítios de atuação, como 

o ácido gama-aminobutírico (GABA), o glutamato, a histamina e a hipocretina (DODOU & 

NAZAR, 2013; MINZENBERG & CARTER, 2008) 

Os efeitos do modafinil, em indivíduos saudáveis, segundo Muller et al. (2013) 

melhoram a performance cognitiva em testes objetivos, como aqueles que envolvem o 

planejamento de uma sequência numérica, reconhecimento mnemônico e tarefas que envolvem 
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noções espaciais, por exemplo. Os resultados deste estudo demonstram que sujeitos sob o efeito 

do medicamento expressaram menos tentativas até obterem a resposta certa, em tarefa que 

envolvia planejamento espacial; também demonstram que os sujeitos que consumiram 

modafinil tiveram menos erros em tarefas de memória que envolviam um intervalo entre as 

respostas. Isso conclui que o modafinil teve efeitos sobre estas funções cognitivas.  

O medicamento em questão também vem sendo testado em categorias profissionais 

como médicos, militares e pilotos. No caso específico destes últimos, pode-se citar, por 

exemplo, as diferenças contingenciais entre pilotos comerciais – que cumprem regras afixadas 

em relação aos seus horários de voo – e pilotos combatentes – que precisam assumir sua função 

a qualquer momento (LAURANCE, 2009). Cirurgiões muitas vezes precisam executar seu 

trabalho durante longos períodos de tempo, permanecendo suscetíveis aos efeitos da fadiga – 

decorrentes inclusive da estruturação profissional que exige transições entre turnos. Estas 

variáveis podem acabar levando médicos a ter algum comprometimento psicomotor 

(SAHAKIAN, 2011). Pesquisa realizada por Sudgen et al. (2012) com médicos cirurgiões 

concluiu que este fármaco apresenta efeitos positivos em determinadas funções cognitivas, 

como o processamento de informação e tomada de decisão, em indivíduos em privação de sono. 

Outros ainda demonstram que efeitos semelhantes também podem ser avaliados em sujeitos 

que não estão em privação de sono (TURNER et al., 2003 apud FARAH et al, 2014).  

Porsdam e Sahakian (2015) elaboraram uma revisão sobre os efeitos do modafinil em 

indivíduos saudáveis e discutiram especialmente questões sobre a segurança e outras questões 

éticas. Nesta revisão, os resultados encontrados apontam, além dos efeitos benéficos 

encontrados, algumas reações adversas decorrentes do uso da substância. Entre elas, os autores 

citam que usuários de modafinil diagnosticados com TDAH já relataram alguns efeitos mais 

graves, como reações dermatológicas graves, incluindo a síndrome de Stevens-Johnson 

(PORSDAM & SAHAKIAN, 2015). Além disso, de acordo com os autores, não existe 

nenhuma evidência de que o fármaco tenha potencial para abuso comparado a outros 

estimulantes típicos, como as anfetaminas.  

 

2.3 O que é cognitive enhancement?  

Para abrir uma conferência promovida pela TED (Technology; Entertainment; Design), 

a professora Nicole Vincent, associada à Universidade do Estado da Geórgia, propõe a seguinte 

reflexão: “Nós utilizamos café para ficarmos acordados, boa alimentação para nos mantermos 
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saudáveis. Mas se existisse uma droga que te fizesse mais esperto, te ajudasse a aprender mais 

e te tornasse mais focado, você a usaria?” (OJIAKU, 2015). Imagine a seguinte situação 

hipotética: um paciente chega no consultório médico e diz que está prestes a realizar uma 

viagem internacional para fazer uma negociação importante, mas que não domina o idioma do 

país de destino. O paciente, então, pergunta se o médico poderia auxiliá-lo de alguma forma e 

a devolutiva deste é a sugestão de que o sujeito consuma uma dose de dextroanfetamina uma 

hora e meia antes das aulas do idioma pretendido. Além disso, o paciente também “ganha” do 

médico dois fármacos: um para relaxar quando entrar no avião e outro estimulante para quando 

sair do avião. O resultado da viagem é o sucesso na negociação que estava para ser realizada. 

O cenário supracitado seria, então, plausível, desejável ou apenas distópico? (CHATTERJEE, 

2006).  

Partindo dos questionamentos anteriores, o presente capítulo busca especificar que 

cognitive enhancement (ou aprimoramento cognitivo farmacológico) pode ser compreendido 

como a prática de utilizar determinados fármacos com o objetivo de aperfeiçoar determinadas 

funções e habilidades cognitivas, como atenção, aprendizagem, memória, planejamento e 

solução de problemas, por indivíduos saudáveis (PORSDAM & SAHAKIAN, 2015; FARAH 

et al., 2014). Em outras palavras, o termo cognitive enhancement é utilizado para caracterizar 

intervenções aplicadas mais diretamente ao cérebro, através de agentes farmacológicos e/ou 

estimulação cerebral (como a estimulação magnética transcraniana – TMS), por exemplo.  

As novas funções atribuídas a determinados medicamentos, originalmente utilizados no 

tratamento de alguma condição clínica, pode ser compreendida como o que autores 

denominaram de psiquiatria cosmética. Atletas fazem uso de esteroides para aprimorar seu 

sistema motor; o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1) é utilizado para o 

desenvolvimento da musculatura; músicos consomem beta bloqueadores, geralmente utilizados 

no tratamento da ansiedade, para reduzir tremores e melhorar sua performance (CHATTERJEE, 

2006). Os cognitive enhancers foram incorporados nesta classe de medicamentos que passaram 

a ter aplicações distintas da prescrição original, o que configura a supracitada psiquiatria 

cosmética (CHATTERJEE, 2006; VICTOR, 2009).  

