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The use of metformin in the treatment of Gestational diabetes mellitus 
 

ABSTRACT Gestational diabetes mellitus (GDM), is characterized by glucose intolerance from the second trimester of 

pregnancy. Risk factors such as advanced maternal age, obesity, Polycystic Ovary Syndrome, Gestational hypertension, 

among others, are associated with its development. The disease has an important impact on maternal and fetal health, 

and therefore, it is recommended that from the 24th week of gestation, the oral glucose tolerance test be performed. 

Regarding its treatment, one of the most recommended options is metformin, an oral hypoglycemic agent. Although 

the drug is shown to be safe in pregnancy, there is no evidence in the medical literature of an increase in the rate of 

congenital malformations, fetal death or trauma during childbirth, and controversy remains over the long-term 

metabolic implications of fetal exposure to the drug. To analyze the risks and benefits associated with the use of 

metformin in the treatment of GDM. Methods: An analysis of publications indexed in the database of 

MEDLINE/PubMed® (National Library of Medicine), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) and Google Scholar 

between January 1, 2011 and December 31, 2019, was carried out. Twenty studies were found who’s summary, or full 

access available, was validated by correlation with the topic. The study suggests that further evidence about the use of 

RESUMO O Diabetes mellitus gestacional (DMG), caracteriza-se por intolerância à glicose a partir do segundo 

trimestre da gestação. Fatores de risco como idade materna avançada, obesidade, Síndrome dos Ovários Policísticos, 

Hipertensão gestacional, entre outros, encontram-se associados a seu desenvolvimento. A doença causa um 

importante impacto na saúde materna e fetal, e desse modo, recomenda-se que a partir da 24ª semana de gestação, 

seja realizado o teste oral de tolerância a glicose. Em relação a seu tratamento, uma das opções mais indicadas é a 

metformina, um hipoglicemiante oral.  Embora o fármaco se mostre seguro na gravidez, não há na literatura médica 

evidência do aumento da taxa de malformações congênitas, morte fetal ou trauma durante o parto, permanecendo 

a controvérsia sobre as implicações metabólicas a longo prazo da exposição fetal ao fármaco. Analisar os riscos e 

benefícios associados ao uso da metformina no tratamento do DMG. Efetuou-se uma análise das publicações 

indexadas na base de dados do MEDLINE/PubMed® (National Library of Medicine), da SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online) e do Google Acadêmico entre 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2019. Foram encontrados 

vinte estudos cujo resumo, ou acesso completo disponíveis foram validados pela correlação com o tema. O estudo 

sugere que maiores evidências acerca da utilização do fármaco durante a gestação e de suas implicações metabólicas 

de longo prazo sobre o desenvolvimento fetal sejam investigadas, por meio de estudos clínicos randomizados que 

abranjam um grande número de gestantes. 

    

 
PALAVRAS-CHAVE diabetes gestacional; tratamento medicamentoso; metformina 

 
Aceito 28 de setembro de 2020     Publicado online 21 de dezembro de 2020 

 

Cite este artigo:  
Duarte et al. (2021) O uso da metformina no tratamento do Diabetes Mellitus Gestacional. Multidisciplinary Reviews 4: e2021003. DOI: 10.29327/multi.2021003. 

REVIEW 

https://doi.org/10.29327/multi.2021003
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29327/multi. 21003&domain=pdf
doi:%2010.29327/multi.2021003


     2 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Duarte et al. (2021) 

the drug during pregnancy and its long-term metabolic implications for fetal development, be investigated through 

randomized clinical studies that cover a large number of pregnant women. 
    
KEYWORDS: gestational diabetes; drug treatment; metformin 

 

Introdução 
 

O Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como intolerância à glicose, ao final do 2° semestre de 

gestação, resultando em hiperglicemia. A doença relaciona-se com alguns fatores de risco, como obesidade, Síndrome 

dos Ovários Policísticos (SOP), pré-diabetes, DMG na gravidez anterior, histórico familiar de Diabetes mellitus tipo 2 

(DMT2), idade materna avançada e deficiência de vitamina D (Pascual et al 2019).  

Pacientes com DMG possuem elevado risco de hipertensão, pré-eclampsia e parto cesário. Ademais, os fetos das 

mães que possuem essa doença intercorrente na gestação, apresentam maior probabilidade de desenvolver 

macrossomia, hipoglicemia e hiperbilirrubinemia neonatais (Rezende 2018). 

