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RESUMO  

Obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que causa 

prejuízos à saúde do indivíduo. É uma doença multifatorial, recorrente, e varias vezes silenciosas. 

Devido isso muitas pessoas querem encontra uma maneira para perde peso. A metiformina vem 

sendo cada vez mais utilizado para esse fim, que além de inibe a lipogênese é pode reduzir a 

ingestão de alimentos por efeito supressor do apetite por esse motivo é usada para emagrecimento. 

Diante do tema abordado, o método que mais se amolda à sua explicitação será o dedutivo.  A 

espécie de abordagem a ser empregada será a qualitativa. A abordagem evidenciada na pesquisa se 

resume no fato de que da a utilização da metformina para perda de peso.  A metformina e um 

medicamento que possui efeito no emagrecimento existem vários estudos que comprovam essa 

teoria, e também na diminuição do IMC, além de melhorar o metabolismo das pessoas que utilizam. 

Em um estudo publicado em 2012, com paciente diabéticos que fizeram uso da metiformina no 

período de 10 anos houve uma perda de peso de aproximadamente 1.9 Kg em 7 a 8 anos. A 

metiformina auxilia no emagrecimento, pois como formam mostrados vários estudos consegui 

diminuir o peso, é essa perda varia entre 1.9 a 5,8 kg dependendo da maneira em que é usada ou 

com alguma complementação como exercícios físicos.  
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THE USE OF METFORMIN IN WEIGHT LOSS 

 

ABSTRACT 

 

Obesity is a chronic disease characterized by excess body fat, which causes damage to the 

individual's health. It is a multifactorial, recurrent, and often silent disease. Because of this many 

people want to find a way to lose weight. Metiformin has been increasingly used for this purpose, 

which in addition to inhibiting lipogenesis and can reduce food intake by suppressing the appetite and 

for this reason is used for weight loss. In view of the topic addressed, the method that most closely 

matches its explanation will be the deductive one. The kind of approach to be employed will be 

qualitative. The approach shown in the research is summed up in the fact that it gives the use of 

metformin for weight loss. Metformin and a drug that has an effect on weight loss there are several 

studies that prove this theory, and also on the decrease of BMI, in addition to improving the 



metabolism of people who use. In a study published in 2012, with diabetic patients who used 

metiformin in the period of 10 years, there was a weight loss of approximately 1.9 kg in 7 to 8 years.  A 

weight loss aid metiformine, which is shown as several studies achieved, reduces weight, which varies 

between 1.9 and 5.8 kg, depending on the way it is used or with some complementation such as 

physical exercises. 

Keywords: Metformin. weight loss; IMC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura 

corporal, que causa prejuízos à saúde do indivíduo. É uma doença multifatorial, 

recorrente, e varias vezes silenciosas, e se não prevenida e cuidada de maneira 

correta, tem um impacto arrasador na vida do indivíduo, bem como na economia do 

País. A prevenção e o tratamento da obesidade se caracterizam por uma 

abordagem multiprofissional e transdisciplinar (BRASIL, 2017). O diagnóstico é 

realizado através do cálculo do Índice de Massa Corporal, ou mais conhecido como 

IMC. Calcula-se o IMC dividindo o valor do peso da pessoa pela altura elevada ao 

quadrado (BRASIL, 2017). 

A metformina e fármaco pertencem à classe das biguanidas e foi introduzido 

no tratamento do DM2 no final da década de 50 na Europa e na metade da década 

de 90 nos EUA. Existe uma considerável variabilidade interindividual na resposta 

glicêmica a essa droga. Isso pode ser atribuído, em parte, à herança genética, a 

qual tem um papel crucial na resposta farmacológica. Dessa forma, a 

farmacogenética, cujo objetivo central é explicar a resposta a um medicamento a 

partir do perfil genético, tem emergido como uma ciência promissora (NATHAN, 

2009). 

A metformina estimula a proteína quinase ativada por monofosfato de 

adenosina que diminui a produção hepática de glicose, reduz a absorção de glicose 

intestinal e também aumenta a sensibilidade à insulina por meio da melhoria da 

captação e utilização de glicose periférica. Além disso, inibe a lipogênese e pode 

reduzir a ingestão de alimentos por efeito supressor do apetite por esse motivo é 

usada para emagrecimento (MATSON, 2012; DOLINSKY, 2013).  

