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Resultado

Conclusão 

Metformina como agente efetivo na insuficiência cardíaca

Apresentar resultados que comprovam o benefício do uso da metformina em comparação a outros anti-hiperglicêmicos na redução

dos riscos cardíacos e em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca [IC] sintomática.

Objetivo

Método

O estudo de Framingham relatou que o diabetes mellitus tipo 2 [DM2] além de ser fator de risco para doenças cardiovasculares

[DCV] está associado a uma maior incidência de IC. O uso de metformina [MTF] em pacientes com IC é contraindicado devido

risco de acidose lática [AL], no entanto, os benefícios se mostram favoráveis ao uso. A MTF é o principal fármaco para tratamento

inicial de DM2, dessa forma, seu uso é de grande escala e ao ser comparado a outros antidiabéticos, apresentou menor índice de

internações e mortalidade por IC. De acordo com The United Kingdom Prospective Diabetes Study ao comparar a MTF com

sulfoniluréias e insulina, houve vantagens no uso de MTF na redução de microangiopatias, 32% de complicações, risco de morte

por diabetes em 42% e risco de infarto do miocárdio em 39%. Em nenhum estudo foi confirmado o risco de AL, o que afirma o

benefício do uso. Uma meta-análise de nove estudos observacionais demonstrou benefício, seja da monoterapia seja associação,

em pacientes com IC classe III ou IV NYHA na redução das internações, mortalidade por todas as causas, necessidade de

transplante cardíaco e aumento na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Não foram observadas relações entra o nível de MTF

no sangue e o lactato na AL em prática clínica. O estudo ADVANCE relatou que graves quadros de hipoglicemia podem estar

relacionados a maiores lesões macrovasculares e que a terapia intensiva com insulina na DM2 pode ocasionar ganho de peso,

agravando a resistência insulínica e intensifica complicações cardiovasculares. A MTF é a droga que causa menores hipoglicemias

e previne ganho de peso.

Pesquisou-se nas plataformas Lilacs, Scielo e Pubmed os termos metformina e ICC e seus sinônimos.

Inclui-se estudos intervencionais e observacionais em inglês e português dos últimos 10 anos.

Os benefícios apresentados pelo uso da MTF justificam o uso em grande escala e reforça a necessidade de ser a primeira escolha

medicamentosa no tratamento da DM2.
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