No entanto, alguns tratamentos se mostram indicados, visando reduzir o impacto da doença sobre a saúde 

materna e fetal. Uma das alternativas terapêuticas para o DMG inclui o uso da metformina, fármaco de primeira escolha 

no tratamento do Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), que atua diminuindo a gliconeogênese hepática, a absorção da 

glicose e aumentando a utilização periférica da mesma. O fármaco é utilizado em ambos os tipos de Diabetes mellitus, 

uma vez que são metabolicamente similares (Souza et al 2013). 

Vale ressaltar que não há consenso em relação aos efeitos no crescimento fetal e aos efeitos a longo prazo 

oriundos do tratamento com metformina na DMG. Tal fato evidencia a necessidade de mais estudos longitudinais nos 

períodos perinatais e da infância dos pacientes que tiveram contato com metformina intraútero. (Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Diabetes 2019). 

Enfatiza-se a continuidade de estudos sobre sua eficácia e segurança, além das implicações metabólicas a longo 

prazo da exposição fetal ao fármaco.  

O objetivo desta revisão foi analisar os riscos e benefícios associados ao uso da metformina no tratamento do 

DMG. 
 

Métodos 
 

Efetuou-se uma análise das publicações indexadas na base de dados do MEDLINE/PubMed® (National Library of 

Medicine) do Instituto Nacional de Saúde Americano (National Institutes of Health), da SciELO (Scientific Eletronic Library 

Online) e do Google Acadêmico entre 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2019.  

Foram utilizados os seguintes descritores na língua inglesa: “Metformin”, “Gestational diabetes”, “Gestational”, 

“Diabetes”. 

Após leitura dos títulos e resumos, foram excluídos os artigos que não abordavam diretamente os riscos da 

utilização da metformina no tratamento do DMG. 
 

Resultados e Discussão 
 

Foram encontrados vinte estudos cujo resumo, ou acesso completo disponíveis foram validados pela correlação 

com o tema. 

Tarry-Adkins et al (2019) aduziram que a metformina atravessa a placenta por meio de transportadores de 

cátions orgânicos e pode atingir concentrações no feto próximas às da mãe. Transportadores de cátions orgânicos estão 

presentes nos tecidos placentário e fetal no segundo e terceiro trimestre, período durante o qual o tratamento para 

DMG ocorre. A metformina tem uma ampla variedade de efeitos intracelulares, incluindo inibição da respiração 

mitocondrial e efeitos na via mTOR (mammalian target ofrapamycin), pelos mecanismos dependentes de AMPK e 

independentes por AMPK. O mTOR é importante para a detecção de nutrientes, sendo conhecida a ação da metformina 

sobre este, além de causar restrição nutricional de glicose e aminoácidos ao feto e à placenta. (Tarry-Adkins et al 2019).  
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Ainda segundo os autores, estudos randomizados evidenciaram que neonatos expostos à metformina no útero 

apresentam menor peso ao nascer do que os neonatos cujas mães foram expostas à insulina, no contexto do tratamento 

para DMG. O risco de macrossomia é substancialmente mais baixo (40%), quando a DMG é tratada com metformina em 

comparação à insulina, sem aumento concomitante do risco do recém-nascido ser pequeno para a idade gestacional 

(PIG) (Tarry-Adkins et al 2019). 

Desse modo, a falha na terapêutica com metformina aumenta significantemente o índice ponderal dos recém-

nascidos, a incidência de recém-nascidos (RNs) grandes para a idade gestacional (GIG) e da hipoglicemia neonatal. 

(Souza et al 2013).    

Silva et al (2017), em um estudo com 705 mulheres, concluíram que o tratamento com a associação de 

metformina e insulina foi responsável por um risco aumentado de 3,5 vezes do nascimento de bebês GIG. A taxa de 

recém‐nascidos PIG foi menor no grupo de mulheres tratadas com metformina (IC 95%: 0,09-0,66). Assim, como a 

porcentagem dos recém-nascidos adequados para a idade gestacional (AIGs) foi superior no grupo que utilizou 

metformina, demonstrou o dobro de probabilidade de favorecer o nascimento de recém-nascidos adequados para a 

idade gestacional (IC 95%: 1,12-3,94). No entanto, o tratamento com insulina demonstrou menor chance para 

prematuridade (IC 95%: 0,02-0,78), assim como a associação de metformina e insulina. As modalidades terapêuticas 

não interferiram na necessidade de cuidados intensivos ou percentual de ocorrência de partos cesáreos. Do mesmo 

modo, não houve aumento de um Índice de Apgar baixo, tanto no primeiro quanto no quinto minuto, conforme a 

terapêutica usada. 

