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DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Ensaios clínicos têm demonstrado menor incidência de diabetes 
melito tipo 2 (DM2) em pacientes hipertensos tratados com 
inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs) ou 
antagonistas dos receptores de angiotensina II (ARA-II) compa-
rativamente a outros anti-hipertensivos. Não se sabe ainda se 
esses resultados se devem ao efeito intrínseco de IECA/ARA-II 
ou ao efeito adverso da droga utilizada como controle.

Esse estudo é uma análise post-hoc de desfechos definidos 
a posteriori dos participantes do The African American Study 
of Kidney Disease and Hypertension Trial (AASK)1. Trata-se de 
um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e multicêntrico 
de 1.094 indivíduos afro-americanos com idade entre 18 e 70 
anos, hipertensos, com nefropatia hipertensiva e sem DM na 
linha de base. Os pacientes foram alocados a um de dois alvos 
de pressão arterial (PA): controle usual da pressão arterial 
média (pressão arterial média, PAM, entre 102 e 107 mmHg) 
ou controle rigoroso da pressão arterial (PAM < 92 mmHg). 
Posteriormente, foram randomizados para uma de três terapias 
anti-hipertensivas: ramipril, anlodipino ou metoprolol. O alvo de 
PA ao qual os pacientes foram randomizados poderia ser atingido 
somente com a droga a que foram alocados ou com acréscimo 
de outros fármacos não-mascarados (furosemida, doxazozina, 
clonidina e minoxidil). Assim, foram avaliados como desfechos 
a incidência de DM e o desfecho composto (DM/glicemia de 
jejum alterada). Dos 1.094 pacientes, 77 foram excluídos dessa 
análise por apresentar glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL na linha 
de base.

Os pacientes foram acompanhados por 3,8 anos em média. A 
incidência de DM2 foi significativamente menor no grupo tratado 
com ramipril comparativamente aos grupos que receberam anlo-
dipino (RR = 0,49, IC 95%; 0,31-0,79, p = 0,003) e metoprolol 
(RR = 0,53, IC 95%; 0,36-0,78, p = 0,001). Não houve diferença 
significativa quando se comparou o anlodipino ao metoprolol, e 
a incidência de DM2 não diferiu entre os grupos com controle 
rigoroso e usual da PA. A incidência do desfecho composto no 
grupo tratado com ramipril foi significativamente menor que a do 
grupo tratado com metoprolol (RR = 0,64, IC 95%; 050-0,82, 
p < 0,001), mas não significativamente menor que a do grupo 
que recebeu anlodipino. A incidência do desfecho composto foi 
significativamente maior no grupo com controle usual da PA versus 
controle estrito (RR = 1,36, IC 95%; 1,09-1,70, p = 0,007).

COMENTÁRIO
O estudo AASK não foi desenhado para avaliar a incidência de 
DM2 como desfecho, não havendo, na linha de base, controle 
para fatores de risco importantes para o desenvolvimento de 
DM2 (história familiar, índice cintura–quadril, níveis basais de 
insulina). Apesar do melhor desempenho do ramipril na preven-
ção de incidência de DM2, a significância clínica desses resul-
tados em longo prazo é incerta, haja vista que estudos maiores 
avaliando desfechos primordiais (infarto agudo do miocárdio, 
acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva 
e morte), com mais de 8 anos de seguimento, não mostraram 
a superioridade dos IECAs sobre os diuréticos tiazídicos e dos 
beta-bloqueadores, apesar do aumento da glicemia nesses dois 
últimos grupos de tratamento2,3.
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