Outros métodos mais conhecidos de impulsionar os níveis de habilidades cognitivas, 

como, por exemplo, a prática de exercícios físicos (SMITH & FARAH, 2011) têm sido 

preteridos, em prol da busca por reforços mais imediatos, pela intervenção farmacológica. 

Segundo Hogan, Mata e Carstensen (2013), “se exercícios viessem no formato de pílulas, elas 

seriam as mais procuradas do mercado” (p.1). A afirmação é feita baseada em estudos que 
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comprovam benefícios decorrentes da prática de exercícios físicos, tanto em relação ao humor 

quanto em relação às funções cognitivas. A partir de pesquisa realizada, os autores concluíram 

que exercícios estão associados ao aperfeiçoamento da performance cognitiva tanto em 

indivíduos jovens quanto nos mais velhos. Os resultados do experimento demonstram que um 

turno de exercícios tem efeito positivos em experiências afetivas e no desempenho cognitivo, 

independente da idade do sujeito. Ao que se refere à performance cognitiva, os resultados 

sugerem que, igualmente independentemente da idade, o exercício agudo promove um 

significativo aprimoramento em tarefas atencionais mnemônicas, quando comparado ao grupo 

controle.  

Como já mencionado, o consumo de cognitive enhancers vem crescendo gradualmente 

em populações saudáveis, ou seja, por indivíduos que não são diagnosticados com algum tipo 

de transtorno ou condição clínica que necessite de tratamento medicamentoso. No entanto, a 

correlação traçada entre o uso destes medicamentos e o efetivo aprimoramento cognitivo ainda 

não é completamente corroborado pelas bases farmacológicas conhecidas até o presente 

momento. Isso significa que a eficácia dos nootropics ainda precisa ser melhor investigada. E 

apesar das pesquisas já existentes relacionadas ao uso destas substâncias, sobretudo com o uso 

prolongado destas por indivíduos comprometidos com as condições clínicas já ditas, 

Cederström (2016) ressalta que ainda é necessário compreender melhor como estas drogas 

funcionam (ou não) inclusive em indivíduos saudáveis – apesar de reconhecer os estudos que 

comprovam algum tipo de benefício a partir do uso de modafinil, especialmente sobre a 

criatividade e a aprendizagem.  

Alguns estudos demonstram que o desempenho mental e físico melhora em indivíduos 

muito fatigados, mas não naqueles que tiveram repouso adequado (HOGAN, 2013). As 

consequências da exaustão presente em determinadas ocupações profissionais como médicos, 

enfermeiros e combatentes, podem levar à tomada de decisões que nem sempre são julgadas 

adequadamente – e que podem levar a graves erros e efeitos indesejáveis (SUDGEN, 

HOUDSEN, AGGARWAL, SAHAKIAN & DARZI, 2012). O consumo de cafeína, na dose 

requerida para que se obtenha o efeito máximo (aproximadamente 600mg), tem como efeitos 

colaterais, além de ansiedade e náusea, efeitos psicomotores (tremores) – o que não seriam 

desejáveis para um cirurgião, por exemplo.  

Em experimento duplo-cego, com administração farmacológica e de placebo, elaborado 

com médicos residentes em condição de privação de sono, Sudgen et al (2012) tinham como 

objetivo investigar os efeitos do modafinil (dose de 200mg) sobre aspectos cognitivos e a 
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performance psicomotora. Dentre os resultados, concluiu-se quem apesar do fármaco não 

apresentar efeitos significativos no que diz respeito ao desempenho psicomotor, foi eficaz no 

aprimoramento cognitivo em processos de processamento de informações críticas. O grupo que 

consumiu o medicamento, em comparação ao grupo no qual foi administrado o placebo, 

conseguiu solucionar problemas mais rapidamente, obteve maior sucesso em tarefas que 

envolviam raciocínio espacial e também apresentou um aprimoramento na habilidade de 

memória de trabalho (SUDGEN et al., 2012).  

No entanto, para além da demonstração da eficácia destes fármacos, a questão que 

merece maior destaque no debate acerca do cognitive enhancement diz respeito à segurança dos 

medicamentos. Chatterjee (2006) destaca que este ponto é “mais pragmático do que ético” 

(p.111) e que diz respeito a todos os envolvidos - pacientes, médicos e a indústria farmacêutica 

-, uma vez que todos esperam que estes medicamentos sejam seguros. Segundo Porsdam e 

Sahakian (2015), apesar dos relatos de sintomas como insônia, enxaqueca e diminuição do 

apetite, o modafinil aparentemente é bem tolerado e “doses de 100-200mg de modafinil, 

frequentemente utilizadas por indivíduos saudáveis, são relativamente seguras” (p.138).  

O debate sobre a segurança, segundo Schelle (2014), refere-se a estudos de curto e longo 

prazo que possam avaliar os efeitos farmacológicos destes medicamentos, especialmente em 

indivíduos saudáveis. Partindo do pressuposto de que, uma vez que o foco do debate é uma 

intervenção farmacológica e que todo fármaco possui efeitos colaterais, este tópico preocupa-

se em debater os benefícios e os riscos implicados no consumo de cognitive enhancers. Estudos 

realizados com indivíduos saudáveis, com administração de doses entre 100-200mg de 

modafinil, concluíram que o medicamento é relativamente seguro, ainda que apresente alguns 

relatos de náuseas, intoxicações e reações dermatológicas. No entanto, é preciso ressaltar que 

não existem estudos que examinam o uso crônico desta classe farmacológica por indivíduos 

saudáveis. Isso significa que é possível que eles apresentem benefícios em curto prazo, mas que 

também podem apresentar efeitos cumulativos em longo prazo (PORSDAM & SAHAKIAN, 

2015).  

