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RESUMO

Contexto: Dada a pandemia da Covid-19, há necessidade de se identificar rapidamente e 

com menor incerteza alternativas terapêuticas e fatores prognósticos associados a doença. 

Objetivos: Sistematicamente identificar, avaliar e sumarizar as evidências científicas 

disponíveis sobre a eficácia, a segurança e o prognóstico associado ao uso de inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (iECA) e dos bloqueadores do receptor de angiotensina 

2 (BRA) por pacientes com Covid-19. Métodos: Revisão sistemática rápida (rapid review 

methodology), com busca realizada até 13 de maio de 2020. Resultados: Após o processo 

de seleção, 61 estudos foram incluídos: 11 estudos publicados, 12 estudos preprint e 38 

estudos clínicos em andamento. Houve heterogeneidade entre os estudos para os 

principais desfechos avaliados, mostrando tanto não associação quanto redução de 

mortalidade, desenvolvimento de doença grave e hospitalização. Os estudos têm risco de 

viés moderado a alto e amostra pequena, fatores que contribuíram para que a certeza na 

evidência fosse muito baixa. Conclusão: Esta revisão sistemática rápida identificou 23 

estudos com dados disponíveis, com qualidade metodológica limitada, que avaliaram os 

efeitos de BRA e iECA na infecção por SARS-CoV-2, predominantemente em pacientes com 

hipertensão pré-existente. Os resultados são incipientes e frágeis, embora mostrem uma 

tendência de que a exposição a estes medicamentos seja um fator protetor (melhor 

prognóstico) em pessoas hipertensas e com Covid-19. Ainda são necessários dados 

confiáveis de eficácia e segurança do uso desses medicamentos como alternativa 

terapêutica em pacientes com Covid-19. Espera-se ainda que os resultados dos 38 estudos 

em andamento possam ratificar, complementar ou modificar esta conclusão. 

Palavras-chave: Covid-19; SARS-CoV-2; Coronavirus; BRA e iECA. 
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CONTEXTO   

Dada a pandemia da Covid-19, há necessidade de se identificar rapidamente e com menor 

incerteza alternativas terapêuticas e fatores prognósticos associados à doença, incluindo o 

papel dos inibidores da enzima conversora da angiotensina (iECA) e dos bloqueadores do 

receptor de angiotensina 2 (BRA).  

O SARS-CoV-2 invade as células hospedeiras e emprega o receptor da enzima conversora 

da angiotensina 2 (ECA-2) para a facilitação da sua entrada em células alvo. A ECA-2 

(isoenzima da ECA) reduz a angiotensina 2 e gera angiotensina 1-7 (Ang1-7 - produto 

circulante da ECA-2), que exerce efeitos protetores anti-inflamatórios, antiproliferativos, 

antifibróticos e vasodilatadores. A ECA-2 é expressa principalmente no pulmão, rim, 

sistemas cardiovascular e gastrointestinal, o que sugere que as células alveolares possam 

ser alvo da infecção por coronavírus, causando pneumonia grave (1). 

Existe uma especulação de que a administração de iECA por um longo prazo possa aumentar 

a ECA-2, devido a mecanismos de feedback. Embora não seja alvo direto dos iECA, a ECA-2 

poderia ser afetada pelo tratamento de longo prazo com iECA, em virtude da grande 

afinidade com a amino peptidase ECA, alvo dessa classe de medicamentos. A expressão 

elevada de ECA-2 em vários tecidos pode potencialmente facilitar a ligação da SARS-CoV-2 

à proteína S, acelerar a replicação do coronavírus e agravar os sintomas de pneumonia (1).  

No entanto, estudos de modelagem animal mostraram que o vírus piorou as lesões 

pulmonares, e que o uso de BRA melhorou estas lesões. Estes resultados sugerem que o 

SARS-CoV-2 exacerba a lesão pulmonar, diminuindo a ECA-2, e que isto poderia ser 

revertido com o uso de BRA (2). 

De acordo com a hipótese, a regulação positiva da ECA-2, causada pelo uso crônico de iECA 

e BRA, poderia ser protetora seja pelo bloqueio do aumento da produção de angiotensina 

1-7 (defendida como possível mecanismo de proteção pulmonar) quanto pela redução da 

produção de angiotensina 2, removendo a causa de dano pulmonar (3).  

Uma revisão de literatura aponta que o tratamento com inibidores do Sistema Renina-

Angiotensina (SRA) pode tanto tornar os sintomas da Covid-19 mais graves, pelo aumento 
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da expressão da ECA-2, quanto exercer função protetora, pela regulação positiva da mesma 

enzima(3).  

Fang e colaboradores (2020) apontam que pacientes com doenças cardíacas, hipertensão 

ou diabetes, que apresentam maior expressão de ECA-2, têm maior risco de infecção grave 

por Covid-19 e, portanto, devem ser monitorados (4). 

 

JUSTIFICATIVA 

As inconsistências em torno do papel da ECA-2 na fisiopatologia da infecção pelo SARS-CoV-

2 suscita dúvidas a respeito do prognóstico de pacientes com Covid-19 e que façam uso 

contínuo de iECA ou BRA, bem como a respeito de um possível efeito terapêutico destes 

medicamentos para a Covid-19. Para informar cientificamente, e de modo imparcial, a 

tomada de decisão em saúde, foi desenvolvida uma revisão sistemática rápida (rapid review 

methodology) para mapear e avaliar criticamente as melhores evidências existentes sobre 

o uso desses medicamentos em pacientes com Covid-19.

 

OBJETIVOS 

Sistematicamente identificar, avaliar e sumarizar as evidências científicas disponíveis sobre: 

i) A eficácia, a segurança do uso de iECA e BRA como opção terapêutica para Covid-

19. 

ii) O prognóstico de pacientes com Covid-19 e em uso por longo termo de iECA e 

BRA. 

PERGUNTAS ESTRUTURADAS 

i) Os bloqueadores do receptor de angiotensina II (BRA) e os inibidores da enzima conversora 

de angiotensina (iECA) são eficazes e seguros para o tratamento da Covid-19?  

P (população) – Pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 

I (intervenção) – iECA ou BRA associados a cuidados de suporte e/ou outra terapia 

ativa 

C (comparadores) – Cuidados de suporte e/ou a mesma terapia ativa 
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O (outcomes, desfechos) – Desfechos de eficácia e segurança (detalhados adiante). 

S (studies, estudos) -  Ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos quasi-

randomizados, ensaios clínicos não randomizados, estudos coorte, estudos de caso-

controle, estudos de coorte único experimental (fase 1 ou 2). 

ii) O uso de bloqueadores do receptor de angiotensina 2 (BRA) ou inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (iECA) é um fator prognóstico associado a melhores ou piores 

desfechos em pacientes com Covid-19? 

P (população) -  Pacientes com diagnóstico de Covid-19 

E (exposição) - Uso de BRA ou iECA  

C (comparadores) - Ausência de tratamento com estes medicamentos 

O (outcomes, desfechos) - desfechos clínicos da Covid-19. 

S (studies, estudos) - estudos primários identificados: ensaios clínicos randomizados, 

ensaios clínicos quasi-randomizados, ensaios clínicos não randomizados (que 

consideraram o uso destes medicamentos em análises de subgrupo), estudos 

coorte, estudos de caso-controle, estudos de coorte único experimental (fase 1 ou 

2). 

 

MÉTODOS 

Delineamento e local  

Esta foi uma revisão rápida desenvolvida na Unidade de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (UATS-HAOC), com a colaboração do Núcleo de Avaliação 

de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês (NATS-HSL) e do Núcleo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde do Hospital do Hospital Moinhos de Vento (NATS-HMV).  

 

Critérios para inclusão de estudos 

(a) Tipos de participante 
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Pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. 

 

(b) Tipos de intervenção ou exposição 

Bloqueadores do receptor de angiotensina 2 (BRA) ou inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (iECA) associados à terapia de suporte e/ou outra intervenção ativa. 

 

(c) Tipos de estudos  

Tendo em conta o número limitado de estudos que possa ter sido publicado até o momento 

e que o objetivo desta revisão é mapear o conhecimento, foram considerados os seguintes 

delineamentos de estudo, seguindo a hierarquia das evidências e considerando a qualidade 

metodológica dos estudos primários identificados: ensaios clínicos randomizados, ensaios 

clínicos quasi-randomizados, ensaios clínicos não randomizados, estudos coorte, estudos 

de caso-controle, estudos de coorte único experimental (fase 1 ou 2). Estudos 

experimentais pré-clínicos ou estudos em animais foram considerados apenas na ausência 

de qualquer estudo clínico em humanos. 

 

Desfechos  

Foram considerados nesta revisão rápida quaisquer desfechos clínicos e laboratoriais 

conforme relatados pelos estudos incluídos. 

Primários  

Mortalidade 

Gravidade da doença - criticidade 

Hospitalização 

Secundários  

Complicações pulmonares ou vasculares 

Eventos adversos 
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Terciários:  

Desfechos laboratoriais. 

 

Busca por estudos 

Busca eletrônica 

Foi realizada busca eletrônica nas seguintes bases de dados gerais: 

● Cochrane Library (via Wiley); 

● Embase (via Elsevier); 

● Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE, via PubMed). 

 

Foi realizada busca eletrônica nas seguintes bases consideradas de literatura cinzenta: 

● Opengrey (https://opengrey.eu) 

● Medrxiv (https://www.medrxiv.org/) 

 

Foi realizada busca eletrônica nas seguintes bases de registros de ensaios clínicos: 

● ClinicalTrials.gov (https://clinicatrials.gov) 

 

Foi realizada busca adicional (livre) de validação no Google Scholar e no Epistemonikos 

(https://www.epistemonikos.org ). 

