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O USO DE INIBIDORES DE SGLT 2 NO DIABETES MELLITUS TIPO 1. 

 

 

João Victor Dias Aleotti e Sidney Rocco Junior 

 

 

RESUMO 

 

O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença metabólica caracterizada pela deficiência absoluta de 

insulina, com consequente aumento da glicose sanguínea. O tratamento atual preconizado é o 

uso de insulina, porém seu uso causa efeitos indesejados ao paciente como ganho de peso e 

hipoglicemia. Uma nova possibilidade terapêutica auxiliar são os fármacos inibidores do 

cotransportador de sódio glicose do tipo 2. Apesar dessa classe de fármacos ser aprovada para 

a terapia do diabetes mellitus tipo 2, o uso para o tipo 1 ainda é tema de debates, com 

indicação off label no Brasil. Esses medicamentos causam diminuição dos níveis de 
hemoglobina glicada e do peso ponderal, mas há uma pequena parcela que desenvolve 

cetoacidose euglicêmica e infecções urinárias. Dessa forma, reunimos uma gama de 

referências e estudos para revisar e compilar as informações sobre a utilização dessa classe 

medicamentosa no tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Concluímos com este estudo que o 

uso desses fármacos, em especial a dapagliflozina, é muito promissora para os diabéticos tipo 

1, pois os efeitos benéficos são muito superiores aos efeitos maléficos que apenas pouca 

parcela dos pacientes desenvolvem e que também podem ser facilmente contornados se 

ambos paciente e médico estiverem informados dos riscos do medicamento. 

 

Palavras-chave: Inibidores do Transportador 2 de Sódio-Glicose. Diabetes Mellitus Tipo 1. 

Dapagliflozina.  

 

 

USE OF SGLT 2 INHIBTORS IN DIABETES MELLITUS TYPE 1 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus type 1 is a metabolic disease characterized for the absolute deficiency of 

insulin, with consequent increase of blood glucose. The current standard  treatment is the use 

of insulin, but its use causes undesirable effects for the patients, like weight gain and 

hypoglycemia. A new possibility for treatment are the new drugs that inhibits the transporter 

of sodium and glucose 2. Although this new class of drugs are approved for treatment of 

diabetes type 2, its use for type 1 is still debatable, with off label indication in Brazil. This 

kind of drugs lowers the glycated hemoglobin and weight, but there are a small portion of 

patients that develop euglycemic ketoacidosis and urinary infections. Thus, we reunited 

sources and studies to revise and compile information about this new drug class in treatment 

of diabetes mellitus type 1. We conclude that the use of sodium-glucose transporter 2 

inhibitors in treatment of diabetes mellitus type 1, specially dapagliflozin, is very promising 

and its beneficial effects are very superior to its harmful effects that only a small part of 

patients develops, and that can be easily avoided if both patients and doctors are well 

informed about the risks of the medication.  
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INTRODUÇÃO  

 

O diabetes mellitus tem registro de seus sintomas em manuscritos do Egito datados de 1500 

a.C, sendo eles de polidipsia, polifagia e poliúria. Na época diziam ser a ´´doença da urina 

doce´´ pois atraía as formigas. Apenas em 1789 o cirurgião britânico John Rollo cunhou no 

nome da doença o termo ´´mellitus´´, que significa ´´doce como mel´´ em latim, diferenciando 

o diabetes mellitus do diabetes insipidus onde a urina é sem gosto (1). Apesar desse cunho 

histórico, nada sobre o diabetes é passado, os novos casos continuam a crescer, e não tem 

sinais de parar. 

Hoje sabemos que o diabetes mellitus tipo 1 é caracterizado pela pouca ou inexistente 

produção de insulina, hormônio responsável pelo controle glicêmico, e isso ocorre em 90% 

dos casos por destruição das células beta-pancreáticas nas ilhotas de Langerhans pelo próprio 

sistema imunológico, aliado a susceptibilidade genética herdada e fatores ambientais. A causa 

pode ser detectada pelos auto-anticorpos circulantes no sangue periférico (antidescarboxilase 

do ácido glutâmico, anti-ilhotas e anti-insulina) e a consequência dessa falta de insulina é o 

aumento nos níveis de hemoglobina glicada, gerando complicações como cetoacidose 

metabólica e eventos microvasculares e macrovasculares. 