Apesar de pouquíssima referência a este ponto na literatura pesquisada, outro aspecto 

relativo à segurança do consumo de nootropics que merece atenção refere-se à falsificação do 

medicamento. Ao comprar algo, seja pela internet ou por outros meios, o indivíduo está 

eventualmente exposto a produtos que podem não ser autênticos ou efetivos.  Segundo a 
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ANVISA1 (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), medicamentos indicados para disfunção 

erétil lideram a lista de medicamentos falsificados, seguidos pelos antineoplásicos (fármacos 

indicados para o tratamento de câncer). 

O uso de medicamentos falsificados pode ter implicações distintas, que vão desde não 

provocar nenhuma reação no organismo (por conta de uma composição inativa) até o 

agravamento de condições clínicas no estado de saúde do sujeito (possivelmente causado por 

substâncias desconhecidas adicionadas pelo fabricante clandestino ao produto). A ANVISA 

ainda pontua que é difícil quantificar quantos óbitos podem ser decorrentes do uso de produtos 

irregulares, mas não descarta que esta consequência seja possível.  

Conclui-se, portanto, que a compreensão sobre os efeitos farmacológicos deve ser 

ampliada, para que sirva como suporte da análise de contingências envolvidas no consumo de 

quaisquer medicamentos.  O conhecimento dos efeitos, aqui especialmente relacionados aos 

medicamentos psicoestimulantes, deve levar em consideração tanto a esfera dos benefícios 

proporcionados pelo medicamento, quanto aos dos possíveis prejuízos. Ademais, a atenção a 

respeito da segurança farmacológica, além de estar ao encargo de agências reguladoras oficiais, 

igualmente pode apresentar-se como uma preocupação individual daqueles que pretendem 

consumir tais medicamentos.  

 

3. COGNITIVE ENHANCEMENT: DISCUSSÃO ÉTICA 

O consumo de medicamentos psiquiátricos por indivíduos saudáveis suscita debates 

éticos, com argumentações favoráveis e contrárias a este comportamento, que assinalam temas 

relativos à segurança farmacológica dos medicamentos em questão e aos aspectos sociais 

concernentes ao tema. Entre estes, serão mencionados tópicos que abordam diferenças entre o 

doping no contexto esportivo e “doping” no contexto acadêmico-profissional; a justiça relativa 

ao uso de cognitive enhancers, investigando a equidade de oportunidade e o tipo de acesso a 

esta classe de fármacos; e, conjuntamente, será abordada a percepção sobre honestidade que diz 

respeito ao consumo de tais substâncias.  

O histórico de uso de anfetaminas para além de condições clínicas é extenso e 

popularmente conhecido. No contexto esportivo, por exemplo, esteroides e outros estimulantes 

têm sido utilizados com o objetivo de aperfeiçoar o rendimento e a performance dos atletas 

                                                           
1 https://goo.gl/oer31S 

https://goo.gl/oer31S
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(OUTRAM & STEWART, 2012). No entanto, bem como o doping esportivo, pesquisas 

demonstram que as pessoas tendem a ver o “doping cerebral” negativamente (FABER, 2016). 

Segundo Lucke, Partridge e Hall (2012), em um estudo qualitativo realizado com estudantes 

australianos, foram reconhecidas duas principais diferenças entre o doping atlético e doping 

cognitivo.  A primeira refere-se à noção de que os esteroides podem efetivamente promover 

efeitos de aperfeiçoamento no desempenho do atleta, ao passo que o uso de psicoestimulantes 

prescritos com o objetivo de aprimoramento cognitivo apresenta, ainda, uma efetividade incerta 

sobre determinadas funções executivas. A segunda refere-se ao fato de que o nível competitivo 

é mais claro no contexto esportivo em relação ao contexto acadêmico, uma vez que no esporte 

o sucesso estaria atrelado à vitória, enquanto no contexto acadêmico o sucesso pode ter 

diferentes representações:  podendo referir-se, por exemplo, ao melhor desempenho individual, 

sem uma inexorável comparação com outros estudantes.  

Ao que tangencia o debate sobre a segurança farmacológica referente ao consumo de 

medicamentos psiquiátricos por pessoas saudáveis, é de suma importância que, para além da 

explanação sobre os benefícios proporcionados por estes fármacos (ilustrados no capítulo 3), 

exista uma proporcional compreensão acerca dos possíveis efeitos adversos decorrentes do uso 

destas substâncias. A discussão acerca da segurança associada aos fármacos, no presente 

trabalho, diz respeito especialmente ao uso destes por indivíduos saudáveis – ainda que o uso 

por indivíduos diagnosticados com alguma patologia venha a ser mencionado. Retomando o 

que foi abordado no capítulo destinado à discussão farmacológica, um complemento a partir de 

uma perspectiva ética será incluído adiante.  

A discussão ética acerca da segurança pode ter como gatilho o questionamento sobre os 

motivadores efetivos do consumo de cognitive enhancers.  Apesar de estudos que demonstram 

alguns benefícios de substâncias como o metilfenidato e o modafinil em determinadas 

condições experimentais (como, por exemplo, vigilância; solução de problemas; PORSDAM 

& SAHAKIAN, 2015), ainda são escassos os estudos longitudinais que averiguam os efeitos 

destas substâncias a médio e longo prazo.  