As estratégias de busca elaboradas e utilizadas para cada base eletrônica de dados estão 

apresentadas no quadro do Apêndice 1. Não foram utilizadas restrições de data, idioma ou 

status (resumo ou texto completo) da publicação. As buscas foram realizadas em 9 de abril 

de 2020 e atualizadas no dia 28 de abril de 2020 e 13 de maio de 2020.  

https://www.medrxiv.org/
https://clinicatrials.gov/
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Considerando a velocidade de produção e disseminação de informação acerca do tema, foi 

feita busca nas bases de dados se havia sido a publicação original dos estudos em preprint 

e aqueles que haviam sido publicados foi feita a substituição (independete da data de 

publicação ter sido posterior à da busca inicial).  

 

Busca manual 

Foi realizada busca manual nas listas de referências dos estudos relevantes. 

 

Seleção dos estudos 

O processo de seleção dos estudos foi realizado por um revisor e a checagem dos dados foi 

feita por outro revisor. Qualquer divergência foi resolvida por consenso. 

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram avaliados os 

títulos e resumos das referências identificadas por meio da estratégia de busca e os estudos 

potencialmente elegíveis foram pré-selecionados. Na segunda etapa, foi realizada a 

avaliação do texto na íntegra dos estudos pré-selecionados para confirmação da 

elegibilidade. 

O processo de seleção foi realizado por meio da plataforma Rayyan (https://rayyan.qcri.org) 

(5) 

 

Avaliação crítica dos estudos incluídos 

A avaliação da qualidade metodológica e/ou do risco de viés dos estudos incluídos foi 

realizada utilizando ferramentas apropriadas para cada desenho de estudo, como segue: 

Ensaio clínico randomizado: Tabela de Risco de Viés da Cochrane (6); 

Ensaio clínico não randomizado ou quasi-randomizado: ROBINS-I (7); 

Estudos longitudinais observacionais comparativos (caso-controle e coorte): ROBINS-I  (7); 

Estudos clínicos fase 1 ou fase 2 sem grupo comparador direto e séries de casos: a 

ferramenta de série de casos do Instituto Joanna Briggs (8); 

https://rayyan.qcri.org/
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Estudo transversal: ferramenta de estudo transversal do Instituto Joanna Briggs (9); 

 

Apresentação dos resultados 

Os resultados dos estudos incluídos foram apresentados narrativamente de acordo com as 

duas perguntas desta revisão. Os dados dos desfechos avaliados pelos estudos incluídos 

foram relatados considerando as estimativas de tamanho de efeito (risco relativo, diferença 

de risco absoluto, hazard ratio, razão de chances, número necessário para tratar e outros) 

e suas respectivas medidas de confiança e variância e (medidas de dispersão, intervalos de 

confiança e valores de p), quando disponíveis. 

Quando possível, realizou-se meta-análise dos resultados no RevMan. Para desfechos 

dicotômicos, utilizou-se o método de Mantel-Haenszel de efeitos randômicos, desde que a 

heterogeneidade ≥ 30% para calcular a Odds Ratio sumarizada. Para as variáveis reportadas 

em medidadas de efeito diferentes entre os estudos, calculou-se o logaritmo da razão de 

chances e o erro padrão a partir da tabela 2x2, dos intervalos de confiança (IC95%) 

reportadas ou das próprias medidas de efeito. Neste caso, também foi gerada uma Odds 

Ratio sumarizada. Caso houvesse heterogeneidade substancial (I2 > 50%), as possíveis 

fontes seriam avaliadas em análises de subgrupo.  

 

Avaliação da certeza do corpo das evidências obtidas 

Para a avaliação do grau de certeza das evidências obtidas ao final desta revisão rápida foi 

utilizada a abordagem GRADE (10) e construída uma tabela resumo com os achados dos 

estudos incluídos por meio da plataforma GRADEpro GDT.  
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RESULTADOS 

Resultados da busca  

As estratégias de busca recuperaram 565 referências, das quais 4 provieram de busca 

manual. Durante o processo de seleção, foram eliminadas 108 referências duplicadas 

(referências idênticas) e 457 referências foram avaliadas por meio dos títulos e resumos. 

Após essa primeira fase de seleção, 361 referências foram eliminadas por título e resumo e 

96 referências elegíveis foram avaliadas na íntegra e a elegibilidade foi confirmada (ou não). 

Sendo assim, 35 referências foram excluídas após leitura do texto completo e 61 estudos 

foram considerados elegíveis, dos quais 11 estudos publicados, 12 estudos preprint e 38 

estudos clínicos em andamento. Os 23 primeiros (publicados e preprints) são 

observacionais. Vale a pena ressaltar que um estudo atendia os critérios de elegibilidade, 

mas foi retirado por ter sido retratado em 04 de junho de 2020 pelos autores (11). A lista 

de estudos excluídos e as razões para exclusão estão apresentados no Apêndice 1. 

O fluxograma PRISMA de seleção dos estudos é exibido na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de estudos 
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Referências de bases eletrônicas 

Pubmed (n=156), Embase (n= 90)  
Cllinical Trials (n=109), Cochrane (n=15) 

Medrxiv (n=86), Opengrey (n=105) 

Estudos incluídos (n = 61): 
 

● com resultados (n = 23) 
● em andamento (n = 38) 

Referências avaliadas em 
texto completo 

(n = 96) 

Referências excluídas após 
leitura do texto completo 

(n = 35) 
Justificativas dispostas no 

apêndice 1 

Busca manual  
(n = 4) 
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O Quadro 2 apresenta os aspectos metodológicos e os principais achados dos estudos 

incluídos. Dentre eles, havia quatro séries de casos, três estudos transversais, cinco análises 

retrospectivas de banco de dados e doze estudos de coorte retrospectivos. Metade dos 

estudos são preprint, ainda sem revisão por pares, mas disponíveis na Internet para 

consulta.  

Todos os estudos incluídos,  avaliaram a exposição aos IECA e/ou BRA como um fator 

prognóstico para desfechos em Covid-19, ou seja, não como intervenção específica para 

Covid-19. No Apêndice 2, há a descrição de tais estudos. 

Os detalhes atualizados dos 38 estudos em andamento estão apresentados no Apêndice 3. 
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Quadro 2.  Aspectos metodológicos e principais resultados dos estudos incluídos  

Estudo Delinamento Status População Objetivo Grupos Principais Desfechos Observação 

Guo et al., 
2020 (12) 

Série de casos  Publicado 187 pacientes com Covid-19 
provenientes do Seventh Hospital 
of Wuhan City, China, dos quais:  

• 63 (35,3%) apresentavam 
alguma doença cardiovascular, 
como hipertensão, doença 
coronariana, cardiomiopatia e  

• 52 (27,8%) apresentavam lesão 
miocárdica indicada por altas 
concentrações séricas de 
troponina T (TnT) 

• Média de idade (DP): 58,50 
(14,66) anos 

• Incluídos casos tratados, que 
receberam alta (n=144) ou 
morreram (n=43) durante a 
hospitalização, que ocorreu de 
23/jan a 23/fev de 2020 

Avaliar a associação 
de doença 
cardiovascular (DCV) 
subjacente e lesão 
miocárdica com 
resultados fatais em 
pacientes com Covid-
19. 

• TnT normal 
[n=135] 

•  TnT alto [n=52] 

Comparação TnT normal vs TnT alto: 

• Histórico de uso de IECA/BRA [N 
(%)]: 8 (5,9) vs. 11 (21,1), p = 
0,002 

• Síndrome do desconforto 
respiratório agudo [N (%)]: 16 
(11,9) vs. 30 (57,7), p <0,001 

• Ventilação mecânica [N (%)]: 14 
(10,4) vs. 31 (59,6), p <0,001 

• Óbito [N (%)]: 12 (8,9) vs. 31 
(59,6), p <0,001 
 

BRA/IECA vs não BRA/IECA: 

• Mortalidade: n= 7/19 (36,8%) e 
n=36/168 (21,4%), p = 0,13. 

Pacientes com 
DCV subjacente 
foram mais 
propensos a 
apresentar 
elevação de TnT 
(36 [54,5%]) em 
comparação aos 
sem DCV (16 
[13,2%]). 

Meng et al, 
2020 (13) 

Análise 
transversal de 
prontuários 

Publicado Pacientes hipertensos com Covid-
19 internados no Shenzhen Third 
People’s Hospital entre 11/jan a 
23/fev de 2020 
Os pacientes deveriam estar em 
uso de anti-hipertensivo no 
momento da internação (n=42) 

• Média de idade: 64,5 anos (55,8-
69,0) 

• Homens: 57,1%  

Avaliar a capacidade 
dos inibidores do 
sistema renina-
angiotensina (SRA) 
na proteção contra 
Covid-19 em 
pacientes 
hipertensos. 

• IECA/BRA 
(n=17) 

• Não IECA/BRA 
(n=25) – 
pacientes 
tratados com 
outros anti-
hipertensivos, 
como 
bloqueadores 

Comparação IECA/BRA vs Não 
IECA/BRA:  

• Casos graves: 4 (23,5%) vs 12 
(48%)ₐ 

ₐsem diferença siginificativa 

• Óbitos: 0 vs. 1  

• Os grupos 
não diferiram 
quanto às 
característica
s basais. 