O pico de incidência da doença é entre os 10 e 14 anos, mas pode ocorrer em adultos em 

qualquer idade. A epidemiologia varia de acordo com o país e etnia, porém uma estimativa 

global de ter a doença ao longo da vida é de 1 pessoa a cada 250(2) e é mais comum em 

homens do que em mulheres, na proporção 1.47(3). A incidência do diabetes tipo 1 está 

aumentando aproximadamente em 2 a 3% ao ano, e os maiores aumentos foram detectados 

nos últimos tempos nas crianças, principalmente abaixo de 5 anos(2), e principalmente nos 

países em desenvolvimento como o Brasil. Houve também um aumento da prevalência no 

Brasil, com crescimento de 8,3% entre 1980 e 2010 no número de pessoas com essa doença 

(4).  

O controle dos níveis glicêmicos já demonstrou reduzir o risco de complicações e geralmente 

exige insulina sintética como terapia principal, em torno de duas vezes ao dia por via 

subcutânea, aliado a mudanças nos hábitos de vida, como alimentação saudável e prática de 

exercícios físicos. Um problema muito frequente é a baixa adesão ao tratamento, tendo um 

estudo apontado 48% de baixa adesão (4), e portanto, um controle glicêmico que deixa a 

desejar.   
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A partir de 1993, o tratamento intensivo, através de esquema basal-bolus com múltiplas doses 

de insulina NPH humana e insulina regular humana ou bomba de infusão subcutânea de 

insulina (BISI) tornou-se o tratamento preconizado para pacientes com DM 1 pois, além do 

controle dos sintomas de hiperglicemia, este manejo mais intensivo mostrou-se capaz de 

reduzir o desenvolvimento e a progressão das complicações crônicas micro e macrovasculares 

da doença em comparação com o tratamento convencional(4). No entanto, o tratamento 

intensivo determina maior risco de hipoglicemias, incluindo hipoglicemias graves (definidas 

como episódio de hipoglicemia onde há a necessidade da intervenção de uma terceira pessoa 

para resolução do quadro e recuperação do paciente). O risco de hipoglicemias graves pode 

ser três vezes maior quando em tratamento intensivo em comparação ao tratamento não 

intensivo, sendo um importante fator limitante à eficácia da terapia insulínica intensiva. O 

ganho de peso também é uma complicação decorrente do tratamento intensivo.  

Nesse cenário, foi desenvolvido um fármaco que através da atuação em canais de transporte 

sódio glicose presentes nos rins, elimina o excesso de glicose sanguínea através da redução da 

absorção de glicose pelo túbulo renal proximal, aumentando o controle glicêmico e ajudando 

a reduzir um efeito colateral que incomoda muito os pacientes, o ganho de peso, pois com a 

retirada de parte da glicose, o ganho energético que a insulina proporciona também diminui. 

Essa classe medicamentosa, chamada de inibidores do cotransportador de sódio-glicose do 

tipo 2 (iSGLT2) é atualmente uma importante ferramenta terapêutica nos pacientes com DM 

tipo 2, demonstrando eficácia na diminuição da hemoglobina glicada e na redução do peso 

dos pacientes (4). Considerando que o mecanismo de ação dessas medicações não tem relação 

com a capacidade funcional pancreática, essa classe mostrou-se atrativa como tratamento 

auxiliar nos pacientes diabéticos tipo 1, principalmente naqueles com um perfil importante de 

síndrome metabólica e excesso de peso. Entretanto, é preciso ter cautela na prescrição para 

esses pacientes, já que há risco de desenvolvimento de cetoacidose euglicêmica em alguns 

casos.  

As proteínas cotransportadoras de sódio-glicose (SGLT) são transportadoras integrais de 

membrana responsáveis por transportar a glicose juntamente com o sódio para dentro das 

células. Elas estão presentes no túbulo proximal renal (SGLT2 e SGLT1), onde fazem a 

reabsorção de glicose sanguínea, e no intestino delgado (SGLT1), onde absorvem a glicose da 

dieta. A reabsorção renal mediada pelos SGLTs é um processo ativo e independente da 

insulina. O SGLT2 é responsável por reabsorver 90% da glicose filtrada pelos rins, enquanto 

o SGLT1 reabsorve os restantes 10%. Quando a capacidade desses transportadores [cerca de 
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350mg glicose/minuto] é excedida, o que ocorre com concentrações séricas de glicose de 

cerca de 200mg/dl em indivíduos saudáveis, a glicose começa a ser excretada na urina (5).  