Além dos tópicos supracitados, outros aspectos sociais relacionados ao consumo de 

cognitive enhancers também possuem extrema relevância. Caplan (2004), participando do 

debate que pontua argumentos contrários e favoráveis sobre a ideia de aperfeiçoamento, em 

termos genéricos, posiciona-se levantando o seguinte questionamento: “ninguém é perfeito, 

mas por que não tentar ser melhor?” (p.172). Desta forma, o autor manifesta anuência com os 

argumentos que se colocam favoráveis ao aprimoramento e acredita que este movimento de 



23 
 

querer aprimorar-se faz parte da natureza humana. Nesta perspectiva, a concepção da natureza 

humana é indissociável das tecnologias já inventadas pela nossa espécie e de como nos 

adaptamos a elas. “Nós já somos criaturas tecnológicas”, afirma Caplan (2004). Watts (2011), 

em conformidade com o argumento anterior, afirma que faz parte da natureza humana, aqui 

compreendida como não determinista, pretender superar as próprias limitações, mas se 

questiona quanto aos riscos envolvidos neste comportamento. Laurance (2009) utiliza-se da 

fala do professor John Harris, diretor do Instituto de Ciência, Ética e Inovação da Universidade 

de Manchester, para corroborar a ideia dita anteriormente, afirmando que, de acordo com ele, 

“não seria racional ser contrário ao aprimoramento humano”, uma vez que os seres humanos 

“são criaturas resultantes de um processo de aperfeiçoamento chamado evolução”2 e, por isso, 

estão em constante busca de maximizar seu desempenho.  

Alguns argumentos contrários ao uso de agentes farmacológicos, que objetivam 

aprimoramento cognitivo, fundamentam-se na observação de que a busca pela suposta 

perfeição comporta ressalvas importantes. Dentre estes argumentos, Elliott (2004), em resposta 

à Caplan (2004), posiciona-se cauteloso e pontua questões concernentes ao tema, como a 

coerção social, a segurança farmacológica e outros aspectos sociais – que serão abordados de 

maneira mais aprofundada adiante. Além destes tópicos, Elliott (2004) ainda traça um paralelo 

entre a evolução das biotecnologias e as modificações proporcionadas por cirurgias plásticas e 

tratamentos estéticos, ambos objetivando uma melhoria de características consideradas 

indesejáveis: o uso de cognitive enhancers com a intenção de reduzir ou eliminar sintomas que 

impedem uma maior produtividade do indivíduo e a procura por tratamentos estéticos que 

reduzam atributos físicos também considerados inapropriados. O que fundamenta a 

preocupação que o autor assinala diz respeito ao fato de que, talvez, estejamos caminhando no 

sentido de ignorar o que ele considera como “reais necessidades humanas”, em prol de “frívolos 

desejos”, que acabam por dominar as atuais normas sociais e solapam grupos minoritários.  

Como visto, a influência social que favorece – ou efetivamente coage – determinados 

comportamentos não está restrita ao uso dos cognitive enhancers. As demandas sociais atuais 

podem incitar comportamentos da ordem da melhoria, seja ela qual for: medicamentos como o 

Fen-Phen (fenfluramine-phentermine), utilizados no contexto nutricional com a intenção de 

perda de peso, vêm sendo igualmente comercializados com sucesso. Não à toa, Elliott (2004) 

expõe uma preocupação com a conjuntura social que preza pelo consumo de medicamentos e 

                                                           
2 Esta é a visão do autor em relação à evolução. “Aperfeiçoamento” enviesa o conceito técnico de evolução e 

confere um tom teleológico à questão.  
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que torna a classe destes fármacos uma das mais lucrativas do mercado farmacêutico, ao lado 

de medicamentos para disfunção erétil, antidepressivos e ansiolíticos.  

Elliott (2004) soma a esta pontuação uma crítica à própria indústria farmacêutica, que 

se refere ao fato de que a indústria teria o poder de comprar políticos que poderiam facilitar a 

elaboração de uma legislação favorável ao consumo destes fármacos, comprar cientistas 

acadêmicos para que artigos favoráveis ao consumo fossem produzidos e comprar, inclusive, 

sociedades profissionais para que estas propagassem os benefícios dos medicamentos em 

questão. Outram e Stewart (2012) sugerem que, talvez, o real problema em relação ao uso de 

cognitive enhancers não seja apenas moral ou legal, mas sim concernente a uma questão 

econômica. Partindo deste argumento, portanto, o consumo talvez não seja pelo desejo dos 

indivíduos em si, mas que esteja, sim, a favor de interesses de grandes corporações (ELLIOTT, 

2004).  

Conjuntamente com as questões abordadas anteriormente, alguns autores pontuam 

outros aspectos sociais e sugerem ponderações sobre temas como justiça, equidade de 

oportunidade ao acesso aos cognitive enhancers, a honestidade e a autenticidade relacionadas 

ao uso destas substâncias. As ponderações sobre a justiça lançam questionamentos em 

diferentes direções: uma delas refere-se à forma como os indivíduos têm acesso aos 

medicamentos psiquiátricos – muitas vezes sem uma prescrição médica. Uma preocupação 

levantada em relação a este ponto é a facilidade do acesso promovida pela internet, inclusive 

no crescente mercado negro relacionado ao aprimoramento cognitivo (FABER, 2016). Porsdam 

e Sahakian (2015) relatam ainda que um terço dos usuários obtém cognitive enhancers sem 

prescrição, comprando pela internet ou conseguindo com amigos que possuem prescrição 

médica.  

