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Atividade física: treino aeróbico moderado/vigoroso 
≥ 150 min/semana; treinos de resistência e 
flexibilidade, 2-3 sessões/semana 



ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA DIABETES TIPO 2 

 

Características das diferentes classes farmacológicas 
Eficácia Risco de 

hipoglicemia
Efeito no peso Efeito CV Custo Oral/SC Efeito renal Considerações adicionais

DCV 
aterosclerótica

IC congestiva Progressão de DRC Ajuste de doses

Metformina Elevada Não Neutro 
(potencial 

perda 
modesta)

Potencial 
benefício

Neutro Baixo Oral Neutro - Contraindicado para TFGe < 30 
mL/min/1.73m2;

- Não iniciar quando TFGe < 60 
ml/min/1.73m2;

- Reduzir dose para 500 mg 2id 
se TFGe entre 30 e 45 

mL/min/1.73m2

- Efeitos gastrointestinais comuns 
(náuseas, vómitos, diarreia);

- Potencial deficiência de vitamina 
B12

iSGLT2 Intermédia Não Perda Benefício: 
canagliflozina, 
empagliflozina

Benefício: 
canagliflozina, 
dapagliflozina, 
empagliflozina

Alto Oral Benefício: 
canagliflozina, 
dapagliflozina, 
empagliflozina

Uso não indicado para TFGe < 30 
mL/min/1.73m2

- Canagliflozina: se TFGe < 60 
mL/min/1.73m2, reduzir para 100 

mg/dia;
- Empagliflozina: se TFGe < 60 
mL/min/1.73m2, reduzir para 10 

mg/dia;
- Dapagliflozina: sem 
necessidade de ajuste

- Risco de depleção de volume, 
hipotensão e lesão renal aguda;

- Infeções genitourinárias + 
frequentes;

- Risco de Gangrena de Fournier;
- Aumento do Col-LDL;

- Risco de fraturas ósseas e 
amputação (canagliflozina)

aGLP1 Elevada Não Perda

liraglutide > 
dulaglutide > 

exenatide

Benefício: 
dulaglutide, 
liraglutide, 

semaglutide

Neutro: 
exenatide

Neutro Alto SC Benefício: dulaglutide, 
liraglutide, semaglutide

- Dulaglutide, liraglutide e 
semaglutide podem ser utilizados 
para TFGe > 15 mL/min/1.73m2

- Exenatide não deve ser utilizado 
para TFGe < 30 mL/min/1.73m2

- Efeitos laterais gastrointestinais 
comuns (~metf);

- Reações no local de injeção;
- Pancreatite reportada em 

ensaios clínicos (descontinuar na 
suspeita); 

- Risco de carcinoma medular da 
tiróide

iDPP4 Intermédia Não Neutro Neutro Potencial risco: 
saxagliptina

Alto Oral Neutro - Ajuste de dose necessária em 
todos, quando TFGe < 45-60 

mL/min/1.73m2, exceto no caso 
da linagliptina

- Risco potencial de pancreatite 
aguda;

- Dor articular

Tiazolidinediona Elevada Não Ganho Potencial 
benefício: 

pioglitazona

Aumento do 
risco

Baixo Oral Neutro - Sem necessidade de ajuste; 
- Geralmente não recomendadas 

na DRC pelo potencial efeito 
congestivo

- Retenção de fluídos (edema, IC 
congestiva);

- Benefício na esteatose hepática 
não alcoólica;

- Risco de fraturas ósseas
- Cancro da bexiga (pioglitazona);

- Aumento do Col-LDL 
(rosiglitazona)

SU (2ª geração) Elevada Sim Ganho Neutro Neutro Baixo Oral Neutro - Glipizida e glimepirida: iniciar 
com precaução pelo risco 

hipoglicémico;
- Gliburida: não recomendado

- Aumento do risco de 
mortalidade CV baseado em 
estudos de uma sulfonilureia

antiga (tolbutamida)

Insulina
Insulina 
humana

A mais 
elevada

Sim Ganho Neutro Neutro Baixo SC; 
inalada

Neutro - Doses mais baixas de insulina 
são necessárias para TFGe mais 

baixas

- Reações no local de injeção;
- Maior risco de hipoglicemia com 

insulina humana (NPH ou 
formulações pré-mistura) vs

análogos
Análogos Alto SC
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Follow-up do doente diabético 
De forma a evitar a inércia terapêutica, o tratamento deve ser revisto a cada 3-6 meses. 