Os efeitos colaterais mais comuns do medicamento incluem náuseas, 

flatulência, distensão abdominal e diarreia geralmente temporária. A acidose lática, 

https://www.sinonimos.com.br/arrasador/


um efeito colateral descrito em pacientes adultos, não tem sido relatada em crianças 

(PENILDON, 2010).   

Devido à grande utilização da metiformina nos últimos anos, analisou-se a 

necessidade de verificar o seu uso inadequado. Assim, deparamo-nos com uma 

questão a ser pesquisada: De que maneira o uso da metiformina pode auxiliar na 

perda de peso? Tendo em base no contexto o objetivo deste trabalho e: descrever 

benefícios do uso da metiformina na perda de peso e na diminuição de IMC.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa tem como proposta esclarecer sobre de ação da metilformina , 

na perda de peso. Visto a necessidade de se reforçar sobre o risco de sua utilização 

inadequada visando apenas no perfil ideal de autoimagem sem a preocupação com 

a saúde. Assim, a pesquisa está delineada a partir dos seguintes pressupostos: 

MÉTODO: diante do tema abordado, o método que mais se amolda à sua 

explicitação será o dedutivo.  

ABORDAGEM: A espécie de abordagem a ser empregada será a qualitativa. 

A abordagem evidenciada na pesquisa se resume no fato de que da a utilização da 

metformina para perda de peso, pode trazer sérios risco saúde, pois muitas vezes 

pacientes não tem problemas de saúde para utilizar o medicamento, porém em 

busca do corpo ideal optam pela utilização do mesmo. Ao invés de ter uma 

reeducação alimentar e realização de exercício físico.  

TÉCNICAS DE PESQUISA: O meio a ser utilizado será a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa explicativa-dedutiva, extraindo diversas opiniões de 

doutrinadores de renome nacional com relação ao tema, e, ao mesmo tempo, buscar 

identificar as causas ensejadoras da problemática apresentada. Segundo Venturi 

(2014, p.26), “o método é, sobretudo, uma seleção de fontes de pesquisa, pois como 

é sabida, a fonte de informação determina os resultados reflexivo e conclusivo de 

qualquer pesquisa”.   

Os bancos de dados escolhidos para a pesquisa foram Google acadêmico e 

Scielo, sendo utilizadas as seguintes palavras chaves: metformina, perda de peso, 

mecanismo de ação, anorexígeno e emagrecimento. Os artigos encontrados ,foram 

pré-selecionados através dos títulos e resumos e após ser lidos na integra, foram 

selecionados para o embasamento teórico. 



3 DISCURSÃO  

 

A metformina e um medicamento que possui efeito no emagrecimento 

existem vários estudos que comprovam essa teoria, e também na diminuição do 

IMC, além de melhorar o metabolismo das pessoas que utilizam. Os estudos de 

Gleuck 2001, e de Padro 2012, observaram uma redução considerável de peso e do 

IMC, além da perda da circunferência do quadril e cintura. 

Possui a finalidade principal do tratamento de pessoas diabéticas ou pré-

diabéticos, pois estimula a proteína quinase por meio da ativação dosnonofosfato de 

adenosina, e reduz a produção hepática da glicose, com isso ajuda a diminuir a 

absorção da glicose no intestino (CADETE & CARDOSO, 2015; RANG, 2011). Por 

inibe o apetite das pessoas, reduz assim a ingestão de alimentos e 

consequentemente a uma inibição da produção dos lipídeos e por isso esse 

medicamento vem sendo usado cada vez mais no emagrecimento (CAMINATO et al, 

2015).  

Este fármaco possui a capacidade de altera o metabolismo lipídico fazendo 

com que ocorra uma redução do triglicerídeo e ácido graxo livre, e também do 

colesterol total e um aumento do colesterol comsiderado ‘bom” o HDL, pelo foto de 

ocorre a inibição da lipólise , faz com  que  ocorra o emagrecimento ( 

SANTOMOURO J et al, 2000). 