Os bebês expostos à metformina nascem menores que seus pares expostos à insulina, com menor índice 

ponderal, mas evoluem com um crescimento pós-natal acelerado, de modo que, na infância, eles têm maior peso e 

maior IMC. O achado é preocupante, considerando que evidências anteriores sugeriram que padrões de baixo peso ao 

nascer e crescimento pós-natal podem estar associados a resultados cardiometabólicos adversos a longo prazo (Tarry-

Adkins et al 2019). 

A qualidade de tratamento oferecido à gestante diabética reflete diretamente na classificação de peso do recém‐

nascido. Por meio dos recém-nascidos adequados para a idade gestacional (RNsAIGs), o objetivo da terapêutica e 

sucesso do tratamento pode ser avaliado. Tão desfavorável quanto o nascimento de RNsGIGssão os deRNs PIG, visto 

que ambos estão associados a maior morbimortalidade em curto e longo prazo. Assim, prevenir recém‐nascidos PIG é 

uma meta tão importante quanto a prevenção do oposto (GIG). Em um grupo seleto de gestantes, quando houver 

evidências indiretas de hiperinsulinização fetal à ultrassonografia (USG), é indicada a redução da dose do medicamento. 

(Silva et al 2017). 

Hyer et al (2018) observaram que o ganho de peso materno se mostrou significativamente menor em mulheres 

do grupo metformina contra aquelas com uso de insulina. Para outros desfechos secundários, incluindo baixo peso ao 

nascer, antropometria neonatal e taxas grandes para a idade gestacional os resultados foram semelhantes em ambos 

os grupos. No entanto, as taxas de hipoglicemia graves foram reduzidas no grupo da metformina versus grupo insulina, 

além da menor incidência de prematuridade, icterícia neonatal e admissão na unidade neonatal, com uma melhora 

geral na morbidade neonatal em comparação às mulheres tratadas apenas com insulina. Não houve diferença 

estatisticamente significante na incidência de macrossomia fetal entre ambos os grupos de mulheres. (Hyer et al 2018) 

Além de ser um tratamento farmacológico de primeira linha eficaz para DMG, a metformina também pode ser 

preferida pelas pacientes, pois sua administração é oral e pode ser armazenada à temperatura ambiente, em 

comparação com a insulina que requer injeção subcutânea e armazenamento refrigerado. Há que se ressaltar, no 

entanto, que a metformina pode também estar associada a distúrbios gastrointestinais, que podem afetar a qualidade 

de vida (Farrar et al 2018). 

As evidências favoráveis ao uso da metformina, apesar de encorajadoras, demonstram certas controvérsias. 

Embora exista uma tendência geral a favor de seu uso em relação à insulina e glibenclamida, os Intervalos de confiança 

(Ics) de 42 ensaios clínicos são amplos, tanto na metanálise direta quanto na metanálisebayesiana, comparando cada 

efeito de tratamento de duas vias. Ademais, o relato dos métodos e da avaliação mostraram um risco alto de viés, em 

inúmeros estudos de tamanho amostral reduzido. Considera-se ainda que a maioria dos estudos que compararam a 
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metformina com a insulina, o grupo de mulheres que receberam metformina também recebeu insulina suplementar 

caso necessário (Farrar et al 2018). 

A metformina provou ser eficaz na obtenção de controle metabólico satisfatório no DMG. Da mesma forma, tem 

sido associada a vários outros resultados benéficos secundários, como menor ganho de peso materno, menor incidência 

de hipertensão gestacional, menor incidência de hipoglicemia neonatal e menor frequência de admissão na unidade de 

terapia intensiva neonatal, além da metformina atenuar os efeitos endócrino-metabólicos deletérios do DMG na prole. 

Nesse aspecto, as evidências disponíveis ainda são preliminares. Além disso, a metformina sugere maior eficácia e 

segurança no DMG do que outros antidiabéticos orais, como a glibenclamida (Balsells et al 2015). 

Segundo Sales et al (2018), a relação entre a farmacodinâmica e os mecanismos farmacocinéticos da metformina 

ainda não se encontra inteiramente elucidada na literatura médica, principalmente no que se refere ao seu efeito em 

gestantes obesas. A combinação de metformina com mudanças no estilo de vida representa uma abordagem 

potencialmente eficaz e segura para o controle da obesidade. Vale ressaltar, que no estudo de Sales e colaboradores, 

ambos os grupos receberam aconselhamento sobre dieta e atividade física. No entanto, as limitações do trabalho 

incluíram o número reduzido de gestantes randomizadas para cada grupo e a efetividade da intervenção dietética e 

atividade física. Os autores enfatizaram a importância de serem realizados estudos para confirmar a eficácia da 

metformina em um número maior de gestantes obesas em vários centros do país e com dose de metformina semelhante 

à usada em ensaios clínicos internacionais (Sales et al 2018). 