Hemoglobina glicada A1C: Avaliação, pelo menos, semestral, podendo ser realizada com maior frequência, com intervalo mínimo de 3 meses, em doentes cujo tratamento mudou recentemente ou 

que não alcançaram os objetivos terapêuticos preconizados. 

 

Microalbuminúria/racio albumina-creatinina (RAC) em amostra de urina e Taxa de Filtração Glomerular (TFG): Avaliação, pelo menos, anual, 5 anos após o diagnóstico de DM tipo 1 e em todos os 

doentes com DM tipo 2. Se tira-teste normal, repetir anualmente; 

§ Se tira-teste alterada, repetir 3-4 meses depois: 

§ Se tira-teste normal, repetir 1 ano após a primeira avaliação; 

§ Se tira-teste mantiver alterações, realizar quantificação de albuminúria (urina ocasional em μg/mg de creatinina, urina minutada ou urina de 24 horas); 

§ Doentes com RAC em amostra de urina > 300mg/g e/ou TFG 30-60 ml/min devem ser monitorizados semestralmente. 

 

Retinopatia diabética: Rastreio 5 anos após o diagnóstico de DM tipo 1 e no momento do diagnóstico de DM tipo 2; repetir rastreio a cada 1-2 anos ou mais frequentemente se forem encontradas 

lesões. 
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Neuropatia diabética e pé diabético: Avaliação no momento do diagnóstico de DM tipo 2 e 5 anos após o diagnóstico de DM tipo 1 e depois, pelo menos, anualmente, ou mais frequentemente se 

forem detetadas alterações: avaliação anual, semestral ou a cada 1-3 meses do pé se risco baixo, médio ou alto, respetivamente.  

 

Eletrocardiograma: Recomendado nos doentes diagnosticados com Hipertensão arterial ou suspeita de DCV. 

 

Pressão arterial: Avaliação em cada consulta de vigilância. 

 

Perfil lipídico: Avaliação no início do tratamento com estatinas, 4-12 semanas após o seu início ou alteração e depois anualmente. Se não estiver sob estatina, avaliar perfil lipídico no momento do 

diagnóstico e de 5/5 anos se <40 anos ou mais frequentemente se indicado. 

 

Doença arterial coronária: Em doentes assintomáticos, não realizar rastreio por rotina. 
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Siglas: CV – cardiovascular; CVOTs - visões gerais de ensaios de resultados cardiovasculares; DCV – doença cardiovascular; DRC – doença renal crónica; FEVE – fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo; HVE – hipertrofia do ventrículo esquerdo; IC – insuficiência cardíaca. Fármacos: iDPP4 – inibidor de DPP-4; aGLP1 – agonista de GLP1; iSGLT2 – inibidor de SGLT2; SU – sulfonilureia; TZD 
– tiazolidinediona 
1. Não utilizar TZD na presença de IC; 
2. Na ausência de terapêutica com aGLP1, pode optar-se por iDPP4; 
3. Optar por SU de última geração, pelo menor risco hipoglicémico; a glimepirida mostrou segurança CV semelhante aos iDPP4; 
4. Degludec e glargina U-100 demonstraram segurança CV; 
5. Benefício CV comprovado significa a existência de indicação de redução de eventos CV. Empa, cana e dapagliflozina mostraram redução da IC e da progressão de DRC in CVOTs. Cana e 
dapagliflozina demonstraram evidência primária na redução da progressão de doença renal crónica (DRC). Dapa e empagliflozina demonstraram resultados primários na IC.  
6. Eficácia na perda de peso por ordem decrescente (disponíveis em Portugal): semaglutide > liraglutide > dulaglutide > exenatide 
7. Risco de hipoglicemia por ordem crescente: degludec/glargina U-300 < glargina U-100/detemir < insulina NPH 