Em um estudo publicado em 2012, com paciente diabéticos que fizeram uso 

da metiformina no período de 10 anos houve uma perda de peso de 

aproximadamente 1.9 Kg em 7 a 8 anos (SCOTT, 2014). Já em outro estudo 

publicado em 2013, com 199 paciente normoglicêmicos com sob peso num período 

de 6 meses , observaram uma perda de peso de 5.8 Kg e também observaram que 

esse paciente não houve hipoglicemia pelo uso da medicação (CADETE& 

CARDOSO,  2015).  

No estudo realizado com ratos obesos que tinha por objetivo avaliar o uso da 

metformina na perda de peso associado à prática de exercícios físicos, notou que a 

perda de peso foi mais efetiva nos machos, melhorou os valores glicêmicos 

alterados. Dessa forma, tanto o uso do fármaco quanto a realização de exercícios 

físicos foram eficazes para regularizar alterações endócrinas e metabólicas 

relacionada no hormônio masculino dos ratos obesos (LEME et al. 2008).   



De acordo com os vários estudos, evidencia-se que a metformina realmente 

promove a diminuição do IMC dos indivíduos, porém, quando administrado 

juntamente com prática de atividades físicas, tem um resultado mais satisfatório para 

o prognóstico da doença. Pois promove a liberação da irisina do músculo 

esquelético, restaura a sensibilidade a leptina e diminui os níveis de grelina, 

potencializando seus efeitos benéficos emagrecedores quando associado a prática 

de exercícios físicos ( IGEL,et al., 2016). A irisina está diretamente ligada aos efeitos 

benéficos oriundos dos exercícios físicos, uma vez que a mesma estimula a 

termogênese e a geração de energia através da lipólise, levando à perda de peso, 

prevenção e tratamento da DM e obesidade (BOSTROM et al, 2012).  

A metformina traz benefícios tanto no emagrecimento como na perda do IMC, 

porém dever ser administrada com devido acompanhamento medico, pois pode 

trazer sérios riscos para saúde.   

A metformina é bem absorvida e não causa hipoglicemia, sendo assim 

tolerada. Seus efeitos colaterais conhecidos são distúrbios gastrintestinais como: 

náuseas, diarreia, dor abdominal, dispepsia, gosto metálico, dores nas pernas. Estes 

efeitos são apontados pela maioria dos pacientes e é dose-dependentes, sendo que 

a redução da dose já diminui consideravelmente os efeitos, e as terapias com doses 

mais altas são introduzidas pouco-a-pouco a fim de minimizar os efeitos (HERREA, 

2009; RANG et al, 2016). 

Os efeitos colaterais mais graves do fármaco no organismo que pode 

manifestar de maneira, mas rara é: a acidose lática, intolerância gastrointestinal, 

anorexia, distensão abdominal (RODRIGUES NETO et al, 2015).  A acidose lática 

ocorre pela super dosagem do medicamento fazendo com que ocorra a conversão 

da glicose em acido lático ou por inibição da neoglicogénese resultando assim o seu 

acumulo, e se não tradado pode levar ao quadro de hepatomegalia, pode também 

diminuir a pressão arterial, ter badiorcadia, desmaio e até levando a morte ( NAVES 

et al, 2010; RANG, 2011).  

 

4    CONCLUSÃO  

 

 A metiformina auxilia no emagrecimento, pois como formam mostrados vários 

estudos consegui diminuir o peso, é essa perda varia entre 1.9 a 5,8 kg dependendo 

físicos.Mas não se deve esquecer que o seu uso pode trazer risco a saúde, por isso 



tem que ser utilizada com acompanhamento medico, e principalmente deve se 

usada por aqueles que realmente precisam. Ainda tem que haver, mas estudos que 

ajude auxiliar o seu uso para o emagrecimento, pois essa não e a sua verdadeira 

função como medicamento. 

  

REFERENCIA  

 
BOSTROM, B. et al.. Safety and efficacy of metformin for therapy-induced 
hyperglycemia in children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Hematol 
Oncol. v. 35, p. 504-8.2012 
 
 
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Manual de Diretrizes para 
o  Enfrentamento da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira. Rio de 
Janeiro-RJ, 2017 . 
 