•  A maioria 
recebia o 
tratamento 
há mais de 
um ano e a 
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Estudo Delinamento Status População Objetivo Grupos Principais Desfechos Observação 

• Oito pacientes (32%) no grupo 
não IECA/BRA e 5 pacientes 
(29,41%) no grupo IECA/BRA 
apresentavam outras 
comorbidades, como diabetes 
tipo 2 e doença cardíaca 
coronariana (DCC).  

dos canais de 
cálcio, β 
bloqueadores 
e diuréticos. 

pressão 
arterial 
estava bem 
controlada, 
inclusive 
durante a 
hospitalizaçã
o. 

Yang G et 
al, 2020 

(14) 

Caso controle 
unicêntrico 

Publicado Casos: Pacientes hipertensos com 
Covid-19 confirmada, admitidos 
entre 5 de janeiro a 22 de fevereiro 
de 2020 no Hubei Provincial 
Hospital of Traditional Chinese 
Medicine (HPHTCM) de 
Wuhan/China (n=126) 

• Idade: 66 (IQR: 61-73) 

• Homens: 62 (49,2%)  
 
Controles: Pacientes com Covid-19, 
pareados por idade e sexo, sem 
hipertensão foram selecionados 
aleatoriamente (n=125) 

• Idade: 66 (IQR: 60-75) 

• Homens: 61 (48,8%)  

Avaliar se o uso de 
BRA/IECA (dentre os 
hipertensos) está 
associado à infecção 
por SARS-CoV-2/ 
patogênese do Covid-
19 

• IECA/BRA: n = 
43 (média de 
idade: 67 [IQR:, 
62-75]) 

• Não IECA/BRA: 
n = 83 (média 
de idade: 65 
[IQR: 57-72]) 

Comparação BRA/IECA vs. Não 
BRA/IECA (apenas hipertensos) 
Resultados bioquímicos: 

• Concentrações de PCR (mg/L): 
11,5 [4,0-58,2] vs. 33,9 [5,1-
119,2]; p = 0,049 
Intervalo normal: 0-3mg/L 

• Procalcitonina – PCT (ng/mL): 
0,061 [0,044-0,131] vs. 0,121 
[0,052-0,295]; p = 0,008.  
Intervalo normal: 0-0,052 ng/mL 

Resultados clínicos: 

• Proporção de pacientes críticos: 
9,3% [4/43] vs. 22,9% [19/83]; p = 
0,061 

• Taxa de mortalidade: 4,7% [2/43] 
vs 13,3% [11/83]; p = 0,216 

• A alocação 
nos grupos 
ocorreu de 
forma 
retrospectiva 
segundo o 
tratamento 
anti-
hipertensivo 
utilizado. 

• Desfechos 
clínicos 
monitorados 
até 
3/mar/2020, 
data final do 
seguimento 

• Os grupos não 
diferiram nas 
características 
basais, exceto 
pelo maior 
uso de 
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antibióticos 
no não-
BRA/IECA (p= 
0,045). 

Liu Y et al, 
2020 (15) 

Coorte 
retrospectivo 
multicêntrico 

Preprint Três coortes de pacientes adultos 
(≥18 anos) com pneumonia por 
Covid-19 e hipertensão 
provenientes dos hospitais: i) 
Shenzhen Third People’s hospital – 
Shenzhen, China (admitidos entre 
11/jan e 5/fev de 2020); ii) Renmin 
Hospital of Wuhan University – 
Wuhan, China (admitidos entre 
12/jan e 9/fev de 2020); e iii) Fifth 
Medical Center of People’s 
Liberation Army General Hospital – 
Beijing, China (admitidos entre 
27/dez/2019 e 29/fev/2020) 
[n=78], dos quais: 

• 40 com doença leve (Covid-19-
M)b 

• 38 com doença grave (Covid-19-
S)b  

b diferiram quanto à idade e sexo. 

Avaliar os efeitos dos 
bloqueadores do 
sistema renina-
angiotensina (SRA) 
na gravidade da 
doença em pacientes 
com Covid-19 com 
comorbidade 
hipertensiva. 

• IECA,  
• BRA,  
• Bloqueadores 

dos canais de 
cálcio – BCC,  

• Betabloqueado
res -BB, 

• Tazida,  
• Nenhum 

desses 
medicamentos. 

Em idosos (idade> 65) com Covid-19 
com hipertensão preexistente 
(n=46): 

• Gravidade da doença:  
BRA x nenhum tratamento: OR = 
0,343 (IC 95%: 0,128 – 0,916, p = 
0,025) 

 

• Insuficiência respiratória grave: 
BRA x nenhum tratamento: OR = 
0,25 (IC 95%: 0,064-0,976, p = 
0,046)c 

c após os dados serem ajustados pelo 
sexo em regressão logística 
multivariável  

Os demais medicamentos avaliados 
não foram associados à gravidade da 
doença (IECA: OR = 0,571, IC 95%: 
0,139-2,342, p = 0,378; BB: OR = 
0,49, IC95%: 0,2-1,198, p = 0,119; 
CCB: OR = 0,791, IC95%: 0,548-1,141, 
p = 0,403). 

• Não houve 
diferença na 
gravidade da 
doença entre 
os grupos dos 
5 tipos de 
anti-
hipertensivos 
em 
comparação a 
nenhum 
medicamento 
usado. 

Rubin et al, 
2020 (16) 

Transversal Publicado Pacientes com Covid-19 
(confirmada por RT-PCR) 

Avaliar fatores de 
risco para gravidade 
da doença obtidos na 

NA Resultados da análise univariada; 
multivariada 

• Amostra 
pequena, 
retrospectivo, 
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provenientes do Stanford Hospital 
admitidos em 16/mar/2020 (n=54) 

• Média de idade: 53,5 anos (IQR: 
32,75; amplitude: 20 a 91),  

• Homens: 29 (53,7%)  

• 9 usavam IECA ou BRA (16,7% da 
amostra e 64,28% dos 
hipertensos), sendo 4 IECA e 5 
BRA 

apresentação clínica 
inicial e os relevantes 
clinicamente. 

• Características 
clinicas e o curso 
da doença  

• Necessidade de cuidados 
hospitalares (univariada, 
multivariada): 
Uso de IECA: p=1,0; p=0,339 
Uso de BRA: p=0,057; p=0,239 

 

• Internação em UTI: 
Uso de IECA: p=1,0; p=0,994 
Uso de BRA: p=1,0; p=0,075 
 

• Diagnóstico de pneumonia: 
Uso de IECA: p=0,289; p=0,995 
Uso de BRA: p=0,459; p=0,433 

 

• Progressão para SDRA: 
Uso de IECA: p=1,0; p=0,997 
Uso de BRA: p=0,330; p=0,467 

sem calculo 
formal, ajuste 
apenas por 
idade e não 
fornece as 
proporções 
dos desfechos 
pro grupo. 

Zeng, et al, 
2020 (17) 

Coorte 
retrospectivo, 
unicêntrico  

Preprint Pacientes (>18 anos) com Covid-19, 
admitidos no Hospital Hankou, - 
Wuhan, China, cuja permanência 
foi superior a 48 horas, admitidos 
entre 5/jan e 8/mar de 2020 
(n=274), dos quais: 

• 75 hipertensos 

• 199 normotensos 

• Investigar se há 
alteração na 
morbimortalidade 
associadas à 
hipertensão em 
pacientes com 
Covid-19. 

• Avaliar se há uma 
diferença na 
gravidade da 
pneumonia por 
Covid-19 em 
pacientes que 

• IECA/BRA 
(n=28) 

• não IECA/BRA 
(n=47) 

Comparação: IECA/BRA vs. não 
IECA/BRA: 

• Desenvolvimento de pneumonia 
grave após infecção por SARS-
COV-2: n=15 (54%) vs. n=15 (32%); 
p = 0,064) 

 

• Alta hospitalar: n=21 (75%) vs. 
n=29 (61%); p=0,497 

 

 

• Média de 
idade 
(pacientes 
que usavam 
IECA/BRA vs. 
não usavam 
IECA/BRA): 
64 [SD:12] vs. 
69 [SD:10]; p 
= 0,055). 

• Não foram 
encontradas 
diferenças nas 
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usaram IECA/BRA 
em relação aos 
que não usaram. 

• Tempo de internação (dias): 21 
(IQR: 15-25) vs. 22 (IQR: 16-28); 
p=0,203 
 

• Mortalidade: n=2 (7%) vs. 5 (11%) 

características 
basais entre 
os dois 
grupos. 

Feng et al, 
2020 (18) 

Coorte 
retrospectivo, 
multicêntrico 

Preprint Pacientes adultos com Covid-19 
confirmada por RT-PCR, 
hospitalizados em 9 hospitais de 7 
cidades da província de Hunan, 
China entre 17/jan/2020 a 
28/fev/2020; com data final do 
acompanhamento em 
15/mar/2020 (n=564) 

• Média de idade:47 anos (IQR: 36 
a 58 anos) 

• Homens: n=284 (50,4%) 

• Hipertensos: n = 82 (14,5%) 

Investigar se o uso da 
terapia adjuvante 
(anti-hipertensivos, 
cloroquina e 
antivirais não 
específicos – arbidol, 
lopinavir/ritonavir e 
interferon α) reduz a 
progressão para 
pneumonia grave em 
pacientes com Covid-
19. 

• IECA/BRA 
(n=16, dos 
quais: 6 
tratados com 
BRA, 9 em 
terapia 
combinada 
com BRA e 
antagonistas 
dos canais de 
cálcio e 1 com 
IECA). 

• não IECA/BRA 
(n=49, dos 
quais: 39 
tratados com 
antagonistas 
dos canais de 
cálcio, 3 com 
βbloqueador, 2 
com diurético 
e 5 em terapia 
combinada 
com 
antagonista do 

Comparação: IECA/BRA vs. não 

IECA/BRA: 

• Pneumonia grave: 1/16 [6,3%] vs. 
16/49 [32,7% ] – diferença: 26,4% 
(IC 95%: 1,5% a 41,3%; p = 0,037).  

