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RESUMO

Introdução: Os agonistas dos recetores do glucagon-like peptide 1 (GLP1) foram disponibilizados para o tratamento da 
diabetes mellitus (DM) em 2007. Apesar de vários estudos terem demonstrado os efeitos favoráveis dos agonistas do re-
cetores do GLP1 (ARGLP1) no controlo metabólico e do peso, este é o primeiro que reflete a realidade portuguesa.
Objetivo: Avaliar retrospetivamente a efetividade do tratamento de doentes com DM tipo 2 com ARGLP1 durante 24 meses 
de exposição.
Material e métodos: Foi usada uma amostra de conveniência de doentes com DM tipo 2 tratados com ARGLP1 seguidos 
em consulta externa de endocrinologia num hospital central de Portugal. Os dados relativos a antecedentes pessoais, 
parâmetros biométricos, metabólicos e perfil tensional foram colhidos na data de início da terapêutica com ARGLP1 e nas 
consultas subsequentes. Seguidamente foram analisados, categorizando-os em três intervalos de tempo de exposição: 
dos 3 aos 8 meses [3-8 meses], dos 9 aos 14 meses [9-14 meses] e dos 15 aos 24 meses [15-24 meses].
Resultados: Verificou-se redução significativa da hemoglobina glicada de 0,79 ± 1,24% ao fim de [9-14 meses] e melhoria 
dos valores médios de low density lipoprotein em 8,72 ± 15,02 mg/dL aos [15-24 meses] de tratamento com os ARGLP1. A 
pressão arterial sistólica reduziu significativamente em 7,6 ± 15,7 ao fim de [3-8 meses] de tratamento. Os doentes perde-
ram em média 4,36 ± 4,55 kg (aproximadamente 5% do peso inicial) ao fim de [3-8 meses], perda que se manteve equi-
valente até aos [15-24 meses] de tratamento. A maioria dos efeitos adversos observados foram de causa gastrointestinal 
(15,9%), sendo que 25% suspenderam o tratamento por todas as causas.
Discussão/Conclusão: Este estudo de vida real vem corroborar a efetividade dos ARGLP1 no controlo metabólico e do 
peso corporal. Mais estudos serão necessários para avaliar se este efeito se mantém para além dos 24 meses.
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INTRODUÇÃO

Adiabetes mellitus (DM) é um problema de 
saúde epidemiologicamente relevante 
nos países desenvolvidos e apresenta 
impacto clínico, social e económico sig-

nificativo a médio e longo prazo. Segundo o Relatório 
do Observatório Nacional de Diabetes, a prevalência 
estimada da DM em Portugal é de 13,1% na população 
entre os 20 e 79 anos, sendo que 7,4% já foram diag-
nosticados e 5,7% ainda não têm o diagnóstico.1

Apesar dos avanços no tratamento da DM, este 
constitui um desafio importante, não só pelo caráter 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF GLP1 AGONISTS 
IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES – REAL CONTEXT OF THE 

ENDOCRINOLOGY CONSULT OF A CENTRAL HOSPITAL IN PORTUGAL

Autores:
Joana Queiroz-Machado1,2, Jorge Dores3,4

progressivo da doença, como pelo enraizamento de 
hábitos de vida pouco saudáveis, nomeadamente na 
alimentação e no exercício físico. De acordo com as 
mais diversas recomendações, a metformina é consi-
derada o fármaco de 1ª linha na terapêutica da DM.2-5 
Os agonistas dos recetores do glucagon-like peptide 
1 (GLP1) foram disponibilizados para o tratamento da 
DM em 2007. Esta classe de fármacos atua através de 
vários mecanismos, incluindo a estimulação da secre-
ção de insulina dependente da glicemia, a redução do 
esvaziamento gástrico, do apetite e da libertação de 
glicagina após as refeições.6,7 O GLP1 é produzido pelo 
intestino delgado em resposta a nutrientes e ativa o 
recetor do GLP1 expresso em inúmeros tecidos. Na 
DM tipo 2, a resposta pancreática ao GLP1 parece es-
tar diminuída, o que pode, entre outros fatores, rela-
cionar-se com redução da secreção pós-prandial de 
GLP1 nestes doentes.8 