Outro questionamento é relativo a que determinados nichos sociais possuem maior 

facilidade de acesso a estes fármacos e de que forma isso pode amplificar desigualdades sociais. 

No que concerne à justiça, portanto, as ressalvas acabam se desdobrando numa subdivisão que 

trata justamente a questão da equidade de oportunidade, possivelmente injusta a priori, uma 

vez que nichos distintos possuem acessos desiguais aos medicamentos aqui abordados. De 

acordo com Porsdam e Sahakian (2015), os indivíduos com mais recursos monetários teriam 

uma vantagem em relação a outros para obter os medicamentos. Segundo Schelle et al. (2014), 

isso poderia potencializar desigualdades sociais. Ademais, resultados demonstram que o uso de 

cognitive enhancers é percebido mais negativamente quando nem todos os indivíduos podem 

usar, comparado a situações nas quais todos poderiam.  
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De acordo com a pesquisa realizada por Sabini e Monterosso (2005 apud SCHELLE et 

al., 2014) com 85 estudantes dos Estados Unidos, o julgamento sobre a justiça dependia do 

grupo que seria afetado pelos efeitos farmacológicos dos nootropics. Os entrevistados 

acreditavam que se o uso fosse feito pela parcela de 10% dos alunos com pior desempenho, 

seria mais justo do que se todos – ou a parcela dos 10% dos melhores alunos – pudessem usar. 

O que se pode compreender destes dados pode corroborar a noção de que, na verdade, o 

benefício concedido aos alunos com pior desempenho é mais da ordem de um tratamento do 

que de um aperfeiçoamento. Visto desta forma, o uso de cognitive enhancers poderia diminuir 

o hiato entre os indivíduos, auxiliando aqueles que, a princípio, estariam em desvantagem. O 

subsídio a esta perspectiva é dado por John Rawls (1971, 1985 apud SCHELLE et al., 2014), 

que denominou esta situação de “princípio da diferença”, na qual “a desigualdade só é aceita 

se, no contexto, os menos favorecidos obtiverem uma melhoria” (p.9). Outra pesquisa realizada 

com 1026 estudantes da Alemanha igualmente aponta que 27% dos entrevistados também 

aprovam o uso de cognitive enhancers por alunos com pior desempenho acadêmico 

(SCHILDMANN et al., 2013 apud SCHELLE et al., 2014).  

Ademais, em oposição ao argumento de que o uso destas substâncias é injusto, existe 

também a perspectiva de que, na verdade, os efeitos benéficos destes fármacos vêm sendo 

supervalorizados pelas pessoas. Esta supervalorização poderia contribuir para a criação de 

estigmas entre indivíduos que fazem uso e aqueles que não fazem (FABER, 2016) e uma 

segregação, portanto, entre usuários e não usuários - a partir da suposta premissa de que o 

“êxito” é mediado pelo cognitive enhancer e não pelo esforço individual.  

Além disso, Sahakian (2016) acredita que alguns estudantes se sentem compelidos a 

utilizar os cognitive enhancers por verem outros fazendo uso. Entretanto, Sattler et al (2014) 

concluíram que a disposição a utilizá-los não necessariamente aumenta quando outros 

indivíduos encorajam tal comportamento, mas que, por outro lado, ela diminui quando aumenta 

a desaprovação por outros indivíduos. Segundo pesquisa realizada por Maier et al. (2013), com 

6275 estudantes suíços, menos de 3% dos estudantes concordou que o uso pessoal de cognitive 

enhancers poderia ser justificado pelo uso de outras pessoas, enquanto o aumento da habilidade 

de aprendizagem foi compreendido, por mais de 66% dos participantes, como uma justificativa 

plausível de influência sobre o consumo. 

Partindo ainda da perspectiva de que a coerção social também pode ser compreendida 

em relação ao poder de autonomia do indivíduo (SCHELLE et al., 2014), esta pode estar 

vinculada à pressão que os indivíduos sofrem para aprimorarem a si. Ou seja, ambientes 
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competitivos, como o contexto universitário ou o de grandes corporações, tendem a impor uma 

expectativa de desempenho melhor do que a média (FORLINI & RACINE, 2009). Como 

contra-argumento em relação à questão da autonomia, Caplan (2004) acredita que a tecnologia 

por si só não tem a capacidade de dirigir as pessoas a um caminho específico e que as pessoas 

têm o poder de decidir o que querem fazer com esta tecnologia e “se elas querem se sentir 

melhor, dormir menos ou ter menos rugas, elas podem fazer uso das tecnologias de 

aperfeiçoamento para alcançar estes objetivos” (p. 174).  