Análise de regressão logística 
múltipla: hipertensão não tratada 
com IECA/BRA é um fator de risco 
independente para o 
desenvolvimento de pneumonia 
grave em pacientes com Covid-19 
(OR: 2,07; IC 95%: 1,07 a 4,00; p = 
0,030), independentemente da 
idade.  

Hipertensão tratada com IECA/BRA 
não se associou ao desenvolvimento 
de pneumonia grave quando 
comparado com pacientes sem 
hipertensão  

• Análise univariada: OR: 0,60; 
IC95%: 0,08 a 4,66; p = 0,628 

• Análise multivariada: OR: 0,41; 
IC95%: 0,05 a 3,19; p = 0,392 

• O uso de 
antiviral e 
cloroquina 
foi obtido no 
registro de 
administraçã
o hospitalar, 
já o uso dos 
anti-
hipertensivos 
foi obtido do 
histórico 
terapêutico 
dos 
pacientes. 

• 17 casos não 
estavam sob 
regime anti-
hipertensivo 
ou os dados 
eram 
limitados. 

• O regime 
anti-
hipertensivo 
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canal de cálcio 
e βbloqueador) 

habitual foi 
mantido 
durante a 
hospitalizaçã
o 

• Os grupos 
não diferiram 
quanto às 
característica
s basais. 

Bean et al, 
2020 (19) 

Coorte 
retrospectivo 

Preprint  Pacientes com Covid-19 aguda 
internados entre 1/mar e 22/mar 
de 2020 no King’s College Hospital 
(NHS Foundation Trust) e no 
Princess Royal University Hospital, 
Londres, Reino Unido (n=205) 

• Média de Idade: 63 ± 20 (DP) 
anos 

• Homens: n= 106 (52%) 

• Hipertensos: n= 105 (51,2%) 

Avaliar a a associação 
entre o tratamento 
com ACEi ou BRA e a 
gravidade da doença 
em pacientes com 
doença Covid-19  

Pacientes 
estratificados de 
acordo com a 
exposição aos 
medicamentos 
IECA ou BRA (nos 
7 dias anteriores 
aos sintomas ou 
durante o 
tratamento 
hospitalar) 

• IECA: n= 37 
(18%)  

• Não IECA: 
n=168 

• BRA: n=9 
(4,4%)  

• não BRA: 
n=196 

Comparação: IECA vs não IECA 

Morte ou necessidade de cuidados 
críticos de suporte em até 7 dias: 

• Expostos a IECA: 14% (n=5)  

• Não expostos a IECA: 29% (n=48) 

• Expostos a BRA: 44% (n=4) 

Gravidade da doença:  

• Modelo de regressão logística não 
ajustado: OR: 0,42 (IC95%: 0,14-
1,00; p = 0,058) para exposição a 
IECA 

• Ajustado para sexo e idade: OR: 
0,34; IC95%: 0,11-0,86, p = 0,02 

• Ajustado para sexo, idade e 
hipertensão: OR: 0,28; IC95%: 
0,09-0,73, p < 0,01 

• Ajustado para sexo, idade, 
hipertensão e outras 
comorbidades: OR: 0,29; IC95%: 
0,10-0,75, p < 0,01  

• Pacientes cujo 
tratamento 
foi suspenso 
durante a 
internação 
foram 
considerados 
expostos ao 
medicamento 

• Questões 
quanto à 
modelagem: 
Eles inseriram 
variáveis no 
modelo até 
achar o 
melhor. Seria 
mais 
interessante 
ter colocado 
todas com 
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Não foi realizada regressão no grupo 
BRA, dado este conter apenas 9 
pacientes.  

significância 
ou próxima da 
significância 
(modelo 
univariado) e 
depois tirar as 
não 
significativas 
até chegar no 
melhor 
modelo  

Bean et al , 
2020b (20) 

 

Coorte 
retrospectivo 

preprint Pacientes adultos com Covid-19 
aguda (com teste positivo para 
SARS-Cov2 por RT-PCR), internados 
entre 1/mar a 13/abr/2020 em 
dois hospitais de Londres, o King’s 
College Hospital e o Princess Royal 
University Hospital 
(n=1.200 pacientes consecutivos) 

• Média de idade: 68 ± 17 anos  

• Homens: n=686 (57%)  

• Ao menos 1 comorbidade: 74%  

Avaliar a associação 
entre tratamento 
com IECA/BRA e 
gravidade da doença 
em pacientes com 
Covid-19 do Reino 
Unido 

• IECA/BRA 
(n=399 
[33,3%]) vs. 
Não IECA/BRA 
(n=801) 
[66,6%] 

Comparação: IECA/BRA vs. Não 
IECA/BRA 

• Morte ou admissão em UTI em até 
21 dias do início dos sintomas: 
127/399 (31,8%) vs. 288/801 
(36,0%) 

• Morte: 106 (26,6%) vs. 182 
(22,7%) 

• Admissão em UTI: 21 (5,3%) vs. 
106 (13,2%); p<0.01 

 

Desfecho primário em pacientes em 
uso de IECA/BRA (regressões 
logísticas): 

• Modelo não justado: OR= 0,83 
(IC95%: 0,64-1,07) 

• Modelo ajustado para sexo e 
idade: OR=0,70 (IC95%: 0,53-0,91) 

• Foi 
considerado 
o tratamento 
crônico com 
IECA ou BRA. 

• Os pacientes 
em uso de 
IECA/BRA 
eram mais 
velhos e 
apresentavam 
mais 
comorbidades
. Os grupos 
também 
diferiram 
quanto o uso 
de estatinas e 
β-
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• Modelo ajustado para sexo, idade 
e hipertensão: OR=0,64 (IC95%: 
0,48-0,86) 

• Modelo ajustado para idade, sexo, 
hipertensão e comorbidades: 
OR=0,63 (IC95%: 0,47-0,84). 

bloqueadores 
(p<0,001). 

Feng et al, 
2020 (21) 

Análise 
transversal de 
um coorte 
retrospectivo 
multicêntrico  

Publicado Pacientes com Covid-19 
confirmada por RT-PCR 
provenientes de 3 hospitais de 
Wuhan, Xangai e Tongling – China, 
hospitalizados entre 1/jan e 15/fev 
de 2020 (n=476) 

• Média de idade 53 anos (IQR: 
40-64) 

• Homens: n=271 (56,9%) 

• Hipertensos: n=113 (23,7%) 

Comparar as 
características 
clínicas, os exames 
laboratoriais, as 
imagens 
tomográficas e o 
tratamento 
(antivirais, 
antibacterianos, 
antifúngicos, 
corticosteróides e 
anti-hipertensivos) 
de pacientes com 
Covid-19 
provenientes de 3 
cidades diferentes da 
China. 

Pacientes 
divididos de 
acordo com a 
gravidade da 
doença: 

• Moderado 
(n=352) 

• Grave (n=54) 

• Crítico(n=70) 

Dos hipertensos (n=133), 8 usavam 
IECA (7,1%), 27 BRA (23,9%) e 62 
(54,9%) outros tratamentos.  
 
Comparação Moderado vs Grave vs. 
Crítico: 

• Uso de IECA/BRA (29,2% total): 
29/33 [87,9%] vs. 2/33 [6,1%] vs. 
2/33 [6,1%]; p<0,05 

• Uso IECA: 7/8 (87,5%) vs. 1/8 
(12,5%) vs. 0/8 (0%); p= 0,279 

• Uso BRA: 23/27 (85,2%) vs. 2/27 
(7,4%) vs. 2/27 (7,4%); p= 0,035 

• Uso de outros tratamentos anti-
hipertensivos: 35/62 [56,5%] vs. 
12/62 [19,4%] vs. 15/62 [24,3%]; 
p=0.064 

Os 3 grupos 
diferiram 
quanto à 
hipertensão 
(havia mais 
pacientes 
hipertensos no 
grupo crítico 
que no 
moderado 
[35,7% vs 
20,7%; p 
<0,05]). 

Li J et al, 
2020 (22) 

Série de casos, 
de centro 
único 

Publicado Pacientes hospitalizados com 
infecções por Covid-19 confirmada 
por RT- PCR entre 15/jan e 15/mar 
de 2020 no Hospital Central de 
Wuhan, China (n=1178) 

• Média de idade: 55,5 anos (IQR: 
38-67)  

• Homens: n=545 (46,3%) 

Investigar se há 
associação entre 
IECA/BRA, gravidade 
da doença e 
mortalidade em 
pacientes com 
hipertensão 
hospitalizados por 

• Pacientes 
hipertensos 
com doença 
grave e não 
grave  

• Pacientes 
hipertensos 

Comparação: tratamento continha 
IECA/BRA vs. não continha 
 
Gravidade da doença: 

• IECA: 9,2% infecções graves 
(n=16) vs. 10,1% não graves 
(n=19); p = 0,80 

• O uso de 
IECA/BRA foi 
definido como 
o uso desses 
medicamento
s na admissão 
e que 
continuou 
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• Hipertensos: n=362 (30,7%) 
o Média de idade: 66,0 anos 

[IQR: 59-73 anos] 
o Homens: n=189 [52,2%] 

infecção por Covid-
19 

que morreram 
e sobreviveram 

• IECA/BRA: 
n=115 (31,8%) 

• Não IECA/BRA: 
n=247 (68,2%)  

• BRA: 24,9% infecções graves 
(n=43) vs. 21,2% não graves 
(n=40); p = 0,40 

• Ambos: 32,9% infecções graves 
(n=57) vs. 30,7% não graves 
(n=58); p = 0,65 

• Não IECA/BRA: 67,1% (n=116) vs. 
69,3% (n=131); p=0,65 

 
Mortalidade: 

• IECA: 9,1% morreram (n=7) vs. 
9,8% sobreviveram (n=28); p = 
0,85, 

• BRA: 19,5% morreram (n=15) vs. 
23,9% sobreviveram (n=68); p = 
0,42 

• Ambos: 27,3% morreram (n=21) 
vs. 33,0% sobreviveram (n=94); p 
= 0,34 

• Não IECA/BRA: 72,7% (n=56) vs. 
67,0% (n=191); p=0,34 

durante a 
hospitalização
. 