Vários ensaios clínicos demonstraram os efeitos 
dos agonistas do GLP1 (ARGLP1) no controlo da gli-
cemia, na perda ponderal, na redução da pressão ar-
terial e melhoria do perfil lipídico. Apesar de existirem 
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também vários estudos a nível internacional, este é o 
primeiro estudo publicado refletindo a realidade por-
tuguesa. 

Com este estudo pretendeu-se avaliar retrospeti-
vamente e até um período de 24 meses, o controlo 
metabólico, incluindo a hemoglobina glicada e o per-
fil lipídico, o perfil tensional e a variação ponderal de 
uma amostra de conveniência de doentes com DM 
tipo 2 tratados com ARGLP1, seguidos em consulta 
externa de endocrinologia de um hospital central em 
Portugal. Como objetivos secundários foram deter-
minadas as proporções de doentes diabéticos medi-
cados com ARGLP1 com queixas de efeitos adversos 
e de doentes que suspenderam o tratamento por to-
das as causas.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo caracteriza-se como retrospe-

tivo, observacional e descritivo, decorreu em hospital 
central em Portugal e incidiu sobre a população de 
doentes com DM tipo 2 tratados com ARGLP1, segui-
dos em consulta externa do serviço de endocrinolo-
gia. Foi usada uma amostra de conveniência obtida a 
partir da sinalização de doentes com consulta médica 
no período de setembro a dezembro de 2018. A infor-
mação foi recolhida durante os meses de novembro 
de 2018 a janeiro de 2019, consultando os processos 
clínicos do SClínico® hospitalar e/ou, se necessário, 
dos registos em papel. Foram incluídos doentes de 
ambos os sexos com DM tipo 2 tratados com ARGLP1 
e excluídos todos aqueles (1) sem consultas de segui-
mento ao fim de três ou mais meses de tratamento e 
(2) com registos clínicos insuficientes. 

As variáveis colhidas incluíram: (1) dados demo-
gráficos - sexo e idade ao início do tratamento com 
ARGLP1; (2) antecedentes pessoais - hipertensão 

arterial (HTA), dislipidemia, retinopatia diabética, ne-
fropatia diabética, neuropatia diabética, evento ce-
rebral vascular, doença cardíaca isquémica e doença 
arterial periférica com critérios de diagnóstico prévios 
ao início do tratamento (ver critérios no parágrafo se-
guinte e no Quadro I);9-18 (3) parâmetros biométricos - 
altura, peso, índice de massa corporal (IMC); (4) parâ-
metros metabólicos - hemoglobina glicada (HbA1C), 
colesterol total, colesterol high density lipoprotein 
(HDL) e low density lipoprotein (LDL) e triglicerídeos; 
(5) perfil tensional; (6) tipo de ARGLP1 utilizado – li-
raglutide, exenatide ou dulaglutide - dose, tempo de 
exposição e tipo de efeitos indesejados registados; 
(7) terapêutica com antidiabéticos orais (ADO) e, nos 
casos afirmativos, o(s) tipo(s) de ADO (metformina, 
sulfonilureias, tiazolidinediona, inibidores do sodium/
glucose co-transporter (SGLT2); (8) terapêutica com 
insulina e, nos casos afirmativos, dose total diária; (9) 
terapêutica com anti-hipertensores (presente ou au-
sente, fármaco e dose); (10) terapêutica com anti-dis-
lipidémicos (presente ou ausente, fármaco e dose); 
(11) otimização de terapêutica com ARGLP1, ADO, an-
ti-hipertensores e/ou anti-dislipidémicos (registando 
alterações de dose, substituição ou adição de novos 
fármacos). 