As considerações relativas à honestidade tangenciam a noção de trapaça decorrente do 

consumo de cognitive enhancers. Assim como no contexto esportivo o uso de esteroides é 

considerado como trapaça, uma vez que vai contra regras claramente estabelecidas de proibição 

desta conduta, o uso de nootropics no contexto acadêmico-profissional também pode ser 

considerada fraude (PORSDAM & SAHAKIAN, 2015), ainda que este no domínio moral e 

aquele também no legal. A universidade Duke, nos Estados Unidos, adicionou ao seu quadro 

de políticas estudantis sob a aba de “trapaça” (“cheating”) que “não é autorizado o uso de 

medicação prescrita para aperfeiçoamento do desempenho acadêmico”3. A questão da 

honestidade, portanto, pode ser contextualizada a partir da percepção de certa vantagem 

conferida ao usuário de cognitive enhancers e teria relação com o esforço despendido para que 

os não usuários conseguissem obter resultados iguais ou semelhantes (SCHESKE & 

SCHNALL, 2012). Estudantes australianos ficaram divididos sobre a questão da honestidade: 

mais da metade dos respondentes considerou o uso de nootropics uma forma de trapaça, 

enquanto os outros não viam qualquer diferença entre o uso destes fármacos e o consumo de 

outros psicoestimulantes, como o café, por exemplo. Em contraste ao café, no entanto, os 

cognitive enhancers foram colocados como trapaça quando comparados aos esteroides (BEEL 

et al., 2013).  

Compreende-se, assim, que a discussão ética a respeito do uso de drogas para 

aprimoramento cognitivo inclui perspectivas diversas, favoráveis ou não ao consumo. As 

questões sociais abordadas neste capítulo chamam a atenção aos possíveis impactos do 

consumo de congitive enhancers em termos absolutos, ou seja, não apenas restritos ao contexto 

acadêmico-profissional. Os argumentos apresentados conduzem a questão do consumo destas 

substâncias ao campo político, colocando em evidência aspectos legislativos e econômicos, 

bem como aos domínios científicos, que se referem às pesquisas relacionadas a este tema. É 

                                                           
3 URL:https://studentaffairs.duke.edu/conduct/z-policies 

https://studentaffairs.duke.edu/conduct/z-policies
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importante salientar que a discussão sobre o assunto ainda carece de uma amplificação para o 

público geral.  

 

4. CONSUMO DE PSICOESTIMULANTES: BASES COMPORTAMENTAIS 

É evidente que o tipo de consumo que existia outrora é consideravelmente diferente do 

consumo que se apresenta atualmente. Enquanto nossos antepassados precisavam dispor de 

muitas horas entre caçar e preparar a própria refeição, a geração atual pode simplesmente ir ao 

supermercado e comprar uma refeição pronta – que precisa apenas ser colocada no micro-ondas 

e, em questão de minutos, está pronta. Antes, o consumo priorizava itens necessários à 

sobrevivência; agora, a contemporaneidade é marcada por um consumo que vai muito além de 

itens antes considerados essenciais. Considerando estas modificações, Ariely e Norton (2009) 

elaboraram o conceito de conceptual consumption, que se refere justamente às transformações 

na lógica do consumo. O desejo de consumir informações, por exemplo, diz respeito não apenas 

a uma condição de suprir necessidades básicas, mas tem sim uma significação social que tem 

como consequência uma reconfiguração de diversas experiências.   

Os avanços biotecnológicos igualmente produziram uma nova forma de consumo, que 

favorece uma aplicação do uso de medicamentos para além do contexto patológico. O termo 

cognitive enhancement, anteriormente trabalhado, tem como premissa o ato de utilizar o poder 

da biotecnologia justamente para intervir diretamente não sobre doenças, mas sobre tarefas 

cotidianas, com o objetivo de melhorar as capacidades naturais e suas performances (FARAH 

et al, 2014). A tomada de decisão inserida no contexto de consumo de um medicamento de 

venda controlada pode ser abordada sob o viés da fundamentação teórica da economia 

comportamental conjuntamente com a análise do comportamento. A intenção do presente 

capítulo é, portanto, avaliar quais são os mecanismos envolvidos na decisão de consumir 

cognitive enhancers e nas consequências – tanto positivas quanto adversas – decorrentes desta 

escolha.  

O questionamento inicial para a elaboração do presente trabalho parte exatamente de 

uma análise que pretende avaliar quais são os argumentos utilizados pelos indivíduos que optam 

por consumir uma substância psicoestimulante com a finalidade do aprimoramento cognitivo. 

Partindo do pressuposto de que o uso de substâncias psicoativas – sejam elas lícitas ou não – 

compartilham de uma mesma base comportamental, o objetivo é utilizar conceitos como 

desconto temporal (temporal discounting), exposição ao risco sob incerteza e sistema de 
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recompensa para compreender esta nova forma de consumo. A Análise do Comportamento 

compõe a análise trazendo conceitos como comportamentos governados por regras, 

reforçadores imediatos e comportamentos supersticiosos.  

Considerando, no entanto, que a elaboração inicial dos conceitos pontuados acima não 

se configura como o enfoque do presente trabalho, é necessário informar que apenas a aplicação 

destes será aqui trabalhada. Para maior compreensão do desenvolvimento dos conceitos 

apresentados, ver Ariely e Zakay (2001) e Tversky e Kahneman (1981) - relacionados ao campo 

da economia comportamental - e Skinner (Ed. 2003) e Borges e Cassas (2012) - relativos à 

Análise do Comportamento. 

O conceito de desconto temporal (temporal discounting) refere-se às preferências 

relacionadas às recompensas dentro de um espaço de tempo, frequentemente caracterizadas por 

uma diminuição do valor atribuído a estas em função do atraso temporal ao recebê-las 

(AINSLIE, 1975; RACHLIN & GREEN, 1972 apud BICKEL, KOFFARNUS, MOODY, 

WILSON, 2014). Outros termos como desconto por atraso (delay discounting), atraso de 

gratificação (delay of gratification) e até mesmo escolha impulsiva (impulsive choice) 

pretendem enunciar a mesma ideia conceitual. Em outras palavras, o desconto temporal envolve 

“decisões que avaliam compensações entre custos e benefícios que ocorrem em diferentes 

momentos no tempo” (FREDERICK, LOEWENSTEIN & O’DONOGHUE, 2002, p.2). Em 

outros termos, isso significa que há uma preferência de consumo que proporcione uma 

recompensa imediata, em detrimento de consumo análogo cuja recompensa é mais tardia. É 

preferível ceder a uma alimentação hipercalórica agora que à perda de peso e a recompensa 

pelo emagrecimento daqui a alguns meses, por exemplo.  

