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     Descrição 

Metformina HCl é uma biguanida e apresenta mecanismo de ação diferente das 

sulfoniluréias. Atua reduzindo a gliconeogênese e aumentando a sensibilidade à insulina, o 

que promove a diminuição dos níveis glicêmicos. Promove aumento da absorção periférica 

de glicose, essencialmente em nível muscular e da sua utilização. Ao contrário das 

sulfoniluréias, não provoca hipoglicemia e não causa hiperinsulinemia. O tratamento com 

Metformina HCl diminui ou estabiliza o peso corporal, devido ao seu efeito anorexígeno e 

parece ser favorável à redução das taxas de triglicerídeos em diabéticos com dislipidemia do 

tipo IIb, III ou IV, acompanhada de redução da colesterolemia, quando esta se encontra 

elevada no início do tratamento. Metformina HCl reduz significativamente as complicações 
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cardiovasculares e a mortalidade por doenças cardiovasculares em pacientes diabéticos tipo 

2 com sobrepeso e obesos, independentemente de seu efeito antidiabético. Nos pacientes 

em que não se obtém um controle adequado do nível de glicose apenas com a monoterapia 

de cloridrato de metformina, a associação com uma sulfoniluréia ou com insulina pode 

resultar em efeito sinérgico, dado que os mecanismos de ação de tais medicamentos são 

diferentes e complementares. Estudos recentes têm mostrado a utilidade do cloridrato de 

metformina em síndromes que apresentam resistência à insulina, como a síndrome do ovário 

policístico, dada a sua evidente ação de aumento da sensibilidade à insulina e consequente 

redução da hiperinsulinemia. 

 

 

     Indicações 

 • A metformina deve ser usada primariamente no tratamento do diabetes mellitus 

tipo 2, quando o tratamento diabético isolado tiver se mostrado insuficiente. É especialmente 

útil em pacientes com excesso de peso, nos quais a metformina frequentemente provoca 

uma diminuição de peso. 

 
  

     Contraindicações 

É contraindicada nos casos de gravidez; insuficiência renal orgânica ou funcional; 

intoxicação alcoólica aguda; pré-coma diabético, descompensação cetoacidótica e 

desidratação. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

Cimetidina, amilorida, bloqueadores de canais de cálcio (nifedipina), digoxina, 

morfina, procainamida, quinidina, quinina, ranitidina, trimetoprima, vancomicina, aumentam 

a concentração sérica da metformina, devido à alteração na excreção renal. 



 

 

     Advertências 

A Metformina pode desencadear ou contribuir para o aparecimento de acidose 

láctica, complicação que, na ausência de tratamento específico, pode ser fatal. 

 
 

     Concentração Recomendada 

A dose inicial recomendada é de 1 comprimido de 850mg, duas vezes ao dia, 

administrada por via oral junto com alimentos. Se for necessário, a dose pode ser aumentada 

gradualmente até alcançar uma dose máxima de 3 comprimidos ao dia. 

 
 

     Farmacotécnica 

 Metformina HCl é absorvido no intestino delgado (cerca de 50% a 60%). Liga-se muito 

pouco às proteínas e sua fração livre representa cerca de 90% de sua concentração 

plasmática. É eliminado sem qualquer metabolização hepática, por via renal (cerca de 90% é 

eliminado em 12 horas; clearance de 440 ml/min). A concentração sanguínea máxima é 

atingida em 2,25 ± 0,44 horas. A meia-vida de eliminação é de 6,2 horas (eliminação inicial 

entre 1,7 e 3 horas e terminal entre 9 e 17 horas). 
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