Relativamente ao diagnóstico de comorbilidades, 
designadamente o de dislipidemia, este foi conside-
rado em todos os doentes tratados com medicação 
anti-dislipidémica ou com valores de LDL sanguíneos 
acima dos 70 mg/dL, tendo em conta que todos os 
doentes da amostra apresentavam pelo menos mais 
um fator de risco cardiovascular (para além da DM) 
e atendendo às normas da Direção-Geral da Saúde 
(DGS) de 2017.11 Os critérios adotados para o diagnós-
tico das restantes comorbilidades estão anotados no 
Quadro I.
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Variáveis (unidade) Proporçãoa/ Médiab Desvio Padrão

Demográficas

Sexo feminino (%) 63,6a -

Idade (anos) 60,5b 9,6

Duração da DM (anos) 15,4b 8,3

Biometricas, metabólicas, e perfil tensional

IMC (kg/m2) 35,2b 4,3

Peso (kg) 92,2b 14,5

HbA1C (%) 8,5b 1,2

LDL (mg/dL) 94,2b 31,7

TAS (mmHg) 149,8b 20,2

TAD (mmHg) 80,5b 9,8

Comorbilidades

Dislipidemia ψ (%) 90,9a -

Hipertensão arterial ∫ (%) 88,6a -

Retinopatia diabética †† (%) 81,8a -

Quadro I. Caracterização da amostra no momento T0.
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As variáveis foram colhidas a partir da consulta na 
qual se propôs terapêutica com ARGLP1 (momento 
designado como T0) e nas consultas subsequentes, 
até um período máximo de 24 meses. Os dados reco-
lhidos nas consultas subsequentes foram analisados 
categorizando em três intervalos de tempo de expo-
sição aos ARGLP1: dos 3 aos 8 meses [3-8 meses], 
dos 9 aos 14 meses [9-14 meses] e dos 15 aos 24 me-
ses [15-24 meses]. 

Por forma a assegurar confidencialidade, foi atri-
buída a cada doente código numérico gerado em 
ficheiro do Microsoft Excel® 2016, distinto daquele 
onde foram registados e tratados os dados clínicos. A 
análise estatística foi efetuada no statistical package 
for the social sciences (SPSS®). Todas as variáveis 
quantitativas foram sumariadas através de estatística 
descritiva (média, mediana, desvio padrão, mínimo e 
máximo) e as variáveis qualitativas através do cálculo 
de frequências absolutas (n) e relativas (%). As variá-
veis em cada intervalo de tempo de exposição foram 
comparadas através de testes paramétricos ou não 
paramétricos, dependendo do tipo de distribuição 
das variáveis individuais ou transformadas. Os valo-
res de p foram calculados assumindo um intervalo de 
confiança (IC) de 95%. 

O projeto de investigação obteve parecer favorá-
vel da comissão de ética a 27 de agosto de 2018.

RESULTADOS
Caracterização da amostra
A amostra de conveniência foi constituída por 57 

doentes, nove dos quais foram excluídos por não te-
rem consulta de seguimento nos três meses subse-
quentes à data de início da terapêutica com ARGLP1 
e quatro casos por registos clínicos insuficientes. Dos 
44 doentes estudados, 63,6% eram do sexo feminino, 
a idade média foi de 60,5 anos e a duração média 

da DM de 15,4 anos. À data de início da terapêutica 
com ARGLP1 (tempo zero – T0) a grande maioria 
dos doentes apresentava comorbilidades (Quadro I), 
sendo que 90,9% apresentava dislipidemia e 88,6% 
tinha HTA.9-18

Da amostra analisada, 84,1% dos doentes estavam 
medicados com ADO e a insulina estava presente 
em cerca de dois terços da amostra. A proporção de 
doentes da amostra medicados com insulina e ADO 
foi de 50%. Todos os doentes com HTA faziam tra-
tamento farmacológico com anti-hipertensores. Dos 
doentes com dislipidemia, 75% tomavam medicação 
anti-dislipidémica. Todos os doentes com registos 
biométricos tinham IMC ≥ 25 kg/m2, 9,1% com excesso 
de peso, a maioria com obesidade classe I (31,8%) e 
II (29,5%) e 11,4% com obesidade classe III (em 18,2% 
dos casos, esses dados estavam omissos, no que toca 
ao peso e/ou à altura).