CADETE, A ; CARDOSO; Será a metformina efectiva na perda de peso? 
RevPortMed Geral Fam, v.31 n.2, 2015. 
 
COMINATO et al; Efeitos da metformina no tratamento da obesidade e na 
resistência à insulina em crianças e Adolescentes: uma revisão sistemática. Revista 
unilus ensino e pesquisa, v. 12, n. 27, Abr./Jun. 2015. 
 
DOLINSKY DH, ARMSTRONG SC, KINRA S. The clinical treatment of childhood 
obesity. Indian J Pediatr. 80 Suppl 1:S48-54,2013 . 
 
GLUECK, C. J.; FONTAINE, R. N.; PING WANG, S. M. T. R.; WEBER, K.; ILLIG, E. 
Metformin reduces weight, centripetal obesity, insulin, leptina, and low-density 
lipoprotein cholesterol in nondiabetic, morbidly obese subjects with body mass index 
greater than 30. Metabolism. Vol. 50. Núm. 7. p. 856-861. 2001. 
 
HERREA, S. C. Metformina, a 50 años de su uso: Eficacia, tolerancia, seguridad y 
nuevas indicaciones. Rev Cient Cienc. Vol. 12. Núm. 2. p. 23-35. 2009. 
 
IGEL LI, et al. Metformin: an Old Therapy that Deserves a New Indication for the 
Treatment of Obesity. CurrAtheroscler Rep. 2016. 
 
LEME, J. A; Efeitos do exercício físico e do tratamento com metformina sobre os 
aspectos endócrino-metabólicos de ratos obesos de ambos os sexos. Revista 
Digital. Buenos Aires, v. 13, n. 121, Jun, 2008 
 
MATSON KL, PHARMD, FALLON RM. Treatment of Obesity in Children and 
Adolescents. J Pediatr Pharmacol Ther. 2012; 17(1):45–57. 
 
NATHAN DM, BUSE JB, DAVIDSON MB, FERRANNINI E, HOLMAN RR, SHERWIN 
R, et al. Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: adjustment of 



therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association and the 
European Association for the Study of Diabetes. 
Diabetes Care. 2009;32:193-203. 
 
NAVES, J. O. S, et al. Automedicação: uma abordagem qualitativa de suas 
motivações. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, p. 1751-1762, 2010. 
 
Prado, A. B.; Gaete, V. P.; Crown, H. F.; Peralta, V. E.; Donosco, P. A.; Raimann, X. 
T. Efecto metabólico de la metformina en adolescentes obesas con riesgo de 
diabetes mellitus tipo 2. Rev. Chil. Pediatr. Vol. 83. Núm. 1. p. 48-57. 2012. 
 
PENILDON S. Farmacologia – Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2010; 8. 
ed., p.818 
 
RANG, H. P.; et.al. Farmacologia. ROBAINA, T. F. (trad.) 7. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 
 
RANG, H. P.; DALE, M. M; Rang & Dale farmacologia. 8ª edição. Rio de Janeiro. 
Elsevier, 2016. 
 
 
RODRIGUES NETO, M. et al.. Metformina: uma revisão da literatura. Revista Saúde 
e Pesquisa, v. 8, n. 2, p. 355-362, 2015. 
 
SCOTT, A.G. Isso metformin effective for weight loss? Rev. Port. Med. Geral Fam., 
v.31, p. 148-9, 2015. 
 
SANTOMAURO JÚNIOR, A. C. et al. Um Antigo Fármaco e Uma Nova Enzima no 
Contexto da Síndrome Metabólica. Arq. Bras. EndrocrinolMetab., v. 52, n. 1, 2000 
 
VENTURI L.A B; Teoria e Método II. 2014. Disponível em: < 

https://drive.google.com/file/d/0B7OPINe3f0uzNzdINWxxQmVjYTA/edit?usp=sharing

>. Acessado em : 21.02.2020. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7OPINe3f0uzNzdINWxxQmVjYTA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7OPINe3f0uzNzdINWxxQmVjYTA/edit?usp=sharing