Assim, quando a taxa de glicose filtrada pelos néfrons aumenta acima de 260-350 

mg/min/1.73m2, o excesso de glicose supera a capacidade reabsortiva (6).  

Vários estudos comprovaram a teoria de que o transporte renal de glicose tinha grande 

importância na fisiopatologia do DM2. Em modelos animais com DM2, há uma expressão 

aumentada de mRNA SGLT1 e SGLT2, com aumento da sua atividade e expressão (3,6). Foi 

sugerido também que a reabsorção de glicose no túbulo proximal se torne mal adaptativa no 

DM2. Assim, o rim, ao invés de excretar glicose para a urina de modo a corrigir a 

hiperglicemia, “escolhe” reter a glicose e aumentar a sua capacidade de reabsorção (3). 

Dessa forma, sabe-se atualmente que o rim pode ser um fator contribuidor para a 

hiperglicemia no doente diabético e, assim, o desenvolvimento de novas armas terapêuticas 

contra a hiperglicemia é fundamental no tratamento da doença (2). Através da inibição da 

reabsorção renal de glicose, é esperado que a sua excreção urinária aumente e que a 

hiperglicemia seja controlada, além de trazer benefícios adicionais, como a perda de peso e a 

redução na pressão arterial. 

O uso dos inibidores de SGLT2 nos diabéticos tipo 2 já está bem fundamentado e tem sido 

amplamente difundido. No entanto, tendo em vista os benefícios dessas medicações no 

sistema cardiovascular e também a possibilidade de se reduzir as doses diárias de insulina, 

com redução dos episódios de hipoglicemias, tem se avaliado cada vez mais a possibilidade 

do uso dessa classe como terapia adicional nos pacientes diabéticos tipo 1. Esse trabalho, 

portanto, visa identificar os benefícios e riscos do uso de inibidores de SGLT2 no DM1 e em 

que casos seu uso será indicado. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Essa revisão foi realizada durante os anos de 2019 e 2020, sendo o primeiro ano utilizado para 

a busca de conteúdo e o ano posterior para a elaboração do projeto. Primeiramente, foi 

explicado fisiologia já existente e documentada em livros, sendo eles: AIRES - Fisiologia (4ª 

ed.) 2012, WAJCHENBERG - Tratado de Endocrinologia Clínica 2*ed 2014 e outras fontes 

citadas nas referências. 
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Posteriormente, os artigos foram selecionados baseados em critérios de tempo (entre 2014 e 

2020), idioma (artigos brasileiros, americanos e britânicos) e aqueles que relacionavam o uso 

de inibidores de SGLT2 em pacientes diabéticos tipo 1. As bases de dados utilizadas para a 

pesquisa foram PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e Medscape. Também foram 

pesquisadas revistas que trazem updates recentes sobre o assunto, principalmente revistas 

americanas, como American Diabetes Association, e brasileiras, como a Associação Nacional 

de Atenção ao Diabetes. Os descritores utilizados para este artigo foram “Diabetes Mellitus 

tipo 1”, “inibidores do SGLT2” e “dapagliflozina”. 

Por último, os dados foram analisados, e os mais relevantes, tanto pró-tratamento quanto 

contra, foram descritos de forma integrativa e esclarecedora, para que informações 

importantes sejam aglutinadas em um só artigo e em português, visto que é um assunto 

recente na área médica e os principais estudos são americanos. 

 

 

APRESENTAÇÃO DA REVISÃO 

 

Existe a aprovação de quatro inibidores de SGLT2 pela Agência Europeia de Medicamentos 

(EMA)  e a americana (FDA), são eles canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina e 

ertugliflozina, este último age inibindo tanto o SGLT1 como o 2. Esses são aprovados para 

DM2, porém a dapagliflozina é o primeiro a ser aprovado pela FDA a ser utilizado no DM1, 

sendo considerado uma boa e econômica opção (7).  