Efeitos do tratamento com ARGLP1 
Dos 44 doentes da amostra, a maioria teve con-

sulta de seguimento após [3-8 meses] de tratamento 
(90,6%), 63,6% foi avaliada entre os [9-14 meses] e 
cerca de metade dos doentes (47,7%) foi avaliada en-
tre os [15-24 meses] de exposição. Mais de metade 
dos doentes fez tratamento com liraglutide (54,6%), 
38,6% com exenatide semanal e em três casos (6,8%) 
não foi possível saber qual o ARGLP1 utilizado. Dos 
que fizeram tratamento com liraglutide, 79,2% inicia-
ram com a dose de 1,2 mg/dia (20,8% iniciaram com 
1,8 mg/dia) após a titulação a partir dos 0,6 mg/dia, 
sendo que aos [15-24 meses] de tratamento a maioria 
estava a fazer 1,8 mg/dia (79,2%). Dos doentes trata-
dos com exenatide, todos iniciaram tratamento com 
a dose de 2 mg/semana.

Neste trabalho foi possível objetivar melhoria 
significativa do controlo glicémico nos doentes da 
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AVC ou AIT (%) 79,5a -

Doença arterial periférica ¶¶ (%) 79,5a -

Neuropatia diabética ψψ (%) 77,3a -

Doença coronária aguda ∫∫ (%) 77,3a -

Nefropatia ∆ (%) 70,5a

Medicação antidiabética -

ADO (%) 84,1a -

Metformina (%) 79,5a -

Sulfonilureias (%) 13,6a -

Inibidores da SGLT2** (%) 15,9a -

Insulina (%) 65,9a

Legenda: ADO – antidiabéticos orais; AIT – acidente isquémico transitório; AVC – acidente vascular cerebral; HbA1C – hemoglobina glicada; IMC – índice 
de massa corporal; LDL – low density lipoprotein; SGLT2 – sodium/glucose co-transporter; TAD – tensão arterial diastólica; TAS – tensão arterial sistólica.
Notas: ψFração LDL ≥ 70mg/dL ou a fazer medicação anti-dislipidémica.11 ∫Tensão arterial acima de 140/90 mmHg ou a fazer medicação anti-hiperten-
sora.10 ††Segundo critérios da American Diabetes Association.12 ¶¶Segundo critérios da European Society of Cardiology.18 ψψ Parestesias ou alteração da 
sensibilidade dos pés, usando o monofilamento de 10 g de SemmesWeinstein.14 ∫∫ Enfarte, angina, antecedentes de angioplastia coronária.16,17 ∆ Excreção 
urinária de albumina > 30 mg em urina de 24 horas ou  > 30 µg/mg creatinina em amostra de urina ocasional e/ou taxa de filtração glomerular < 60 
ml/min/1,73 m2.13 
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amostra ao longo do tempo. O valor de HbA1C di-
minuiu em média 0,52 ± 1,29%  após [3-8 meses] de 
tratamento (p 0,034, IC 95%) e 0,79 ± 1,24% ao fim de 
[9-14 meses] (p 0,003, IC 95%) (Figura 1). Contudo, 
ao longo do tempo a maioria dos doentes manteve a 
terapêutica com ADO concomitante, sendo que em 
apenas um dos casos analisados em cada período de 
tempo foi possível diminuir a dose ou o número dos 
ADO. De forma equivalente, não se observou varia-
ção estatisticamente significativa da dose total diária 
de insulina ao longo do estudo (Figura 1). 

