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Resumo 

Introdução 

Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição de longo prazo que ocorre como resultado de danos nos 
rins. O diagnóstico precoce da DCR está se tornando cada vez mais comum devido aos relatórios 
laboratoriais de estimação da taxa de filtração glomerular (eTFG), aumento da consciência clínica e a 
adoção da classificação internacional da Iniciativa de Desfechos de Qualidade de Doenças do Rim. 
Diagnóstico precoce e tratamento da DRC oferece a oportunidade não só de se preparar para 
insuficiência renal progressiva e terapia de reposição renal iminente, mas também de intervir para 
reduzir o risco de progressão e de doença cardiovascular. Inibidores da Enzima Conversora de 
Angiotensina (iECA) e Bloqueadores Dos Receptores da Angiotensina (BRA) são duas classes de 
drogas anti-hipertensivas que agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Efeitos benéficos dos 
inibidores da ECA e BRA  sobre os desfechos renais e sobre a sobrevida em pessoas com gravidade 
da insuficiência renal foram relatados, no entanto, sua eficácia no subgrupo de pessoas com DRC 
inicial (fase 1 a 3) é menos certo. 

Objetivos 

Esta revisão teve como objetivo avaliar os benefícios e malefícios do uso de inibidores da ECA e 
Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina (BRA) ou ambos no tratamento de pessoas em 
estágios iniciais (fase 1 a 3) de doença renal crônica que não têm diabetes melitos. 

Métodos 

Estratégia de busca 



Em março de 2010 foi realizada uma busca na biblioteca da Cochrane incluindo os registros de grupo 
Cochrane de Rins, na Central de Registros Cochrane de Ensaios Controlados (CENTRAL), MEDLINE 
e EMBASE. Listas de referências de artigos de revisão e estudos relevantes também foram verificados. 
A pesquisa foi realizada usando uma estratégia de busca sensibilizada desenvolvida pela Colaboração 
Cochrane para a identificação de ensaios clínicos randomizados (ECRs), com a entrada de um 
especialista em estratégia de busca experimental. 

Critérios de seleção 

Todos os ensaios clínicos randomizados relatando o efeito de inibidores da ECA ou BRA em pessoas 
em estágio inicial (fase 1 a 3) de doença renal crônica que não tinham diabetes melitos foram 
selecionados para o estudo. Apenas estudos de, pelo menos quatro semanas de duração, foram 
selecionados. Autores, trabalhando em equipes de dois, avaliaram independentemente os 
títulos recuperados e resumos, e sempre que necessário o texto integral destes estudos foram 
examinados para determinar quais estudos satisfaziam os critérios de inclusão. 

Coleta de dados e análise 

A extração de dados foi realizada por dois autores, de forma independente, através de um 
formulário de extração de dados padrão e checados por outros dois  autores. A qualidade 
metodológica dos estudos incluídos foi avaliada utilizando a ferramenta de risco de viés da Cochrane. 
A entrada dos dados foi realizada por um autor e checada por outro autor. Quando mais de um estudo 
relatou resultados similares, os dados foram agrupados usando o modelo de efeitos aleatórios, 
mas um modelo de efeito fixo também foi analisado para garantir a robustez do modelo escolhido e 
para verificar a susceptibilidade a outliers. A heterogeneidade foi analisada utilizando o teste do qui-
quadrado em graus de liberdade com um alfa de 0,05 usado para significância estatística. Quando os 
dados permitiam, a análise de subgrupo foi usada para explorar as possíveis fontes 
de heterogeneidade. A qualidade da evidência foi analisada. 

Resultados principais 

Quatro ensaios clínicos randomizados com 2.177 participantes preencheram os critérios de inclusão. 
Destes, três compararam os inibidores da ECA com placebo e um comparou os inibidores da ECA com 
BRA. Dois estudos tiveram um risco de viés baixo, e os outros dois foram considerados de moderado a 
alto risco de viés. Baixa a moderada qualidade das evidências (a partir de dois estudos que 
representam 1.906 pacientes) sugeriram que os inibidores da ECA não tiveram impacto sobre a 



mortalidade (RR 1,80, 95% IC 0,17-19,27, P = 0,63) ou eventos cardiovasculares (RR 0,87, IC 95% 
0,66-1,14, P = 0,31) em pessoas com doença renal crônica no estágio 3. Para todas as causas de 
mortalidade, houve uma heterogeneidade substancial nos resultados. Um estudo (avaliação da 
qualidade: baixo risco de viés) não relatou diferença no risco de estágio final da doença renal em 
pacientes com estimação da taxa de filtração glomerular  > 45 mL/min/1.74m² tratados com inibidores 
da ECA versus placebo (RR 1,00, IC 95% 0,09 a 1,11, P = 0,99). O estudo (alto risco de viés) que 
comparou os inibidores da ECA com os BRA relatou pouca diferença no efeito entre os tratamentos 
quando comparadas: proteína na urina, pressão arterial e ausência de creatinina. Nenhum estudo 
publicado comparando BRA com placebo ou enzima inibidora da ECA e BRA com placebo foram 
identificados. 

Conclusões dos autores 

Esta revisão demonstrou que não há atualmente evidências suficientes para determinar a eficácia 
dos inibidores da ECA ou BRA  em pacientes com estágio 1-3 de doença crônica renal  sem  diabetes 
melitos. Foi identificada uma área de incertezas para um grupo de pacientes acometidos por doença 
crônica renal. 
 
Este é um resumo de uma Revisão Cochrane publicada na Cochrane Database of Systematic Reviews 
(CDSR) 2011, Issue 10, DOI: 10.1002/14651858.CD007751.pub2. (www.thecochranelibrary.com). Para 
ver citação completa e detalhes dos autores, por favor veja a referência 1.  
A tradução foi realizada por membros do Centro Cochrane do Brasil. 
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