O primeiro fármaco aprovado pela Food and Drugs Administration foi a Canagliflozina 

(INVOKANA®) em 2013 (8). Já a Dapagliflozina (Edistride®, Forxiga®) é o primeiro 

fármaco do tipo inibidor do cotransportador de sódio-glicose 2 aprovado pela União Europeia, 

na dose oral de 5mg a 10 mg/dia, como um tratamento coadjuvante à insulina no tratamento 

do diabetes mellitus tipo 1, quando a insulina sozinha não consegue o controle adequado da 

glicemia. Por ser um inibidor muito seletivo desses receptores, ela atua diminuindo os níveis 

plasmáticos de glicose independentemente da insulina, excretando o excesso de glicose na 

urina, promovendo um controle glicêmico maior sem haver um aumento dos efeitos colaterais 

que um aumento da dose de insulina provocaria. Na verdade, pode diminuir a dose da insulina 

necessária para o tratamento, reduzindo dessa forma seus efeitos indesejados. Esse maior 

controle proporcionado pelo fármaco é importante, pois apenas um terço dos pacientes com 
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diabetes mellitus tipo 1 conseguem níveis adequados de glicemia, e um controle mais intenso 

com insulina aumenta os riscos de hipoglicemia e obesidade, o que por consequência eleva os 

riscos de doenças cardiovasculares (9). 

Uma análise de dados agrupados entre dois estudos (DEPICT-1 e 2) mostraram os efeitos da 

dapagliflozina 5mg e 10mg como adjuvantes do tratamento com insulina em 1.591 pacientes 

com DM1, para analisar seus efeitos no controle glicêmico. Esse estudo foi realizado durante 

24 semanas. A população escolhida foi entre 18 a 75 anos, que vinha tratando com insulina há 

mais de 12 meses e com a doença não controlada. Foram utilizados os parâmetros de 

hemoglobina glicada (HbA1c), peptídeo C e IMC. O controle da glicose intersticial era feito 

por sensores elétricos que recebiam sinais da enzima glicose oxidase. Os pacientes foram 

orientados sobre a utilização e manutenção dos aparelhos semanalmente e tinham acesso a 

visitas técnicas em suas residências caso fosse necessário. 

Os dados analisados desses estudos foram: o tempo da glicemia na faixa alvo (entre 70 a 

180mg/dL), a média entre picos e baixas da glicemia durante 24h, valor médio da glicose em 

24h, valor médio da glicose intersticial e glicemia pós-prandial (nos primeiros e últimos 7 

dias do estudo). Os 1.591 pacientes foram separados de acordo com a medicação recebida: 

dapagliflozina 5 mg (530 pacientes); dapagliflozina 10 mg (529 pacientes); placebo (532 

pacientes). 

Os resultados dessa análise foram que a dapagliflozina melhorou os parâmetros analisados, 

juntamente com uma redução significativa da HbA1c. A diminuição da variação da glicemia 

foi mais percebida à noite, devido sua ação dependente da própria glicose em sua 

estabilização noturna. Além da melhora do controle metabólico, foi evidenciada uma redução 

importante nos casos de hipoglicemia, que se observa nos pacientes submetidos ao tratamento 

apenas com insulina e isso, junto com a redução da variabilidade da glicemia, tende a 

melhorar a satisfação do paciente diabético em relação ao tratamento. Outro indicativo de 

proteção ao paciente é que ao ficar mais tempo na faixa correta de glicemia (70 - 180mg/dL) o 

risco de retinopatia e microalbuminúria reduz consideravelmente (10). 

Em relação aos efeitos adversos, foram relatados o aumento da incidência de infecções 

micóticas genitais e do trato urinário, contudo, são infecções de fácil tratamento e não 

demandam a interrupção do fármaco na maioria dos casos. Além disso, a cetoacidose 

diabética (CAD) é outra complicação do uso da dapagliflozina em diabéticos tipo 1, 

principalmente em locais em que pode haver falha na detecção precoce da hiperglicemia e 
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acidose (11). Dessa forma, a dapagliflozina deve ser prescrita em pessoas com IMC maior ou 

igual a 27 e que sua dependência de insulina seja alta ou estável, devido ao risco de CAD. Ao 

mesmo tempo, devem ser feitos testes de cetonemia e cetonúria para ter uma base de controle 

em relação a essa complicação. Pacientes com níveis cetônicos sanguíneos maiores que os 

normais geram contraindicação imediata (7).  