A redução dos níveis de LDL foi estatisticamente 
significativa aos [15-24 meses] de tratamento (8,72 
± 15,02 mg/dL, p 0,041, IC 95%) (Figura 1). Em ape-
nas um dos casos foi otimizado o tratamento da 
dislipidemia com medidas farmacológicas (ou seja, 
adicionando, substituindo ou aumentando a dose 
do fármaco), sendo que tal ocorreu aos [9-14 meses] 
de tratamento. Neste trabalho, não foi demonstrada 
variação estatisticamente significativa no colesterol 
HDL ou dos triglicerídeos. 

Relativamente aos valores da tensão arterial (TA), 
foi objetivada redução da TA sistólica de 7,6 ± 15,7 
mmHg após [3-8 meses] de tratamento (p 0,027, 
IC 95%) e 11,4 ± 20,3 mmHg após [15-24 meses] (p 
0,094, IC 95%). A redução da TA diastólica aos [3-8 
meses] de exposição foi de 5,1 ± 12,3 mmHg (p 0,054, 
IC 95%) (Figura 2). Ao longo do estudo, não foi ne-
cessário otimizar o controlo da TA com medidas far-
macológicas na grande maioria dos casos (93,2%). 
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Figura 1. Variação da hemoglobina glicada (HbA1C, %), da dose 
diária total de insulina (DDT, U/dia) e dos valores de low densi-
ty lipoprotein sanguíneos (LDL, mg/dL) nos três intervalos de 
tempo de exposição aos ARGLP1 relativamente ao momento T0. 
Legenda:  ARGLP1 – agonista do recetor do glucagon-like peptide 1.

Figura 2. Variação da tensão arterial sistólica (TAS) e diastólica 
(TAD) em mmHg nos três intervalos de tempo de exposição aos 
ARGLP1 relativamente ao momento T0. 
Legenda:  ARGLP1 – agonista do recetor do glucagon-like peptide 1.

No que diz respeito ao peso médio corporal ob-
jetivou-se redução significativa (p < 0,001, IC 95%) 
de 4,65 ± 4,75 kg após [15-24 meses] de tratamento 
(cerca de 5% do peso inicial), sendo que essa dimi-
nuição ocorreu essencialmente entre o [3º-8º mês] 
de tratamento, sem se terem registado grandes 
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alterações nos restantes intervalos de tempo estuda-
dos (Figura 3).
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Figura 3. Variação ponderal (kg) nos três intervalos de tempo de 
exposição aos ARGLP1 relativamente ao momento T0. 
Legenda:  ARGLP1 – agonista do recetor do glucagon-like peptide 1.

Por último, os efeitos adversos foram registados 
em 20,5% dos casos, destacando-se os efeitos gas-
trointestinais (15,9%), um caso de erupção cutânea 
generalizada e um caso não especificado. Em todo 
o estudo não foram reportados eventos de hipogli-
cemia associados ao tratamento com ARGLP1. Dos 
44 doentes da amostra, 25% suspenderam o trata-
mento por várias causas: 11,3% pelos efeitos adversos, 
um caso por fraca adesão ao tratamento, outro por 
motivo distinto (cirurgia por neoplasia maligna com 
intercorrências) e 9,1% por motivos omissos.

DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste trabalho vão ao en-

contro dos estudos já publicados, quanto aos efeitos 
dos ARGLP1 na melhoria do controlo metabólico, per-
fil tensional e na redução ponderal. Além disso, re-
fletem a evolução de doentes com DM tratados com 
ARGLP1 em contexto real num hospital central em 
Portugal. 