Alguns estudos já buscaram investigar a relação entre o desconto temporal e a 

probabilidade de que um indivíduo vá usar ou que se torne dependente de alguma substância 

(BICKEL et al., 2014). Ou seja, o desconto temporal poderia atuar como parte de um 

comportamento “preditor” de um possível vício. Alguns estudos ainda demonstram que o 

desconto temporal é menor em indivíduos dependentes de opióides, cocaína, nicotina e em 

jogadores (BICKEL et al., 2007).  

Nesta perspectiva, o desconto temporal abre espaço para que os “sentimentos” 

considerados positivos e imediatos sejam levados em consideração, em detrimento das 

consequências futuras. Segundo Frederick, Loewenstein e O’Donoghue (2002), existem duas 

condições envolvidas na tomada de decisão: o prazer imediato em caso de aceitação (que podem 
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ser lidos, em outras palavras, como reforçadores de curto prazo) e o desconforto imediato em 

caso de autonegação. Ampliando esta perspectiva, Skinner (1989, 1975 apud SOUZA, 2013) 

também concebe os reforçadores em sua disposição temporal e afirma que os reforçadores mais 

imediatos (logo após a exibição do comportamento) são mais efetivos. Esta ideia ratifica, por 

exemplo, a opção pelo uso de um agente farmacológico ao invés da opção pela prática de 

exercícios físicos, uma vez que o primeiro proporciona um resultado imediato enquanto o 

segundo concede benefícios mais evidentes em médio e longo prazo.  

Optar, então, por consumir um medicamento a despeito do conhecimento (ou da 

ausência ou mesmo da esquiva dele) sobre os possíveis efeitos adversos motiva uma análise 

pormenorizada das variáveis envolvidas neste comportamento. As consequências produzidas 

pelo consumo de uma dose de estimulantes psicomotores – como a euforia e excitação, aumento 

da disposição e do tempo de vigília, a crença no aumento da capacidade de concentração – 

podem querer ser mantidas pelo usuário a partir da continuação do uso. No entanto, além das 

consequências positivas, as consequências negativas também podem atuar como reforçadores 

para a manutenção do uso: as sensações de letargia, humor deprimido e ansiedade após a 

descontinuação do uso podem querer ser evitadas pelo usuário, propiciando a decisão de 

consumir o medicamento com mais frequência. Para compor com a ideia anteriormente citada, 

Rang & Dale (2011) afirmam que “a dependência à anfetamina parece ser consequência do 

efeito posterior desagradável que ela produz e da insistente lembrança da euforia, o que leva ao 

desejo de repetir a dose” (p.586).  

A utilização destes fármacos de maneira cosmética aparentemente avalia apenas os 

efeitos benéficos no curto prazo, sem se atentar aos malefícios envolvidos a médio e longo 

prazo, tais como abuso e possível dependência (química e/ou psicológica). Isso indica que o 

consumo destes medicamentos, com o objetivo de aprimoramento cognitivo, parece 

compartilhar de características gerais do consumo de outras drogas, como, por exemplo, a 

ausência da avaliação dos riscos “distantes” em prol do benefício proporcionado no curto prazo.  

Quando a análise sobre o consumo enfatiza uma esfera mais coletiva e considera a 

propagação da informação entre indivíduos, o conceito que melhor se aplica é o de 

“comportamento governado por regras”. Esta indica uma relação de reforço (que delimita uma 

ação e suas possíveis consequências) e tem como função controlar o comportamento, baseando-

se na probabilidade das consequências negativas relacionadas a ele (BAUM, 2006). Quando 

um indivíduo manifesta explicitamente os benefícios do metilfenidato, por exemplo, e sugere 

que outro indivíduo também utilize “porque é eficaz”, ele estabelece uma regra – que o ouvinte 
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pode optar por seguir ou não. É importante ressaltar que não é necessário que o falante tenha 

estado empiricamente em contato com a regra que ele está estabelecendo; ele pode apenas 

reproduzir o que outro sujeito falou (BAUM, 2006).  

Isso significa que a regra não pressupõe, necessariamente, o aprendizado pela vivência 

própria. A disseminação das informações que ocorre entre indivíduos pertencentes ao mesmo 

ambiente pode, portanto, influenciar a tomada de decisão acerca do consumo de determinadas 

substâncias – generalizando esta classe desde o metilfenidato até outros tipos de drogas, como 

o álcool, disseminado no contexto acadêmico. Neste ponto, a veiculação midiática pode entrar 

na discussão, partindo do pressuposto que seu papel pode servir como motivador para o 

consumo de cognitive enhancers.  

