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Apesar de haver pelo menos 10 classes de fármacos disponíveis 

para o tratamento da DM2, a metformina continua a ser a 

farmacoterapia de primeira linha mais amplamente utilizada
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O mecanismo de ação da metformina

Rena G, Hardie DG, Pearson ER. Diabetologia (2017) 60:1577–1585 

1. Captação catalisada 

pelo transportador de 

cátions orgânicos-1 

(OCT1)

2. Inibição do 

Complexo I,  evitando a 

produção mitocondrial 

de ATP e ↑taxas 

citoplasmáticas de 

ADP: ATP e AMP: ATP, 

o que leva à ativação 

da AMPK

3. O aumento na taxa 

AMP: ATP também 

resulta na inibição 

aguda da 

gliconeogênese



Ações da metformina no metabolismo e inflamação

Rena G,. Hardie DG, Pearson ER. Diabetologia (2017) 60:1577–1585 



Uso clínico no DM2
Multicenter Metformin Study

DeFronzo et al. NEJM (1995) 333:541-549. 

Participantes (n = 143) com DM2 descontrolados randomizados para metformina

(triângulos com linha contínua) vs participantes ( n = 146) randomizado para placebo

(quadrados com linha tracejada) *** p <0,001 vs placebo.
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Uma nova perspectiva na terapia 
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Livingstone R,  Boyle JG & Petrie JR on behalf of The REMOVAL Study Team 

Diabetologia (2017) 60:1586–1593 

. 



Para a reprodução e consequências 
metabólicas da SOPs
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Efeitos na microbiota intestinal e 
no sistema imunológico

Pollack M. 

Diabetologia (2017) 60:1662–1667 
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Para prevenção e recorrência de 
câncer

Heckman-Stoddard BM, DeCensi A, Sahasrabuddhe VV, Ford LG 

Diabetologia (2017) 60:1639–1647 
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• Dados sobre os mecanismos potenciais da ação da
metformina para prevenção e tratamento do câncer,
bem como dados epidemiológicos longitudinais
adicionais de coortes novas e previamente
examinadas, continuam a se acumular

• Existe uma plausibilidade biológica para um efeito
preventivo do câncer da metformina, dadas as
múltiplas maneiras pelas quais podem interferir nas
vias sinalizadoras promotoras do câncer

• No entanto, tanto estudos animais como
epidemiológicos mostraram efeitos um tanto
variados
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• A metformina é barata, amplamente disponível, segura, respaldada por 
evidências fármaco-epidemiológicas e anedóticas derivadas de 60 anos de uso 
regular na prática, e parece ser mais provável que  reduza o risco de 
doença cardiovascular do que aumente

• No entanto , a última afirmação baseia-se em alguns pequenos estudos, 
com limitações notáveis, em um subconjunto não representativo de pacientes

• Agentes mais recentes que poderiam potencialmente ser usados no início da 
doença estão agora disponíveis e são apoiados por dados de estudos de 
desfechos cardiovasculares rigorosos. No entanto, eles permanecem muito 
caros e carecem de dados sobre o uso a longo prazo

Talvez, apesar de, e não por causa das evidências, a metformina 
provavelmente continue a ser o tratamento de primeira linha para a 
hiperglicemia associada ao diabetes tipo 2 em um futuro previsível



Deficiência de Vit B12

Sanchez-Rangel E, Inzucchi SE. Diabetologia (2017) 60:1586–1593 

▪ Malabsorção convicentemente demonstrada em múltiplos estudos

▪ Em um ensaio clínico randomizado, 256 participantes e 52 meses 

19 indivíduos (9,9%) com metformina desenvolveram def. de B12 

5  (2,7%) no grupo placebo

▪ NO DPPOS (Diabetes Prevention Program Outcomes Study) 

risco aumentado de níveis baixos de B12 levels

> prevalência de neuropatia periférica naqueles com baixa B12, 

porém com n = 13

Entretanto, com base nas alterações bioquímicas e dadas as potenciais sequelas 

neurológicas irreversíveis da deficiência de B12 não reconhecida é sugerido:

dosagens periódicos de B12, pp se anemia ou neuropatia periférica

ou suplementos profiláticos



Insuficiência Renal

Sanchez-Rangel E, Inzucchi SE. Diabetologia (2017) 60:1586–1593 

▪ De acordo com as novas diretrizes do FDA, o uso de metformina é 

agora permitido quando a TFGe cai abaixo de 60 ml/min/1,73 m2

▪ Abaixo de 45 ml/min/1,73 m2, uma análise cuidadosa do risco/ 

benefício deve ser conduzida para cada paciente, mas a medicação 

pode ser cautelosamente continuada (aconselhada uma dose reduzida 

nesta conjuntura)

▪ A metformina permanece contraindicada quando a TFGe cai abaixo de 

30 ml/min/1,73 m2

▪ O uso deve ser interrompido antes dos procedimentos com contraste 

iodados se a TFGe for de 30 a 60 ml/min/ 1,73 m2, se doença hepática, 

alcoolismo ou insuficiência cardíaca, ou contraste intra-arterial. A TFGe

deve ser verificada 48 hs após e o medicamento reiniciado se a função 

renal permanecer estável

Em indivíduos com doença renal lábil, especialmente se ocorrerem frequentes 

deteriorações na função renal, essa droga é uma má escolha. 



Resumo do Uso Clínico no DM2

Sanchez-Rangel E, Inzucchi SE. Diabetologia (2017) 60:1586–1593 
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Terapia redutora
da glicemia em
adultos com 
DM2

ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease
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