À semelhança do que foi demonstrado noutros 
estudos, verificou-se melhoria do controlo glicémico 
nos doentes que iniciaram tratamento com ARGLP1, 
neste caso, com redução da HbA1C em aproximada-
mente 0,8% ao fim de [9-14 meses]. De um modo ge-
ral, todos os ARGLP1 são mais eficazes do que outros 
antidiabéticos no controlo da glicemia, quer em mo-
noterapia ou em associação com um ou mais ADO ou 
insulina.5,19 A meta-análise realizada por Shyangdan e 
colaboradores, baseada em 17 ensaios clínicos con-
trolados e randomizados, comparou os ARGLP1 com 
placebo ou outro fármaco em pacientes com DM tra-
tados com um ou dois ADO (metformina e/ou sulfo-
nilureias). Em comparação com o placebo, todos os 
ARGLP1 reduziram a HbA1C em 1%.20 A maioria destes 
ensaios teve a duração de 8 a 30 semanas. Uma revi-
são sistemática baseada em 124 estudos de vida real 
com o liraglutide em doentes com DM demonstrou 

redução da HbA1C de 0,9% a 2,2% ao fim de seis me-
ses de tratamento.21 No presente trabalho, a menor 
efetividade no controlo glicémico verificada aos 24 
meses de exposição terá relação provável com a na-
tureza progressiva da doença, menor cumprimento 
terapêutico destes antidiabéticos injetáveis ou com 
o subtratamento com outros antidiabéticos. O trata-
mento com ARGLP1 não permitiu diminuir a dose e 
o número de ADO concomitantes ou reduzir a dose 
total diária de insulina. Se por um lado estas obser-
vações podem estar relacionadas com o caráter pro-
gressivo da DM, essa conclusão deve ser encarada 
com precaução, dado que, para além das limitações 
do estudo já referidas, há a considerar a amostragem 
de conveniência e o reduzido número de pacientes 
avaliados. Vários trabalhos publicados têm demons-
trado que os ARGLP1 otimizam o controlo metabólico 
em doentes sob insulinoterapia, mas desconhece-se a 
tendência destes fármacos para reduzir a dose diária 
total de insulina.22,23 Serão necessárias investigações 
adicionais para avaliar a otimização do tratamento da 
DM a longo prazo em doentes tratados com ARGLP1.

Embora estejam descritos efeitos benéficos dos 
ARGLP1 no sistema cardiovascular, designadamente 
no controlo da tensão arterial, na melhoria do perfil 
lipídico e da aterosclerose, desconhecem-se os me-
canismos de ação responsáveis, tendo sido sugerido 
estarem parcialmente associados à redução ponderal 
durante o tratamento.24-26 Globalmente, foi demons-
trado que os ARGLP1 diminuem os níveis de coles-
terol total, do colesterol LDL e dos triglicerídeos.26-28 

Neste trabalho, apesar de não se ter verificado me-
lhoria dos perfis de colesterol total, HDL ou trigli-
cerídeos, o valor de LDL inicial médio (94,2 mg/dL) 
reduziu em 8,7 mg/dL ao fim de [15-24 meses] de 
tratamento. Este resultado é comparável com a redu-
ção reportada noutros estudos avaliando os efeitos 
do liraglutide (isoladamente ou em associação com 
um ou mais ADO ou com a insulina), entre as 26 e 104 
semanas, que foi desde -8,89 a -7,73 mg/dL.19,27-34 Não 
será de esperar que a melhoria dos parâmetros lipídi-
cos esteja relacionada com a otimização terapêutica 
com anti-dislipidémicos, dado que, durante o estudo, 
isso aconteceu apenas com um doente.

As reduções na TA sistólica de 7,6 ± 15,7 mmHg e 
na TA diastólica de 5,1 ± 12,3 mmHg após [3-8] me-
ses de tratamento, esta última estatisticamente não 
significativa (p 0,054, IC 95%), foram equivalentes ou 
superiores às reportadas nos estudos já mencionados 
com o liraglutide (-6,70 a -2,10 mmHg)27-34  e com o 
exenatide (-6,20 a -1,30 mmHg).19,35-38