Apesar dos benefícios relatados nesse estudo, a redução da dose de insulina (devido ao 

benefício que o fármaco apresentou no controle glicêmico) implica o aumento do risco de 

CAD. Porém, os acometidos com CAD no estudo tiveram seus casos resolvidos com 

tratamento convencional. O aumento do risco de CAD pode ser contido se for evitado a 

redução excessiva da dose de insulina (10). 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Apesar dos estudos DEPICT-1 e 2 que trouxeram resultados positivos, existem ainda alguns 

pontos que foram citados acima que aumentam a relevância da discussão, como alguns efeitos 

colaterais e outros efeitos que trazem benefícios até a outros sistemas. Portanto, 

aprofundaremos a discussão analisando os dados coletados das pesquisas que abrangem esses 

efeitos, a fim de esclarecer as informações para obter o veredito mais correto sobre o uso 

desse fármaco. Para começar, selecionamos o efeito principal, mais citado nas literaturas, a 

cetoacidose. 

A cetoacidose é uma complicação que pode acontecer em pessoas portadoras de DM1. O 

mecanismo se dá pelo desbalanço entre insulina e glucagon, em que a falta de insulina e o 

aumento do glucagon geram uma lipólise excessiva, gerando uma oxidação de lipídios e 

criação de corpos cetônicos. Juntamente com a hiperglicemia e a hipovolemia, a cetoacidose 

culmina em uma acidose metabólica que, se não percebida e tratada rapidamente, pode ter um 

prognóstico ruim (10). 

A euCAD (cetoacidose euglicêmica), causada por uso do inibidor de SGLT2 em tratamento 

de DM1, é mais branda que a CAD natural. Na primeira, a deficiência de insulina e a 

resistência à insulina são menores, e a quantidade de glicose que é excretada na urina em 

relação à glicemia é maior que na CAD. Apesar de ser mais leve, a euCAD e a CAD seguem 

o mesmo mecanismo de ação. O desbalanço negativo entre a insulina e glucagon faz com que 
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haja a lipólise e a oxidação, porém, no caso da euCAD, a quantidade de glicose residual 

diminui pelo aumento da excreção, fazendo com que aumente cetogênese e diminua a síntese 

de glicogênio. Entretanto, no caso do DM1, a euCAD pode aparecer mais forte, pois a 

fisiopatologia do DM1 difere. Por exemplo, no paciente que trata o DM1, a alteração das 

doses de insulina podem não ser suficientes para a alimentação que o paciente executa, além 

de que a glicemia em pacientes DM1 tende a ser mais alta que em DM2. Em adição, a 

insulina que é utilizada no tratamento desse paciente pode induzir a uma glicosúria ainda 

maior pelo aumento da inibição do SGLT 2 que a insulina pode causar (12). 

Os riscos da CAD podem ser aumentados nos pacientes em uso dos inibidores de SGLT2, 

pois, além da diminuição da dose de insulina que o paciente é submetido, a excreção de 

glicose que o fármaco promove, pode esconder a hiperglicemia em uma crise de CAD e 

confundir o paciente e o profissional da saúde, levando a um diagnóstico errado. Na detecção 

da CAD, a sensibilidade do exame de sangue é maior que o de urina, pois um dos produtos da 

oxidação lipídica (acetoacetato) demora para ser identificados na urina (10).  

Nos casos em que o paciente é tratado com inibidor de SGLT2, a atenção deve ser direcionada 

também para a euCAD, pois, dispondo de utensílios confiáveis para a detecção da cetonemia, 

ou, informações sobre os sintomas que o paciente pode sentir (náusea, vômito, mal estar, 

principalmente se ingerir álcool ou após a dose insulínica), essa complicação pode ser 

facilmente detectada e tratada (12).  

Existe um protocolo americano STOP DKA, que é sugerido para pacientes em que o risco de 

CAD é mais eminente. Esse protocolo determina 1) instruções sobre os sintomas que o 

paciente pode sentir no caso da CAD (letargia, perda de apetite, náusea, dor abdominal). 2) 

medir os níveis de corpos cetônicos e glicose a cada 2 a 4 horas. 3) ingestão de fluidos (250 - 

500ml a cada 2 horas) e carboidratos 30 a 60g a cada 2 a 4 horas). 4) instruções sobre as doses 

de insulina e carboidrato suplementar. Seguir esse protocolo serve para ajudar a diminuir o 

aparecimento desses casos. O uso do inibidor de SGLT deve ser sempre pensado no benefício 

do paciente, quando se faz bom uso e os riscos oferecidos são menores (10). 