• Maior 
prevalência 
de doença 
arterial 
coronariana 
nos tratados 
com 
IECA/BRA (27 
[23,5%] vs. 
35 [14,2%]; 
p=0,03). 

Rentsch et 
al, 2020 

(23) 

Coorte 
retrospectivo 
(banco de 
dados) 

Preprint Pacientes de 54 a 75 anos testados 
para o Covid-19 (n=3.789) entre 
8/fev e 30/mar de 2020, dos quais 
585 foram Covid-19 positivos e 
3.204 Covid-19 negativos. 

• Média de idade: 65,7 anos (IQR: 
60,5-70,7), não alterada 
significativamente entre os 
testados positivos e negativos 
(p=0,24) 

Determinar as s 
características 
demográficas e 
clínicas associadas ao 
teste positivo para 
Covid-19 e entre 
hospitalização e 
cuidados intensivos 
subsequentes 

• Covid-19 
positivo 
(n=585) vs. 
Covid -19 
negativo 
(n=3204) 

• Hospitalizados 
(n=297) vs. 
Não 

Comparação: Teste positivo para 
Covid-19 vs. Teste negativo 
(n total=3789) 

• IECA/BRA: 43,6% vs. 39,9%; 
p=0,10 

• IECA: 28,9% vs. 26,3%; p=0,20 

• BRA: 16,1% vs. 14,6%; p=0,38 
 

Foram 
coletados dados 
sobre o uso 
prévio (no ano 
anterior) de 
IECA/BRA à 
testagem para 
Covid-19 
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• Homens: n= 3.417 (90,2% do 
total); 95,4% entre os Covid-19 
positivos e 89,2% entre os 
Covid-19 negativos (p<0,001) 

• Hospitalizados: n=297 (50,8% 
dos testados postivos) 

• Interação em UTI: n=122 (20,9% 
dos testados positivos) 

Hospitalizados 
(n=288) 

• Internados em 
UTI (n=122) vs. 
Não Internados 
em UTI (n=463) 

Associação do uso de IECA/BRA à 
testagem positiva para Covid-19: 

• Análise univariada: OR: 1,17 
(IC95%: 0,98-1,39) 

• Multivariada: OR: 0,98 (IC95%: 
0,78-1,23) 

• Condicional: OR: 0,93 (IC95%: 
0,69-1,24) 

 
Comparação: Hospitalizados vs. não 
hospitalizados (n total=585) 

• IECA/BRA: 49,5% vs. 37,5% 
(p=0,004) 

• IECA: 34,7% vs. 22,9% (p=0,002) 

• BRA: 16,5% vs. 15,6% (p=0,82) 
 

Exposição a IECA/BRA e associação à 
hospitalização: 

• Regressão logística não ajustada: 
OR: 1,63 (IC95%: 1,17-2,27)  

• Regressão logística multivariada: 
OR: 1,15 (IC95%: 0,71-1,87)  

• Regressão condicional: OR: 1,24 
(IC95%: 0,79-1,95) 

 
Comparação: Internados vs. não 
internados em UTI (n total=585): 

• IECA/BRA: 56,6% vs. 40,2% 
(p=0,001) 

• IECA: 41,0% vs. 25,7% (p=0,002) 
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• BRA: 18,9% vs. 15,6% (p=0,34) 
 

Exposição a IECA/BRA e associação à 
necessidade de intenação em UTI: 

• Regressão logística não ajustada: 
OR: 1,94 (IC95%: 1,30-2,90) 

• Regressão logística multivariada: 
OR: 1,66 (IC95%: 0,94-2,93)  

• Regressão condicional: OR: 1,69 
(IC95%: 1,01-2,84) 

Zhang et 
al, 2020 

(24) 

Coorte 
retrospectivo, 
multicêntrica 

Publicado Pacientes adultos (com idade entre 
18 e 74 anos) hipertensos com 
Covid-19, admitidos em 9 hospitais 
na província de Hubei, China, entre 
31/dez/2019 e 20/fev/2020 
(n=1128) 
O seguimento foi até: 7/mar/2020 

Determinar a 
associação entre o 
uso hospitalar de 
IECA/BRA e 
mortalidade por 
todas as causas em 
pacientes com 
hipertensão arterial 
sistêmica e Covid-19. 
A estratégia ideal 
para o manejo da 
hipertensão em 
pacientes com Covid-
19 é incerta e precisa 
ser elucidada 

• IECA/BRA: 
n=188 (média 
de idade: 64 
anos [IQR 55-
68]; 53,2% 
homens)  

• não IECA/BRA: 
n= 940 (média 
de idade: 64 
[IQR 57-69]; 
53,5% 
homens). 

Comparação IECA/BRA vs. não 
IECA/BRA: 

Mortalidade por todas as causas em 
28 dias: 

• não ajustada: 3,7% [7/188] vs. 
9,8% [92/940]; p = 0,01 

• ajustada para idade, sexo, 
comorbidades e medicamentos 
hospitalares (antivirais e 
hipolipemiantes): HR ajustado: 
0,42 (IC95%: 0,19 -0,92; p = 0,03) 
 

Análises de sugbrupo:  

• HR ajustado: 0,37; IC95%: 0,15-
0,89; p = 0,03 (considerou os 
todos os hipertensos, potenciais 
confundidores e variáveis não 
balaceadas – propensity score-
matched cohort analysis) 

• O grupo não 
IECA/BRA 
apresentou 
maior 
prevalência 
de febre, 
dispnéia e 
lesão 
pulmonar 
bilateral no 
início da 
hospitalizaçã
o (p<0,05) 

• O grupo 
IECA/BRA 
apresentou 
maior 
porcentual 
de pacientes 
que 
receberam 
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• HR ajustado: 0,29; IC95%: 0,12-
0,69; p = 0,005 (considerou 
apenas os que usavam anti-
hipertensivos) 
 

Incidência de choque séptico:  

• Não ajustada: 3,2% vs. 8,0%; p = 
0,03 

• HR ajustado: 0,36; IC95%: 0,16-
0,84; p = 0,02  

Análises de sugbrupo:  

• HR ajustado: 0,32; IC95%: 0,13-
0,80; p = 0,01 (propensity score-
matched cohort analysis) 

• HR ajustada: 0,24 [IC 95%: 0,10-
0,63; p = 0,003 (considerou 
apenas os que usavam anti-
hipertensivos) 

antivirais 
(88,8% vs. 
81,7%; 
p=0,02) e 
hipolipemian
tes (22,9% vs. 
10,0%; 
p<0,05) 
[parte do 
tratamento 
hospitalar] 
em relação 
aos não 
tratados com 
IECA/BRA. 

• O estudo não 
menciona 
sobre o uso 
prévio de 
IECA/BRA 
pelos 
pacientes, 
tampouco 
como se deu 
a divisão 
entre os que 
receberam 
ou não tais 
medicament
os durante a 
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hospitalizaçã
o. 

Mancia et 
al, 2020 

(25)  

Caso controle 
de base 
populacional 

publicado Casos: pacientes om Covid-19 
confirmada entre 21/fev e 
11/mar/2020, residentes na 
Lombardia, com 40 anos ou mais e 
que eram beneficiários do Serviço 
Regional de Saúdea (n= 6.272) 

• Média de idade: 68 ± 13 

• Homens: 3.969 (63,3%)  
 
Controles: beneficiários do Serviço 
Regional de Saúde Italiano, 
pareados por idade, sexo e 
município de residência. 
Estabelecidos na proporção de 1:5b 
(n= 30.759) 

• Média de idade (DP): 68 (13) 

• Homens: 19.402 (63,1%) 
 
aOs cidadãos italianos têm acesso 
igual aos serviços essenciais de 
saúde prestados pelo Serviço 
Nacional de Saúde. 
bPara 257 casos (4,1%), menos de 5 
controles estavam disponíveis  

Avaliar a associação 
entre o uso de 
bloqueadores do 
sistema renina 
angiotensina 
aldosterona – SRAA e 
o risco de Covid-19 

• Casos vs. 
Controles 

• Terapia anti-
hipertensiva 
vs. não terapia 
anti-
hipertensiva 

 
Subgrupos: 

• Casos 
leve/moderado 
vs. crítico/fatal; 

• <60 anos vs. 
≥60 anos 

• Gênero 
feminino vs. 
masculino 

 

Comparação: casos vs. controles 

• BRA: 22,2% vs. 19,2% (diferença: 
13,3%); 

• iECA: 23,9% vs. 21,4% (diferença: 
10,5%) 

 
Associação entre IECA e Covid-19: 

• Modelo não ajustado (incluiu 
separadamente características 
clínicas e exposições aos 
medicamentos): OR: 1,16 (IC95%: 
1,08–1,24)  

• Modelo ajustado (todas as 
covariáveis da linha de base 
juntas): OR: 0,96 (IC95%: 0.87–
1.07)  

 
Associação entre BRA e Covid-19: 

• Modelo não ajustado: OR: 1,20 
(IC95%: 1,12–1,29) 

• Modelo ajustado: OR: 0,95 
(IC95%: 0,86–1,05) 

 
Associação entre terapia anti-
hipertensiva e Covid-19: 

Comparação: Monoterapia anti-
hipertensiva vs. não terapia anti-
hipertensiva 

• Informações 
sobre o uso 
de 
medicament
os no ano de 
2019 e o 
perfil clínico 
dos pacientes 
(últimos 5 
anos) foram 
obtidas dos 
bancos de 
dados 
regionais dos 
serviços de 
saúde. 

