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DIABETES MELLITUS TIPO 2 E O ANTIDIABÉTICO METFORMINA 

1- RESUMO  

A Diabetes Mellitus Tipo II, que atinge mais de 12 milhões de habitantes no 

Brasil, além de ser pouco sintomática é uma doença que está relacionada com a 

obesidade e ao sedentarismo e dessa forma, a perspectiva futura é que a mesma 

atinja um maior número de pessoas, pois o estilo de vida somada com a 

apresentação de poucos sintomas retarda seu diagnóstico, favorecendo assim, o 

aparecimento de complicações vasculares. Logo, a prática de atividade física, assim 

como a reeducação alimentar são elementos tão eficazes quanto à intervenção 

farmacológica, pois temos o controle da glicemia, obesidade, hipertensão arterial, 

entre outras. Sendo assim, quando a mudança no estilo de vida não é possível ou 

suficiente, a terapia farmacológica através da utilização de Metformina torna-se 

peça-chave, sendo esta, considerada como medicamento de primeira linha no 

tratamento desta enfermidade, por ser eficiente, segura e de baixo custo.     

2- INTRODUÇÃO 
A Diabetes Mellitus é uma doença de etiologia múltipla caracterizada pela 

ineficiência ou ausência da ação da insulina.1  Estima-se que a prevalência desta 

síndrome, em diferentes sexos e faixas etárias, no ano de 2000 a 2030 aumente 

significativamente de 171 milhões de diabéticos para 366 milhões. Este aumento 

está ligado diretamente ao crescimento e envelhecimento populacional, assim como 

ao aumento do número de obesos (WILD et al., 2013).  

A Diabetes Tipo I se refere à insuficiência na produção de insulina pelo 

pâncreas, pois suas células sofrem uma destruição auto-imune, por este motivo os 

portadores desta doença precisam de doses diárias de insulina para manter a 

glicemia em valores normais.2 

A Diabetes Gestacional é definida pela resistência da insulina a hormônios 

elevados durante a gravidez, e com isso a mesma não realiza adequadamente as 

suas funções, resultando em uma hiperglicemia. O tratamento para esta doença é 

por meio de uma dieta controlada, exercícios físicos de leves a moderados e 

insulinoterapia em alguns casos (MIRANDA; REIS, 2008).  Porém, mulheres que 

adquiriram esta doença na gravidez correm o risco de desenvolverem a Diabetes 

Tipo II tardiamente, assim como seus filhos.2  

                                                           
1 http://www.unifesp.br/denf/NIEn/PEDIABETICO/mestradositecopia/pages/INDEX.htm 
2
 http://www.diabetes.org.br/ 



No entanto, a Diabetes Mellitus tipo II a qual se refere este trabalho, é uma 

doença que atinge mais de 12 milhões de habitantes no mundo, correspondendo a 

90% dos casos.2  É uma doença crônica e pouco sintomática, caracterizada pela 

deficiência da ação e/ou produção da insulina, gerando assim diversas complicações 

(MARIA; MOTA; PEÑA, 2009). A presença ou o aparecimento de fatores como ter 

familiares próximos portadores da doença, ter mais de 45 anos, ser obeso, ter 

hipertensão arterial, hipercolesterolemia, podem ser sintomas de portadores de 

Diabetes Mellitus Tipo II.2  

Por estar relacionada ao estilo de vida, a maior idade, a obesidade e sobrepeso 

da população, tende a crescer e prevalecer, sendo assim, a prática de atividades 

físicas e a dieta alimentar no início, auxilia no controle da doença (FRANCO; 

SARTORELLI, 2003).  

Além disso, estudos indicam o tratamento desta doença através da 

administração do fármaco Metformina, sendo este, considerado como um agente de 

primeira linha nesta questão (ÁLVAREZ, 2011).  

3- OBJETIVO  

O presente trabalho tem como objetivo descrever a Diabetes Tipo II, ou seja, 

dissertar sobre o significado, a epidemiologia, o tratamento, a relação com o 

medicamento Metformina, citando vantagens e os efeitos colaterais do mesmo e 

investigar a prevenção desta doença relacionada ao efeito do estilo de vida 

moderno, no qual a população se encontra envolvida, contribuindo assim para a 

diminuição dos índices dessa através do conhecimento das causas e da melhor 

opção de tratamento medicamentoso. 

4- METODOLOGIA 
Consulta literária realizada em sites acadêmicos, livros referentes ao tema 

escolhido e artigos científicos retirados do banco de dados Scielo e Pubmed, a partir 

do ano de 2001 até o momento.  

5- DESENVOLVIMENTO  

A Diabetes Mellitus Tipo II também conhecida como Diabetes do Adulto, é pouco 

sintomática, e metade dos indivíduos portadores desta não conhece sua condição. 

 Quando os sintomas estão presentes, aparecem através de polidipsia, perca 

de peso, infecções da pele, cansaço, fadiga e poliúria.2 A atividade física é uma 

aliada na prevenção e no tratamento da mesma, além do controle rígido da 
                                                           

3 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF 



alimentação, específica para cada indivíduo, mediante a condição apresentada pela 

doença.3  

A Metformina é o medicamento mais utilizado no tratamento da Diabetes Tipo II, 

o mesmo age reduzindo a hiperglicemia, através de três mecanismos: aumentando a 

captação de glicose periférica nos músculos, diminuindo a síntese de glicose pelo 

fígado e inibindo a absorção  de glicose intestinal. Após a administração oral de 

metformina, podemos observar uma absorção de cerca de 50 a 60% no intestino 

delgado, e dentre esta, cerca de 90% é representada pelas frações livres e 10% 

ligadas à eritrócitos. Estes são responsáveis pela distribuição do fármaco, enquanto 

que a ligação com proteínas plasmáticas são negligenciáveis. Sendo assim, teremos 

uma maior concentração plasmática se comparada com a concentração sanguínea. 

Sua excreção se dá por via renal, com meia vida de aproximadamente 6,2 horas, 

eliminando cerca de 90% em 12 horas e total em até 17 horas.4  

Este medicamento é bem tolerado, com poucas reações adversas e baixo custo, 

além de diminuir significativamente os níveis de hemoglobina glicada, podendo ser 

associada a outros antidiabéticos orais e à insulina (ÁLVAREZ, 2011).  

6- RESULTADOS PRELIMINARES  

 A Diabetes Mellitus Tipo II possui uma resistência insulínica, e para o seu 

tratamento utiliza-se uma planta originária de compostos derivados da Galega 

Officinallis, utilizada durante séculos na Europa, como tratamento para diabetes, 

desde 1950, conhecida com o nome de Metformina, medicamento mais utilizado no 

tratamento da Diabetes Mellitus Tipo II (GOMES; ROJAS, 2013), pois diminui a 

glicose no fígado, ocorrendo assim uma maior absorção da glicose pelos tecidos 

periféricos, principalmente nos músculos, entre outras funções que auxiliam no 

controle da doença (LAMIA; SHAW; VASQUEZ et al., 2011). Este possui baixo custo 

e pode ser utilizado concomitante com a insulina, apresentando também poucas 

reações adversas (GOMES; ROJAS, 2013). A atividade física e controle da 

alimentação funcionam como prevenção deste tipo de Diabetes e relacionado com o 

uso da Metformina estabiliza os índices de glicemia nos portadores da mesma.3 

                                                           
4http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5457662
013&pIdAnexo=1686566 
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