De um modo geral, os ARGLP1 são eficazes na 
redução de peso tanto em monoterapia como em 
associação com um ou mais ADO ou insulina.26-48 
Pensa-se que os efeitos dos ARGLP1 na perda pon-
deral se devam ao atraso no esvaziamento gástrico e 
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à sua ação no sistema nervoso central, promovendo 
a saciedade.25 Neste trabalho, a redução ponderal ve-
rificada ao fim de [15-24 meses] de tratamento foi de 
4,65 kg (cerca de 5% do peso inicial), sendo que essa 
diminuição ocorreu essencialmente  entre o [3º-8º 
mês]. Esta redução foi superior à observada no es-
tudo LEADER que evidenciou perda de 2,3 kg com li-
raglutide ao fim de 3,8 anos em doentes com DM mal 
controlada. Contudo, o estudo não refere a evolução 
ponderal ao longo destes anos.49 A perda ponderal 
avaliada nos estudos de vida real com liraglutide em 
doentes com DM foi de 1,30 a 8,65 kg.21

Relativamente aos efeitos laterais, 25% dos doen-
tes suspenderam o tratamento. De notar que este 
valor poderá estar subestimado, atendendo às limi-
tações inerentes à amostragem de conveniência que 
incluiu todos os doentes tratados com ARGLP1 ob-
servados durante um período de sinalização. Sendo 
assim, poderão ter sido excluídos doentes que com-
pareceram à consulta durante este período, que te-
nham sido anteriormente tratados com ARGLP1 e 
que tenham suspendido a terapêutica por efeitos ad-
versos não tolerados. A maioria dos efeitos adversos 
registados foram de natureza gastrointestinal, ocor-
rendo em 15,9% dos casos, valor muito superior aos 
reportados noutros estudos, como o estudo LEADER 
que reporta frequências de 1,6%, 0,7% e 0,6% para 
náuseas, vómitos e diarreia, respetivamente.49-52 De 
facto, a frequência dos efeitos adversos varia con-
soante o ARGLP1, a dose utilizada e a terapêutica 
concomitante, pelo que vários trabalhos apresentam 
resultados díspares neste contexto.27,34-48 

Neste trabalho não foram registados casos de 
hipoglicemia. Dado o seu mecanismo de ação de-
pendente da concentração de glicose no sangue, os 
ARGLP1 raramente se associam a eventos de hipogli-
cemia, e, quando acontecem, ocorrem em doentes 
com terapêuticas hipoglicemiantes concomitantes. 
Estudos em contexto real de consulta reportaram ta-
xas máximas de hipoglicemias ligeiras de 4,4%.50,53-57 

Apesar das limitações da atual investigação que 
se prendem com a natureza retrospetiva e observa-
cional aliada a amostragem de conveniência e redu-
zido número de doentes avaliados, foi possível cor-
roborar os resultados de outros trabalhos publicados 
que demonstram o efeito significativo dos ARGLP1, 
designadamente no controlo metabólico e no peso, 
nos primeiros anos de tratamento da DM, quando se 
esgotaram os efeitos benéficos das medidas não far-
macológicas preconizadas na consulta de nutrição.

CONCLUSÃO
A utilidade clínica dos ARGLP1 no tratamento da 

DM tem sido verificada de forma sustentada nos vá-
rios estudos já publicados, sendo que este, realizado 
em Portugal, não é exceção.40-47

Neste trabalho foi demonstrada redução signifi-
cativa do valor da HbA1C em 0,79 ± 1,24% ao fim de 
[9-14 meses] de tratamento, para além de redução do 
peso em cerca de 5% do peso inicial após [3-8 meses], 
variação essa que se manteve até aos [15-24 meses]. 
Foi também possível objetivar diminuição dos valores 
da TA sistólica de 7,6 ± 15,7 mmHg aos [3-8 meses] de 
tratamento. No que diz respeito aos valores de LDL 
obteve-se redução de 8,72 ± 15,02 mg/dL ao fim de 
[15-24 meses].

Este estudo português vem corroborar os resul-
tados de outros artigos publicados que demonstram 
o efeito significativo dos ARGLP1 nos primeiros anos 
de tratamento da DM. Contudo, serão necessários es-
tudos de maior duração para comprovar os efeitos a 
longo prazo destes fármacos no controlo metabólico 
e no IMC dos doentes com DM.
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