• A análise 
contemplou 
não só 
IECA/BRA 
mas outros 
medicament
os também. 

• Os grupos 
difereiram 
quanto às 
característica
s basais 
(condições 
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• Modelo não ajustado: OR: 1,39 
(IC95%:1,28–1,51) 

• Modelo ajustado: OR: 1,03 
(IC95%: 0,90–1,18) 

 
Comparação: Terapia anti-
hipertensiva combinada vs. não 
terapia anti-hipertensiva 

• Modelo não ajustado: OR: 1,60 
(IC95%:1,50–1,72) 

• Modelo ajustado: OR: 0,99 
(IC95%:0,90–1,09) 

 
Análises de subgrupos: 
1) Gravidade das manifestações 

clínicas: 

• Subgrupo leve a moderado: 
- IECA: OR: 0,97 (IC95%: 0,88-1,07) 
[23,1% vs. 20,7%, diferença: 
10.5%] 
- BRA: OR: 0,96 (IC95%: 0,87–1,07) 
[21,7% vs. 18,9%, diferença: 
12,8%} 

• Subgrupo crítico a fatal:  
- IECA: OR: 0,91 (IC95%: 0,69-1,21) 
[31.9% vs. 27.9%, diferença: 
12.8%] 
- BRA: OR: 0,83 (IC95%: 0,63–1,10) 
[27,1% vs.22,0%, diferença: 
18,7%] 
 

pre-
exisitentes) e 
ao uso de 
medicament
os. 
(exposição 
de interesse 
e covariáveis) 
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2) Gênero:  

• Feminino:  

- IECA: OR: 0,95 (IC95%: 0,81-1,12) 

[19,6% vs. 17,2%, diferença: 
12,1%] 

- BRA: OR: 0,96 (IC95%: 0,87–1,07) 

[21,1% vs. 18,3%, diferença: 
13,4%] 

• Masculino:  
- IECA: OR: 0,98 (IC95%: 0,87-1,11) 
[26,5% vs. 23,8%, diferença: 
10,2%] 
- BRA: OR: 0,83 (IC95%: 0,63–1,10) 
[22,9% vs. 19,8%, diferença: 
13,6%] 
 

3)  Idade: 

• <60 anos: 
- IECA: OR: 0,94 (IC95%: 0,71-1,25) 
[10,2% vs. 7,9%, diferença: 22,8%] 
- BRA: OR: 0,89 (IC95%: 0,67–1,18) 
[10,4% vs. 7,5%, diferença: 28,1%] 

• ≥60 anos:  
- IECA: OR: 0,97 (IC95%: 0,87-1,08) 
[30,1% vs. 27,5%, diferença: 8,6%] 
- BRA: OR: 0,95 (IC95%: 0,85–1,06) 
[27,5% vs. 24,6%, diferença: 
10,7%] 
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Reynolds 
et al, 2020 
(26) 

Coorte 
(banco de 
dados de uma 
grande rede 
de assistência 
médica de 
Nova York) 

publicado Pacientes do registro eletrônico de 
saúde Langone Health da 
Universidade de Nova York (NYU) 
testados para Covid-19, cujos 
resultados foram registrados entre 
1/mar e 15/abr/2020 (n=12.594) 

• Média de Idade: 49 (IQR: 34-63) 

• Homens: n= 5.229 (41,5%) 

• Covid-19 positivos: 5.894 
(46,8%) 

• Hipertensos: 4.357 (34,6%) 

• Hipertensos e Covid-19-
positivos: 2.573 

• IECA: 1044 (8,3%), dos quais 954 
eram hipertensos 

• BRA: 1.328 (10,5%), dos quais 
1.238 eram hipertensos 

• Estimar a 
associação entre o 
uso de anti-
hipertensivos e a 
probabilidade de 
testar positivo 
para Covid-
19(verosimilhança
) , bem como a 
probabilidade de 
doença grave 
(necessidade de 
terapia intensiva, 
ventilação 
mecânica ou 
morte) 

• Hipertensos 
(n=4.357) vs. 
todos os 
pacientes 
testados (n= 
12.594) 

• Hipertensos 
que usavam o 
medicamento 
vs. hipertensos 
que não 
usavam 

• Pacientes 
testados que 
usavam o 
medicamento 
vs. os que não 
usavam 

Covid-19 grave na população 
testada: n=1.002 (17,0%) 

• admissão em UTI: n=726 

• ventilação mecânica: n=311 

• morte: n=447 
 
Covid-19 grave na população de 
hipertensos e Covid-19-positivos: 
n=634 (24,6%) 

• admissão em UTI: n=422 

• ventilação mecânica: n=165 

• morte: n=343 
 
Probabilidade de teste positivo para 
Covid-19 entre hipertensos, de 
acordo com o tratamento anti-
hipertensivo (segundo o escore de 
propensão): 
Comparação: hipertensos tratados 
vs. não tratados 

• IECA: 584/954 (61,2%) vs. 583/954 
(61,1%); diferença: 0,1 (ICr95%: 
−4,3 a 4,5) 

• BRA: 629/1057 (59,5%) vs. 
612/1057 (57,9%); diferença: 1,6 
(ICr95%: −2,6 a 5,8) 

• iECA/BRA: 1019/1692 (60,2%) vs. 
986/1692 (58,3%); diferença: 2,0 
(ICr95%: −1,4 a 5,3) 
 

• Pacientes 
deveriam 
estar em uso 
de anti-
hipertensivo 
nos 18 meses 
anteriores ao 
teste para 
Covid-19 e 
sem 
descontinuaç
ão no mês 
anterior ao 
teste. 
 

• Os pacientes 
tiveram 
escore de 
propensão 
(para 
algumas 
classes 
apenas) 
pareado por 
idade; sexo; 
grupo étnico; 
índice de 
massa 
corporal; 
história de 
tabagismo; 
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Probabilidade de teste positivo para 
Covid-19 entre todos os pacientes, 
de acordo com o anti-hipertensivo 
(escore de propensão): 
Comparação: população tratada vs. 
não tratada 

• IECA: 627/1.044 (60,1%) vs. 
653/1.044 (62,5%); diferença: −2,5 
(ICr95%: −6,7 a 1,6) 

• BRA: 664/1.137 (58,4%) vs. 
639/1.137 (56,2%); diferença: 2,2 
(ICr95%: −1,9 a 6,3) 

• IECA/BRA: 1.110/1.909 (58,1%) vs. 
1.101/1.909 (57,7%); diferença: 
0,5 (ICr95%: −2,6 a 3,6) 

 
Probabilidade de Covid-19 grave em 
hipertensos, de acordo com o 
tratamento anti-hipertensivo (escore 
de propensão): 
Comparação: Covid-19 grave 
hipertensos tratados vs. não tratados 

• IECA: 139/584 (23,8%) vs. 158/583 
(27,1%); diferença: −3,3 (ICr95%: 
−8,2 a 1,7) 

• BRA: 161/629 (25,6%) vs. 156/612 
(25,5%); diferença: 0,1 (ICr95%: 
−4,8 a 4,9)  

• IECA/BRA: 252/1019 (24,7%) vs. 
249/986 (25,3%); diferença: −0,5 
(ICr95%: −4,3 a 3,2) 

hipertensão, 
infarto do 
miocárdio, 
insuficiência 
cardíaca, 
diabetes, 
doença renal 
crônica e 
DPOC e 
outras 
classes de 
medicament
os.  
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Probabilidade de Covid-19 grave em 
todos os pacientes, de acordo com o 
anti-hipertensivo (escore de 
propensão): 
Comparação: Covid-19 grave 
tratados vs. não tratados 

• IECA: 150/627 (23,9%) vs. 169/653 
(25,9%); diferença: −1,9 (ICr95%: 
−6,6 a 2,8)  

• BRA: 162/664 (24,4%) 165/639 
(25,8%); diferença: −1,4 (ICrr95%: 
−6,1 a 3,3) 

• IECA/BRA: 275/1110 (24,8%) 
274/1101 (24,9%); diferença: −0,1 
(ICr95%: −3,7 a 3,5) 

 
Análise de sensibilidade (regressão 
logística multivariável ajustada para 
dados demográficos e comorbidades, 
análise frequentista): 

Resultado positivo para Covid-19 
em hipertensos: 

• IECA: OR: 0,95 (IC95%: 0,81-1,12) 

• BRA: OR: 1,04 (IC95%: 0,89-1,22) 

Resultado positivo para Covid-19 na 
população geral: 

• IECA: OR: 0,92 (IC95%: 0,79-1,08) 

• BRA: OR: 1,00 (IC95%: 0,86-1,15) 
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Resultado de doença grave em 
hipertensos: 

• IECA: OR: 0,90 (IC95%: 0,70-1,14) 

• BRA: OR: 0,99 (IC95%: 0,79-1,25) 

Resultado de doença grave na 
população geral: 

• IECA: OR: 0,90 (IC95%: 0,71-1,13) 

• BRA: OR: 0,96 (IC95%: 0,77-1,21) 

Caraballo 
et al, 2020 
(27) 

