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SGLT-2: Sodium-glucose 
cotransporter type 2

• É uma proteína de membrana cotransportadora

de sódio/glicose tipo 2 que está presente no TCP

do rim.

• Essa proteína é responsável por reabsorver a

glicose que é filtrada pelos rins antes que ela seja

eliminada pela urina.







Os inibidores de SGLT-2
• Exemplos: Dapagliflozina, Canagliflozinas,

Ipragliflozinas,, Empagliflozina, Tofogliflozina,

Remogliflozina etabonate, Serfgliflozina etabonate



Mecanismo de Ação

• Bloqueiam o SGLT-2, reduzindo a reabsorção

da glicose pelo rim, aumentando a excreção

de glicose e reduzindo os níveis

de açúcar no sangue.

• Faz excretar cerca de 50-90g de glicose por dia.



Florizina

• O estudo iniciou-se com a Florizina, que é um

composto natural, extraído da casca e de raízes de

macieiras, pereiras, cerejeiras ou ameixeiras.

• É um inibidor de SGLT, porém não seletivo. O

problema é que o SGLT 1 também está no TGI e

sua inibição causa alguns desconfortos gástricos.



Dapagliflozina (Forxiga)

• É um inibidor altamente potente e seletivo (>1000

vezes mais seletivo para SGLT2 comparando com

SGLT1). [Plasmática] máxima em 2h.

• A dose recomendada de FORXIGA é 10 mg, uma

vez ao dia, a qualquer hora do dia,

independentemente das refeições.

• É metabolizada por enzimas do Citocromo P450, 

porém resulta em mínimas interações.



Dapagliflozina (Forxiga)

Se o paciente usar Insulina ou seus secretagogos, tais 

como sulfonilureias que causam hipoglicemia 

Pode reduzir a dose deles    Risco de hipoglicemia 

menor.



Terapia associada à 
Metformina

• Inicialmente, 10mg de dapagliflozina e 500mg de
metformina.

• Quanto à redução de peso (dapagliflozina 10mg:
2,6 a 2,7 kg; metformina: 1,3 kg; dapagliflozina e
metformina: 2,7 a 3,3 kg)

• Com 10 mg de dapagliflozina ao dia houve
redução da HbA1c basal entre 0,82% a 0,97%;
metformina 1,4%; Dapagliflozina e metformina 2,0 a
2,1%.



Riscos

• “Comum”  pode acometer  de 1 a 10% dos usuários.



Riscos
• Aumento na incidência de candidíase vaginal e de

infecções genitais nos seus usuários;

• Não deve ser usado junto com diuréticos, uma vez

que faz depleção de volume de líquidos;

• Não devem ser usados com sulfonilureias devido ao

risco de hipoglicemia se houver associação;

• não devem ser usados em pacientes com 

diminuição moderada a grave da TFG.



Canagliflozina

• Mesmo mecanismo de ação da dapagliflozina:
inibe seletivamente o SGLT-2  aumentando

glicosúria  redução da glicemia.

• A dose recomendada é de um comprimido de 100 

mg ou um comprimido de 300 mg uma vez ao dia, 

de preferência, antes da primeira refeição.

• Redução significativa de HbA1c de

aproximadamente 0,81% a 1,03% com 300 mg/dia

de canaglifozina.



Riscos
• Erupção cutânea ou vermelhidão do pênis ou

prepúcio;

• Infecção do trato urinário; Polidipsia, Náuseas,
Constipação intestinal;

• Alterações da micção;

• Não deve ser usado junto com diuréticos, uma vez
que faz depleção de volume de líquidos;

• Contraindicado para intolerantes a lactose ;

• Exercícios físicos moderados e intensos devem ser 
evitados devido ao risco de hipoglicemia;

• Aumento de lipoproteína de baixa densidade (LDL-
C)



Vantagens de ambos
• Risco baixo de hipoglicemia;

• Pode ser usado em pacientes com qualquer grau

de disfunção das células β-pancreáticas;

• Independe da sensibilidade da insulina;

• Podem reduzir o peso;

• Redução da pressão arterial em monoterapia ou

em associação a outras drogas.



Redução de peso
SGLT2 Inhibitors 

Glycosuria

Net calorie loss of approximately 
200–300 kilocalories per day

Weight loss



Redução da PA

SGLT2 Inhibitors 

Glycosuria

Glucose acts as osmotic diuretic

Dehydration

Blood pressure reduction



SGLT2 Inhibitors +

Diuretics

Excessive dehydration

Increased risk of Hypotensive reactions 

(Dizziness, fainting, etc.)



Conclusão
• A maioria dos pacientes diabéticos tipo 2 possui

sobrepeso, fármacos como glitazonas,

secretagogos de insulina (sulfonilureia,

clorpropramida, glibenclamida, glicazida etc) e

mesmo a insulina tendem a aumentar o peso.

• Incretinomiméticos, INIBIDORES DE SGLT-2

associados ou não a metformina.
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Obrigado!

“O médico que só sabe de medicina, nem de 

medicina sabe.” - Abel Salazar