Assim como propagandas de fármacos que supostamente auxiliam na perda de peso, 

também existe publicidade para o nicho de consumo relacionado a energéticos – com marcas 

bem conhecidas pelo público geral. Em pesquisa rápida pela internet, com as palavras 

nootropics ou cognitive enhancers, os resultados apontam para quais são os mais utilizados, 

seus benefícios e como os sujeitos podem comprá-los – além de páginas e comunidades em 

redes sociais que tratam deste assunto. A grande quantidade de matérias veiculadas em jornais 

e revistas eletrônicas também demonstra uma preocupação crescente sobre o assunto e, ao 

mesmo tempo, uma tentativa de propagar mais informações ao público e suscitar 

questionamentos sobre os tópicos que tangenciam o tema. Além da publicidade em mídias 

sociais, existe outro tipo de propaganda que é feita entre sujeitos que compartilham um mesmo 

ambiente. Esta troca de informações também pode ter influência sob o comportamento e este 

ponto será discutido mais adianta, quando o conceito de regras for utilizado.  

No que diz respeito à eficácia real dos cognitive enhancers, já debatida anteriormente, 

podemos localizar além do conceito de “exposição ao risco sob incerteza”, o “comportamento 

supersticioso”. O primeiro deles diz respeito a situações nas quais o risco é avaliado pelo 

indivíduo baseando-se nas expectativas que ele atribui ao objeto (LOEWENSTEIN, WEBER, 

HSEE E WELCH, 2001). Sendo assim, a escolha de consumir os cognitive enhancers é baseada 

em argumentos que podem ser oriundos de informações leigas ou de experiências individuais 

que não conferem garantias acerca das expectativas relacionadas ao agente farmacológico, neste 

caso. O comportamento supersticioso, por sua vez, relaciona-se com a eficácia de maneira mais 

direta: uma vez que a melhora do desempenho é atribuída ao fármaco e não aos comportamentos 

anteriores e/ou concomitantes ao consumo, é provável que o indivíduo volte a fazer uso da 

substância outras vezes, esperando os mesmos resultados. Isso significa que este tipo de 
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comportamento pode afetar a ação do sujeito sem que exista necessariamente uma relação 

contingencial entre a resposta emitida (o consumo do medicamento, neste caso) e as 

consequências. Em outras palavras, o reforço pode não ser proveniente da ação que o sujeito 

supõe que tenha sido a produtora deste. No consumo de nootropics, então, o melhor 

desempenho acadêmico-profissional poderia não ter relação alguma com o medicamento, mas 

sim com outras variáveis não facilmente identificáveis pelo sujeito.  

 Nota-se, assim, que as bases comportamentais relacionadas ao consumo, neste caso, de 

medicamentos com o propósito de aperfeiçoamento cognitivo, estão relacionadas, portanto, a 

um histórico de aprendizagem do sujeito e a determinadas influências sociais que podem (ou 

não) motivar o indivíduo a consumir determinada substância.  

 Em conjunto, o estímulo ao consumo dos cognitive enhancers tem por base fatores 

sociais e culturais que, em maior ou menor grau pressionam por desempenhos acadêmico e 

laboral maiores; outro componente fortemente cultural (e variável entre culturas) é a 

valorização de um modus operandi hedonista e imediatista, em contraponto com iniciativas de 

médio e longo prazo (como, por exemplo, práticas de atividade física, mudança de hábitos e 

planejamento). Este elenco de fatores, em conjunto com o escasso número de trabalhos 

investigativos sobre os efeitos colaterais destes fármacos permite certa tergiversação por parte 

do (promitente) usuário, bem como uma forte exploração do mercado farmacêutico, lícito e 

ilícito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Partindo do cenário acadêmico-profissional e de um panorama acerca das atuais 

exigências deste contexto vigentes na contemporaneidade, a intenção era desenvolver um breve 

ensaio que pudesse tocar em diversos pontos que concernem ao tema do consumo de cognitive 

enhancers ou smart drugs. Para tanto, recortes sociais, farmacológicos, éticos e 

comportamentais foram realizados com o propósito de fornecer informações gerais ao público 

que, de alguma forma, se vê incluído nesse contexto.  

Como abordado ao longo do trabalho, as novas concepções acerca da farmacologia e 

das aplicações dos cognitive enhancers promovem questionamentos importantes. A chamada 

psiquiatria cosmética fomenta diferentes propósitos para medicamentos já conhecidos e suscita 

questões éticas que devem ser trabalhadas de maneira mais ampla com o público geral. No 
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entanto, debates mais profundos em relação aos riscos envolvidos devem ser fomentados – tanto 

por pesquisadores, quanto pela indústria farmacêutica e os próprios indivíduos.  

 A eficácia e os benefícios proporcionados pelos medicamentos debatidos no presente 

trabalho, sobretudo para determinadas ocupações profissionais, devem ser mais bem avaliados 

tanto por um viés que busca compreender os impactos sociais deste consumo, quanto por outro 

que se dirige ao indivíduo e se preocupa com os possíveis malefícios envolvidos neste quadro. 

Especialmente voltada à análise do indivíduo, estratégias de pesquisa científica devem 

proporcionar mais estudos longitudinais que possam investigar melhor os efeitos em longo 

prazo do consumo de tais substâncias. Ademais, questionários que busquem analisar a 

compreensão social acerca destes medicamentos podem ser consideravelmente relevantes.  

Os novos princípios norteadores do consumo, em termos gerais, oferecem igualmente 

novos critérios que amparam a tomada de decisão. Dada a relevância do tema, o paralelo traçado 

entre a fundamentação teórica da economia comportamental e da análise do comportamento 

teve como finalidade a busca por uma maior compreensão das contingências envolvidas neste 

cenário e procurou trazer ao campo da Psicologia a discussão sobre novas intervenções 

farmacológicas e o entendimento social sobre esta prática.   
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