Coorte 
(registro de 
banco de 
dados - Yale 
Heart Failure 
Registry) 

preprint Pacientes com insuficiência 
cardíaca de 6 hospitais de 
Connecticut (sistema integrado de 
saúde) que foram testados para 
Covid-19, sintomáticos (n=900) 

• Covid-19 positivos: n=206 (23%) 

• Compreendem 3,4% da 
população do Registro de 
Insuficiência Cardíaca de Yale 
(n=26.703) 

Dados consultados em 
16/abr/2020  

• Caracterizar 
prevalência, 
descrever as 
características 
demográficas, 
condições 
coexistentes e 
desfechos de 
Covid-19 em um 
registro de 
pacientes (do 
sistema integrado 
de saúde de 
Connecticut) com 
insuficiência 
cardíaca testados 
para Covid-19 

• Covid-19 
positivos 
(n=206) vs. 
Covid-19 
negativos 
(n=694) 

• Covid-19 
positivos vivos 
(n=172) vs. 
Covid-19 
positivos 
mortos (n=34) 

Comparação: Covid-19 negativo vs. 
Covid-19 positivo: 

• IECA/BRA: 254/694 (36,6%) vs. 
58/206 (28,2%), p<0,05 

 
Comparação: dentre os Covid-19 
positivos, vivos vs. mortos 
IECA/BRA: 51/172 (29,7%) vs. 7/34 
(20,6%), p=0,28 

• Os grupos 
eram 
diferentes 
quanto 
algumas 
características 
demográficas 
sociais. O 
grupo Covid-
19 positivo 
era mais 
velho, tinha 
maior 
proporção de 
negros, 
hipertensos, 
alguns 
marcadores 
bioquímicos e 
uso de alguns 
medicamento
s como 
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estatinas e 
diuréticos 

Khawaja et 
al, 2020 
(28) 

Caso-controle 
de base 
populacional. 
(Utilizou 
dados do 
biobanco do 
Reino Unido 
vinculados aos 
resultados do 
teste para 
Covid-19) 

preprint Casos: Indivíduos residentes na 
Inglaterra, incluídos no biobanco 
com resultado positivo para Covid-
19 (hospitalizados e com doença 
grave), com teste realizado entre 
16/mara e 16/abr/2020 (n = 605)  

• Média de idade (DP): 68,7 anos 
(8,8)  

• Homens: n=344 (57%) 

• Hipertensos: n=290 (48%) 
 

Controles: Indivíduos residentes na 
Inglaterra, incluídos no biobanco e 
que não foram testados para 
Covid-19 (n=406.188) 

• Média de idade (DP): 67,7 anos 
(8,1) 

• Homens: n=182.544 (45%) 

• Hipertensos: n=135.314 (33%) 
 
a A partir dessa data, a testagem foi 
restrita a pacientes hospitalizados. 

• Identificar fatores 
sociodemográficos, 
de estilo de vida, 
comorbidades e 
anti-hipertensivos 
associados ao 
desenvolvimento 
de hospitalização 
por Covid-19 
(doença grave) 
numa parte da 
população inglesa. 

• Casos (n=605) 
vs. Controles 
(n=406.188) 

Comparação: casos vs. controles 
Uso anti-hipertensivos: 

• IECA: 86 (14%) vs. 33.741 (8%), 
p<0.001 

• BRA: 39 (6%) vs. 17.363 (4%), 
p<0.001 

 
Associação entre uso de anti-
hipertensivo e hospitalização 
(regressão logística multivariável) 

Modelo ajustado para sexo, idade e 
etnia: 

• IECA: OR=1,34 (IC95%: 1,04 a 
1,73) 

• BRA: OR=1,13 (IC95%: 0,80 a 1,60) 

Modelo considerou o status de 
comorbidade hipertensiva, ajustado 
por idade, sexo e etnia: 

• IECA: OR=1,17 (IC95%: 0,90 a 
1,52) 

• BRA: OR=1,00 (IC95%: 0,70 a 1,42) 

• Casos e 
controlenão 
foram 
pareados 

• Os grupos 
diferiram 
quanto às 
características 
basais. Os 
casos eram 
mais velhos, 
tinham maior 
porporção de 
homens, 
negros ou sul-
asiáticos e 
comorbidades
. Ademais, 
eram mais 
propensos a 
usar 
quaisquer 
anti-
hipertensivos. 

Huh et al, 
2020 (29) 

Caso controle 
(Utilizou um 
banco de 
dados da 
Coreia do Sul) 

preprint Adultos com 18 anos ou mais que 
foram testados para Covid-19, 
contemplados nos serviços 
nacionais de seguro de saúde do 
país (n=65.149).  

• Determinar a 
associação do risco 
de Covid-19 e 
medicamentos 
sugeridos como 

• Casos 
(n=5.172) vs. 
controles 
(n=59.977)  

Chance de infecção por Covid-19 
associado aos medicamentos 
anteriormente prescritos 

Comparação: casos vs. controles: 

• A exposição 
foi definida 
como a 
prescrição de 
medicament
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A data limite para entrada de 
dados foi 8/abr/2020. 
Casos: Indivíduos com diagnóstico 
de Covid-19 pela CID-10 (n=5.172) 

• Média de idade (DP): 44,6 (18,0) 

• Homens: n= 2.289 (44,3%) 
 
Controles: demais indivíduos, 
resultados negativos para o teste 
(n=59.977) 

• Média de idade (DP): 48,6 (19,9)  

• Homens: n=29.924 (48,7%) 

tendo efeitos 
terapêuticos ou 
que aumentem a 
suscetibilidade ao 
SARSCoV-2. 

• Casos 
(n=1.335) vs 
controles 
(n=7.553) da 
população de 
Daegu/Gyeong
sangbuk-do. 

• BRA: 668 (12,92%) vs. 9.377 
(15,63%) 
OR não ajustada: 0,80 (IC95%: 
0,74-0,87) 
OR ajustada: 1,13 (IC95%: 1,01-
1,26) 

• IECA: 46 (0,89%) vs. 607 (1,01%) 
OR não ajustada: 0,88 (IC95%: 
0,65-1,19) 
OR ajustada: 1,25 (IC95%: 0,91-
1,71)  

 
Análise de subgrupo: 

Comparação: casos vs. controles da 
população de DG: 

• BRA: 237 (17,75%) vs. 1.228 
(16,26%) 
OR não ajustada: 1,11 (IC95%: 
0,95-1.30) 
OR ajustada: 1,17 (IC95%: 0,95-
1,44) 

• IECA: 29 (2,17%) vs. 136 (1,80%) 
OR não ajustada: 1,21 (IC95%: 
0,81-1,82) 
OR ajustada: 1,40 (IC95%: 0,88-
2,22)  

os que foi 
continuada 
até 7 dias 
antes do 
teste para 
Covid-19. 
Esse 
intervalo 
máximo de 7 
dias foi 
selecionado 
para explicar 
o período de 
incubação e 
os atrasos no 
diagnóstico. 

• Possibilidade 
de viés nas 
característica
s dos 
controles; 
não foi 
possível 
obter 
informações 
sobre a 
adesão ao 
medicament
o e a 
gravidade 
das 
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condições 
subjacentes 

Mehta, et 
al, 2020 
(30) 

Coorte 
retrospectivo 

publicado Todos os pacientes testados para 
Covid-19 entre 8/mar e 12/abr/ 
2020 em Cleveland Clinic Health 
System em Ohio e na Flórida 
(n=18.472) 

• Média de idade (DP): 49 (21) 

• Homens: n=7.384 (40%) 

• Covid-19 positivo: n=1.735 
(9,4%) 

• Estudar a 
associação entre 
uso de IECA/BRA 
com a 
probabilidade de 
testar positivo para 
Covid-19 

• Estudar os 
resultados em 
subconjuntos de 
pacientes que 
tomam IECA/BRA e 
testaram positivo 
com gravidade 
clínica da Covid-19 
(hospitalização, 
internação em UTI 
e necessidade de 
ventilação 
mecânica). 

• IECA vs. não 
IECA 

• BRA vs. não 
BRA 

• IECA/BRA vs. 
não IECA/BRA 

Pacientes C0VID-19 positivos 
(n=1.735):  

• Internados: n=421 (24,3%) 

• UTI: n=161 (9,3%) 

• Ventilação mecânica: n=111 
(6,4%) 

• Óbitos: n=42 (2,5%) 

População testada:  

• IECA: n=1322 (7,2%) 

• BRA: n=982 (5,3%) 

Pacientes C0VID-19 positivos: 

• IECA: n=116 (6,7%) 

• BRA: n=98 (5.6%) 
 
Associação de IECA/BRA com 
positividade do teste para SARS-CoV-
2 em todos os pacientes testados 
(ponderado pelo escore de 
propensão): 

• IECA vs. não IECA: OR=0,89 
(IC95%: 0,72-1,10) 

• BRA vs. não BRA: OR=1,09 (IC95%: 
0,87-1,37) 

• IECA/BRA vs. não IECA/BRA: 
OR=0,97 (IC95%: 0,81-1,15) 

 
Associação de IECA/BRA e os 
desfechos secundários na população 

• Exposição: 
tomar IECA ou 
BRA no 
momento do 
teste para 
Covid-19. 