Outro efeito colateral apresentado pelo uso da dapagliflozina é o aumento do risco de infecção 

do trato urinário. Isso se dá, pois, alguns micro-organismos utilizam a glicose como substrato 

para seu crescimento e desenvolvimento. Por isso, em casos de urosepse ou pielonefrite, a 

interrupção temporária do uso da dapagliflozina deve ser considerada. 

Foi feita uma análise agrupada com 13 estudos de segurança em que comparavam a 

dapagliflozina 10mg e um placebo. O resultado obtido foi que os indivíduos em tratamento 
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com a dapagliflozina foram ligeiramente mais acometidos com infecções do trato urinário, 

porém, tanto nos pacientes que utilizaram o medicamento e os que utilizaram o placebo, a 

porcentagem de infecções notificadas não ultrapassou a marca de 5%. Das infecções, raras 

foram as que houve necessidade da retirada da dapagliflozina, além disso, a grande maioria 

foram leves a moderadas, que responderam ao tratamento convencional (15). 

Em uma outra vertente, um estudo comprovou a redução de insuficiência cardíaca e outros 

acometimentos cardiovasculares pelo uso de dapaglifozina, independente da pessoa apresentar 

diabetes ou não, excluindo também o IMC e o nível de hemoglobina glicada como variáveis 

no estudo. Além de demonstrar um risco de hipoglicemia baixo, o tornando um fármaco 

seguro. 

A ação no diabetes já é conhecida, mas além disso, a inibição do SGLT2 tem efeito diurético 

e natriurético simultâneo, pois existe a junção da glicose com o cloreto e o sódio, e essa 

reabsorção é diminuída dos túbulos para o plasma. Então, por reduzir essa reabsorção do 

sódio e do cloreto, há uma redução secundária do volume plasmático, mas sem o 

envolvimento do sistema nervoso simpático. Essa redução do volume e principalmente do 

sódio plasmático reduz a pré e pós carga, agindo como fator de proteção para insuficiência 

cardíaca e outras doenças cardiovasculares que dependam desse mecanismo (13). 

Outro efeito benéfico encontrado foi em relação à perda de peso. Foi realizado um estudo com 

a dapagliflozina em um grupo medicado e um grupo placebo durante 102 semanas. Esse 

estudo mostrou uma redução no peso baseado na TBW (total body water), maior no grupo 

medicado do que no placebo. Isso é explicado pela redução de gordura corporal total que a 

dapagliflozina proporcionou. A diferença entre a redução de gordura corporal do grupo 

medicado e do grupo placebo foi em torno de 1,34kg, junto a isso, houve uma perda de massa 

magra concomitante, porém, a diferença ficou em 0,4kg, uma perda muito menos significante 

quanto a de gordura. Ou seja, foi observada uma perda de peso significante entre o grupo 

medicado em comparação ao placebo, e essa redução se atribui a vários fatores como massa 

magra, água e gordura corporal. Entretanto, o destaque da redução foi a de gordura corporal 

que compôs 68,3% da redução de peso total (16). 
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CONCLUSÃO 

 

Por fim, depois de serem apresentados os dados que corroboram com o uso da dapagliflozina 

no tratamento de DM1 junto com a insulinoterapia, seus benefícios extras e seus efeitos 

adversos, pode ser concluído que a eficácia desse medicamento é extremamente promissora. 

Sua ação junto com a insulina faz com que a adesão ao tratamento seja mais efetiva, além de 

diminuir os riscos de efeitos colaterais que o excesso de insulina ou descontrole glicêmico 

(principalmente a hipoglicemia) podem trazer. Além do próprio efeito medicamentoso, o fato 

de se utilizar a dapagliflozina no DM1 abre portas para o estudo com os outros inibidores de 

SGLT2, fazendo com que se reduza ainda mais o custo e apareça novas propostas 

terapêuticas. Por mais que exista efeitos colaterais, como a cetoacidose e a infecção urinária, 

além de ser uma porcentagem baixa, o diagnóstico e o controle dessas patologias não 

demandam grandes esforços. Sendo assim, a dapagliflozina é uma forma de tratamento 

alternativo, interessante e muito benéfico aos portadores de DM1. 
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