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Pode-se utilizar inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(inibidores da ECA) como captopril ou enalapril ou bloqueadores do 
receptor de angiotensina (BRA) como losartana em pacientes que 
apresentam insuficiência renal crônica com albuminúria ou associada 
a diabetes tipo 2? 
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O uso de inibidores da ECA e BRA não é 
contraindicado em pacientes que apresentam 
insuficiência renal crônica com albuminúria ou 
associada a diabetes. Pelo contrário, nesses 
pacientes, essas medicações podem e devem ser 
utilizadas, pois diminuem a excreção urinária de 
proteínas e retardam a progressão da doença 
renal. Para a maioria dos pacientes deve-se dosar 
a creatinina dentro de 6 a 8 semanas após o início 
dessas medicações, pois pode ocorrer piora da 
função renal, apesar desse evento ser incomum. 
Em pacientes com estenose de artéria renal e 
idosos com hipertensão severa, a medida de 
creatinina deve ser mais breve, em 3 a 5 dias após 
o início da medicação. Quando a queda na taxa 
de filtração glomerular for superior a 30%, a 
medicação deve ser descontinuada e deve-se 
suspeitar de estenose de artéria renal, sendo 
necessário seguir investigação com ecodoppler 
de artérias renais. Essas classes de fármacos 
também podem provocar aumento do potássio 
sérico, portanto, esse eletrólito também deve ser 
monitorado após o início ou ajuste das doses. 

O uso concomitante das duas classes, 
inibidores da ECA e BRA, é contraindicado. Os 
estudos não comprovaram maior benefício dessa 
associação, além disso, o uso simultâneo 
demonstrou maior risco de efeitos adversos, 

incluindo piora da função renal. 
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