De acordo com o estudo de Silva et al (2019), o estudo teve como objetivo definir os fatores de controle materno 

e glicêmico que seriam preditores da necessidade do uso de insulina como tratamento complementar à metformina em 

gestantes com diabetes mellitus gestacional (DMG). Foram observados que setenta e sete por cento das pacientes 

necessitaram apenas da metformina como terapia medicamentosa eficiente na gestante com DMG, enquanto vinte e 

três por cento necessitaram de insulina como tratamento complementar. O principal fator de risco associada a 

necessidade da associação apresentada foi a obesidade. A glicemia de jejum (GJ) <90mg / dL reduz as chances de 

necessidade de combinação, bem como a primiparidade. Devido ao grande número da amostra bem como o 

acompanhamento e o diagnóstico em um único hospital foi possível afirmar a importância do estudo na melhoria do 

conhecimento científico em relação à identificação de subgrupos de pacientes que necessitam de maior atenção. 

Brown et al (2017) relataram a ausência de dados suficientes comparando terapias farmacológicas antidiabéticas 

orais com placebo/tratamento padrão (conselhos sobre estilo de vida). Assim, a falta de evidências de alta qualidade 

suficientes em relação aos benefícios de uma terapia farmacológica antidiabética oral em detrimento de outra, é 

justificada por resultados clínicos de curto e longo prazo inadequadamente relatados ou mesmo ausentes. Os autores 

aduziram que a escolha atual da terapia farmacológica antidiabética oral se baseia na preferência clínica, disponibilidade 

e diretrizes nacionais de prática clínica. Os benefícios e danos potenciais de uma terapia farmacológica antidiabética 

oral em comparação com outra ou em comparação com placebo/tratamento padrão ainda não estão claros e requerem 

pesquisas adicionais. Brown e colaboradores concluíram a necessidade de estudos que utilizem resultados de longo 

prazo para a mulher e o bebê, pouco relatados até o momento, assim como experiências das pacientes e o custo-

benefício associado (Brown et al 2017). 

Apesar de comprovada sua passagem transplacentária, Weinert et al (2011) citaram ausência de evidências em 

relação às complicações maternofetais, tais como malformações congênitas, hiperinsulinemia neonatal, entre outras. 

Por ter resultado semelhante à insulina, um ensaio clínico randomizado mostrou redução do ganho ponderal nas 

gestantes, apresentando benefícios evidentes a curto prazo. Não foram encontrados dados suficientes para análise do 

uso da metmorfina a longo prazo (Weinert et al 2011). 

Quando comparado com os demais hipoglicemiantes orais, a metformina (classe das biguandinas) apresentou 

resultado eficiente semelhante à insulina, porém com maior aceitação por parte das pacientes devido, como citado, a 

maior comodidade de administração (Silva et al 2012).  

Em relação as demais classes de hipoglicemiantes orais, o fármaco apresentou menores efeitos colaterais, se 

restringindo apenas a efeitos gastrointestinais, não apresentando complicações após a concepção (os efeitos colaterais 

da droga encontram-se supracitados). A metformina tem uma rápida ação no controle glicêmico e está relacionada com 

menor ganho ponderal e hipoglicemia neonatal, sendo uma opção viável para o tratamento de DMG (Liang et al 2017). 
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Em que pese as divergências entre as formas terapêuticas indicadas, é inegável a maior aceitação por parte das 

pacientes, do uso da metformina como medicação inicial de tratamento.  

Nesse aspecto, o uso da insulina ficaria restrito a pacientes com alteração acentuada na glicemia e descontrole 

nas taxas glicêmicas, sendo necessárias recomendações adicionais acerca de mudança de estilo de vida, dietas e 

acompanhamento periódico, com objetivo de se evitar possíveis complicações gestacionais e puerperais, considerando 

que a maioria dessas gestantes desenvolve DMT2 posteriormente (Weinert et al 2011). 
 

Considerações finais 
 

A literatura médica consultada, mostro uma preferência pelo uso da metformina no tratamento do DMG devido 

a praticidade de uso, maior adesão das pacientes e benefícios como maior probabilidade do nascimento a termo e de 

recém-nascidos adequados para a idade gestacional. No entanto alguns autores, reiteraram a necessidade de sua 

associação com a insulinoterapia, aludindo que a longo prazo, o uso da metformina na gravidez pode afetar o ganho de 

peso e o IMC do recém-nascido.  

