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Contextualização 

• Avanços na área da diabetologia 
• Novas classes de medicamentos; 

• Mudança de paradigmas: 
• Hb A1C alvo/glicémias alvo devem ser individualizadas; 

• Prioridade: Minimização do risco de hipoglicémia; 

• Prioridade: Minimização do risco de aumento de peso; 

• Regime simples para estimular adesão à terapêutica; 

• Escolha de regime deve ter em consideração custos directos para o doente e SNS; 

• Visão holística inclui: controlo de obesidade, Pressão arterial (PA), dislipidémia, entre 
outras; 

• Planeamento e execução de estratégias multifactoriais 



Novas classes terapêuticas 

• Inibidores da dipeptidilpeptidase-4 (DPP-4-I);  

• Tiazolidinedionas (TZDs); 

• Derivados da D-fenilalanina ou glinidas (GLN); 

• Inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2); 

• Agonista do recetor do peptídeo-1 similar ao glucagon (GLP-1);  

• Associações de antidiabéticos orais. 



American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes - 2017 



AACE/ACE Comprehensive Type II Diabetes Management Algorithm 2017 



Inibidores do co transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2) 
 

Facultam a diminuição da glicémia através do bloqueio da reabsorção de glucose no túbulo renal proximal, por 

inibição do SGLT2.  

Transportador com elevada expressão no rim, responsável pela reabsorção da glucose a partir do filtrado 

glomerular de volta para a circulação.  

A ação destes inibidores é independente da função das células beta no pâncreas e da via metabólica da insulina. 

Ações secundárias: perda calórica, associada a perda de gordura corporal e redução do peso corporal, diurese 

ligeira,  com consequente diminuição sustentada e moderada da pressão arterial. 



Inibidores do cotransportador de sódio e 
glucose 2 (SGLT2) 

3 fármacos aprovados para tratamento de DM tipo II 

Canagliflozina (Invokana®)100/300mg 

Dapagliflozina (Forxiga®) 5/10mg 

Empagliflozina (Jardiance®) 10/25mg 
 

Inibição reversível e selectiva do SGLT2 

Afinidade ≠para os 3 fármacos 

Canagliflozina: inibição dose dependente do SGLT1 



Indicações terapêuticas aprovadas 

Diabetes mellitus tipo 2 em adultos para: 

• em monoterapia; 

• em terapêutica de associação combinada (incluindo insulina). 

 

Administração de dapagliflozina ou empagliflozina  

uma vez por dia, com ou sem alimentos  

 

Administração de canagliflozina  

em jejum antes da primeira refeição do dia 



Condições de utilização 

Utilização deve ser limitada: 

• Associação com outros antidiabéticos; 

• 2ª linha em associação a metformina se CI ou reação adversa a 
sulfonilureias; 

• 3ª linha, após metformina e sulfonilureia, como uma das possíveis 
opções; 

• Dapagliflozina       c/pioglitazona e análogos GLP-1; 

• Redução de dose se combinado com Insulina ou SU; 

 

 



Ensaios Clínicos 
D.C.I. N doentes Tipo de esquemas Comparadores Redução média 

HbA1C relativa ao 
comparador 

Risco eventos 
cardiovasculares 

Canagliflozina 10.285 

Monoterapia 
Terapia combinada+ 
metformina/SU/ 
Insulina/Pioglitazona 
26-52 sem 

Placebo 

Glimepirida 

Sitagliptina  

Terapêutica de 

associação 

 

0,62% -1,16%  
<0,91% 
(IC 95%) 

Dapagliflozina 4.273 

Monoterapia 
Terapia combinada+ 
metformina/SU/ 
Insulina/sitagliptina 
24-208 sem 

 

Placebo 

Gliplizida 

Gliplizida+ 

metformina 

Metformina 

Metformina 

+Inib. DPP-4 

0,52% -0,68 
<0,79% 
(IC 95%) 
 

Empagliflozina 

11.577 Monoterapia 
Terapia combinada+ 
metformina/SU/ 
Insulina/Pioglitazona/Ini
b. DDP-4 
24-102 sem 

Placebo 

Metformina+ 

Linagliptina 

Terapêutica de 

associação 

0,48-0,85% ↓ 14% 



Perfil de segurança 

Candidíase 
vaginal 

Perturbações 
da micção 

Hipoglicémia 
ligeira 

Infecções do 
Tracto 

Urinário 



Alertas de segurança 

Cetoacidose 
diabética 

Urosépsis 

Pielonefrite 

Amputação 
membros 
inferiores 

73 19 1-10/1000 



Farmacocinética 

Efeito dos alimentos na absorção 
não relevantes 

Ligação às proteínas plasmáticas 
em diferentes extensões 

Glucuronidação 

Metabolização mínima pelo CYP 3A4 

Baixo potencial de interacção 

Eliminação nas fezes ou urina 

Inib. SGLT-2 



Interacções medicamentosas 

Canagliflozina 

Colestiramina 

Inibidor fraco 
glicoproteína P 

Dapagliflozina 

Empagloflizina 

Baixo potencial de 
interacção 

farmacocinética 

Não foram estudados 
efeitos de produtos à 

base de plantas, 
tabaco e álcool 

Diuréticos 

Insulina e SU 



Populações especiais 

Doente Renais 

Idosos 

Gravidez/lactação 

• CI Clcr«30mL/min 

• Ajuste dose Clcr»45mL/min 
«60mL/min 

• Dapagliflozina CI Clcr«60mL/min 

• Experiência clínica limitada 

• Idades 75 -85 anos 

• Barreira placentária 

• Excreção no leite 



Obrigado pela atenção 
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