Considerando que uma certa controvérsia sobre o tema ainda persiste, o estudo sugere que maiores evidências 

acerca da utilização do fármaco durante a gestação e de suas implicações metabólicas de longo prazo sobre o 

desenvolvimento fetal, sejam investigadas por meio de estudos clínicos randomizados que abranjam um grande número 

de gestantes. 
 

Declaração de conflito de interesse 
 

Os autores declaram que não há conflitos de interesse. 
 

Referências 

American Diabetes Association 2015 Standards of Medical Care. In: Diabetes Care. 38, Suppl 1:8-79. 

Balsells M, García-Patterson A, Solà I, Roqué M, Gich I, Corcoy R, et al (2015) Glibenclamide, metformin, and insulin for the treatment 
of gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMJ 350:102. 

Brown J, Martis R, Hughes B, Rowan J, Crowther CA (2017) Oral anti-diabetic pharmacological therapies for the treatment of women 
with gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev 1:CD011967. 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016) / Adolfo Milech... [et al]; Organização José Egídio Paulo de Oliveira, Sérgio 
Vencio - São Paulo: A. C. Farmacêutica, 2016. 

Farrar D, Simmonds M, Bryant M, Sheldon TA, Tuffnell D, Golder S, Lawlor DA (2017) Treatments for gestational diabetes: a systematic 
review and meta-analysis. BMJ Open 7:e015557.  

Goh JEL, Sadler JR (2011) Metformin for gestational diabetes in routine clinical practice. Diabetic Med 28:1082-1087.   

Hyer S, Balani J, Shehata H (2018) Metformin in Pregnancy: Mechanisms and Clinical Applications. Int J Mol Sci 19:1954.  

Liang HL, Ma SJ, Xiao YN, Tan HZ (2017) Comparative efficacy and safety of oral antidiabetic drugs and insulin in treating gestational 
diabetes mellitus: An updated PRISMA-compliant network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 96:e7939. 

Pascual-Morena C, Martínez-Vizcaíno V, Álvarez-Bueno C, et al (2019) Exercise vs metformin for gestational diabetes mellitus: 
Protocol for a network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 98:e16038.  

Peixoto CILS, Ramalho C (2016) A utilização da metformina durante a gravidez. Acta Obstet Ginecol Port 10:43-49. 

Rezende Filho J, Montenegro CAB (2018) Obstetrícia Fundamental. Ed. Guanabara Koogan, 14ª edição, 1012p. 

Ribeiro MC, Nakamura MU, Abdo CH, Torloni MR, Scanavino MT, Mattar R (2011) Gravidez e Diabetes Gestacional: uma combinação 
prejudicial à função sexual feminina? [Pregnancy and gestational diabetes: a prejudicial combination to female sexual function?]. Rev 
Bras Ginecol Obstet 33:219-224. 

Sales WB, Nascimento IB, Dienstman G, de Souza MLR, da Silva GD, Siva JC (2018) Efetividade da metformina na prevenção do 
diabetes mellitus gestacional em gestantes obesas. Rev Bras Ginecol Obstet 40:180-187.  

Silva AL, Amaral AR, Oliveira DS, Martins L, Silva MR, Silva JC (2017) Desfechos neonatais de acordo com diferentes terapêuticas do 
Diabetes de Mellitus Gestacional. Jornal de Pediatria 93:87-93. 



     6 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Duarte et al. (2021) 

Silva JC, Narciso DRR, Coral ML, Caetano T, Janeczko L, Bertini AM (2012) Hipoglicemiantes Orais versus Insulinoterapia no Tratamento 
do Diabetes Gestacional. Arquivos Catarinenses de Medicina 41:72-77.  

Silva JC, Souza BV, Silva MR (2013) Preditores de sucesso da metformina no tratamento do diabetes de mellitus gestacional. Rev Bras 
Saúde Matern Infant 13:129-135. 

Souza MLR, Ribeiro SR, Ribeiro T, Oliveira LC, Dienstmann G, Nascimento IB, et al (2019) Factors Associated with the Need for Insulin 
as a Complementary Treatment to Metformin in Gestational Diabetes Mellitus. Rev Bras Ginecol Obstet 41:697-702.  

Tarry-Adkins JL, Aiken CE, Ozanne SE (2019) Neonatal, infant, and childhood growth following metformin versus insulin treatment for 
gestational diabetes: A systematic review and meta-analysis. PLoS Med 16:e1002848.  

Weinert LS, et al (2011) Diabetes gestacional: um algoritmo de tratamento multidisciplinar. Arq Bras Endocrinol Metab 55:435-445. 