• Os grupos 
diferiram 
quanto a 
algumas 
características 
basais, 
pacientes em 
uso de 
IECA/BRA 
tinham mais 
comorbidades
. Para 
minimizar 
isso, o estudo 
fez uma 
correção pelo 
escore de 
propensão. 
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com resultado positivo para SARS-
CoV-2 (ponderado pelo escore de 
propensão): 
Hospitalização 

• IECA vs. não IECA: OR=1,84 
(IC95%: 1,22-2,79) 

• BRA vs. não BRA: OR=1,61 (IC95%: 
1,04-2,50) 

• IECA/BRA vs. não IECA/BRA: 
OR=1,93 (IC95%: 1,38-2,71) 

Admissão em UTI: 

• IECA vs. não IECA: OR=1,77 
(IC95%: 1,07-2,92) 

• BRA vs. não BRA: OR=1,16 (IC95%: 
0,67-2,02) 

• IECA/BRA vs. não IECA/BRA: 
OR=1,64 (IC95%: 1,07-2,51) 

Ventilação mecânica: 

• IECA vs. não IECA: OR= 1,35 
(IC95%: 0,74-2,47) 

• BRA vs. não BRA: OR=1,12 (IC95%: 
0,59-2,12) 

• IECA/BRA vs. não IECA/BRA: 
OR=1,32 (IC95%: 0,80-2,18) 

 
Óbitos:  

• IECA/BRA:8/211 (3,8%)  

• não IECA/BRA: 34/1494 (2,1%)  
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Dauchet et 
al, 2020 
(31) 

Estudo 
transversal  de 
prevalência 

preprint Pacientes consecutivos com 35 
anos ou mais, encaminhados ao 
Hospital Universitário de Lille 
(Centre Hospitalier et Universitaire 
de Lille, CHU Lille) por suspeita de 
Covid-19 (n=288).  

• Covid-19 positivo: n=187 

Foram identificados 4 grupos de 
pacientes com diferentes 
gravidades da doença: 

• G1: todos os indivíduos que 
ligaram, de 18/mar a 
5/abr/2020, para o número 
nacional de emergência médica 
para relatar problemas 
respiratórios e/ou tosse e/ou 
febre e requerer suporte; 

• G2: pacientes encaminhados 
para um ambulatório dedicado à 
Covid-19 de 29/fev a 
23/mar/202– - feitos testes 
genômicos e exames clínicos; 

• G3: casos graves de Covid-19 
que precisaram de 
hospitalização em uma 
enfermaria específica de 26/fev 
a 5/abr/2020; 

• G4:casos de Covid-19 mais 
graves que precisavam ser 
assistidos em UTI para 

Estimar a prevalência 
de consumo de IECA 
e BRA em pacientes 
com Covid-19 
comparados à 
população geral 

• Hipótese: 
pacientes tratados 
com IECA ou BRA 
seriam mais 
propensos à 
infecção por SARS-
CoV2 e teriam um 
prognóstico pior. 
Haveria maior 
prevalência do 
consumo desses 
medicamentos na 
população com 
Covid-19 em 
comparação à geral 

População em 
estudo (4 grupos 
conforme 
gravidade): 

• G1: Ligaram 
para serviço 
emergência 

• G2: Pacientes 
ambulatoriais 

• G3: Pacientes 
hospitalizados 

• G4: Internados 
em UTI 

 

Populações de 
referência: 

• Referência 1 
(norte França) 

• Referência 2 
(nacional) 

• Referência 3 
(MONA LISA 
Lille study) 

 

Prevalência e Razão de prevalência 
padronizada- RPP de consumo de 
anti-hipertensivos: 

Populações de referência: 

• Referência 1 (norte França) 
IECA: 163.526 (10%) 
BRA: 174.204 (11%) 
Outros anti-hipertensivos: 
468.602 (30%) 

• Referência 2 (nacional) 
IECA: 38.760 (9%) 
BRA: 46.931 (11%) 
Outros anti-hipertensivos: 
119.393 (29%) 

Populaçãos em estudo 

• Pacientes ambulatoriais Covid-19 
positivo: 
IECA: 4 (11%) 
BRA: 2(5%) 
Outros anti-hipertensivos: 7 (18%) 
RPP1 IECA: 1,24 [0,47-3,31] 
RPP2 IECA: 1,57 [0,59-4,19] 
RPP1 BRA: 0,70 [0,18-2,80] 
RPP2 BRA: 0,74 [0,18-2,95] 

• Pacientes ambulatoriais Covid-19 
negativo: 
IECA: 8 (8%) 
BRA: 9 (9%) 
Outros anti-hipertensivos: 20 
(20%) 

Houve diferença 
entre os grupos 
quanto à 
distribuição de 
comorbidades, 
destacando a 
diferença de 
gravidade da 
doença entre 
eles. 
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oxigenoterapia ou ventilação 
mecânica de 21/fev a 3/abr. 

 
A população em estudo foi 
comparada a 3 amostras de 
referência: i) população do Norte 
(n=1.569.968); ii) amostra 
representativa da população 
francesa (n=414.046); iii) amostra 
aleatória da área de Lille (n=1.584).  

RPP1 IECA: 1,10 [0,55-2,19] 
RPP2 IECA: 1,39 [0,69-2,78] 
RPP1 BRA: 1,32 [0,69-2,54] 
RPP2 BRA: 1.42 [0.74-2.73] 

• Hospitalizados: 
IECA: 14 (23%) 
BRA: 8 (13%) 
Outros anti-hipertensivos: 32 
(53%) 
RPP1 IECA: 1,47 [0,87-2,49] 
RPP2 IECA: 1,72 [1,02-2,90] 
RPP1 BRA: 0,79 [0,40-1,59] 
RPP2 BRA: 0,81 [0,41-1,63] 

• UTI: 
IECA: 13 (15%) 
BRA: 21 (24%) 
Outros anti-hipertensivos: 46 
(52%) 
RPP1 IECA: 0,95 [0,55-1,64] 
RPP2 IECA: 1,14 [0,66-1,96] 
RPP1 BRA: 1,56 [1,02-2,39] 
RPP2 BRA: 1,63 [1,07-2,51] 

• Ligação para serviço emergência:  
IECA: 70 (9%) 
BRA: 82 (10%) 
Outros anti-hipertensivos: 203 
(25%) 
RPP1 IECA: 1,02 [0,81-1,29] 
RPP2 IECA: 1,25 [0,99-1,58] 
RPP1 BRA: 1,18 [0,95-1,46] 
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RPP2 BRA: 1,24 [1,00-1,55] 

• Covid 19-positivos (todos): 
RPP1 IECA: 1,17 [0,83-1,67] 
RPP2 IECA: 1,40 [0,99-1,99]  
RPP1 BRA: 1,17 [0,83-1,67] 
RPP2 BRA: 1,22 [0,86-1,73] 

• Covid-19 negativos (todos): 
RPP1 IECA: 1,03 [0,82-1,28] 
RPP2 IECA: 1,26 [1,01-1,58] 
RPP1 BRA: 1,19 [0,97-1,46] 
RPP2 BRA: 1,26 [1,03-1,55] 
 

RPP1 (em relação a referência 1)  
RPP2 (em relação a referência 2) 
 
Análise de sugbrupo segundo o IMC 
da população da UTI: 

• Normal: 
RPP IECA: 0,86 [0,12-6,09] 
RPP BRA: 1,11 [0,16-7,91] 

• Excesso de peso: 
RPP IECA: 0,93 [0,39-2,22] 
RPP BRA: 1 [0,47-2,09] 

• Obeso: 
RPP IECA: 1,47 [0,70-3,08] 
RPP BRA: 1,38 [0,80-2,38] 

Richardson 
et al, 2020 
(32) 

Série de casos  publicado Pacientes com Covid-19 internados 
em 12 hospitais New York City, 
Long Island e Westchester County, 

Descrever as 
características 
clínicas e os 
resultados de 

Alta hospitalar vs. 
óbito 

Uso de anti-hipertensivos em casa: 

• IECA: 189/2411 (7,8%) 

• BRA: 267/2411 (11,1%) 
 

• Exposição: 
Infecção por 
SARS-CoV-2 
confirmada 
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New York, dentro do Northwell 
Health system.  

• O estudo incluiu todos os 
pacientes hospitalizados 
sequencialmente entre 1/mar e 
4/abr/2020 (n=5.700) 

• Mediana da idade: 63 anos [IQR: 
52-75] 

• Homens: 60,3%  

pacientes com Covid-
19 hospitalizados em 
um sistema de saúde 
americano 
 
 

Subgrupos de pacientes com 
hipertensão: 

• Alta hospitalar: 
IECA: n=113 

Ventilação mecânica: 1 (0.9%) 
UTI: 3 (2.7%) 

BRA: n=170 
Ventilação mecânica: 4 (2.4%) 
UTI: 6 (3.5%) 

Não IECA/BRA: n=699 
Ventilação mecânica: 14 (2.0%) 
UTI: 30 (4.3%) 

• Morreram 
IECA: n=55 

Ventilação mecânica: 32 (58.2%) 
UTI: 33 (60.0%) 

BRA: n=75 
Ventilação mecânica: 42 (56.0%) 
UTI: 45 (60.0%) 

Não IECA/BRA: n=254 
Ventilação mecânica: 108 
(42.5%) 
UTI: 111 (43.7%) 

 

por PCR-RT de 
amostra 
nasofaríngea 
de pacientes 
internados 

• As 
comorbidades 
mais comuns 
foram: 
hipertensão 
(3.026; 
56,6%), 
obesidade 
(1.737; 41,7%) 
e diabetes 
(1.808; 
33,8%). 

• O estudo 
avaliou o uso 
dos anti-
hipertensivos 
em casa 

• Os resultados 
foram 
avaliados para 
2.634 
pacientes que 
receberam 
alta ou 
morreram no 
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final do 
estudo. 

Ip A et al, 
2020 (33) 

Série de casos 
(retrospectivo, 
multicêntrico 
e por 
amostragem 
de 
conveniência) 

preprint Pacientes com SARS-CoV-2 
confirmada hospitalizados na rede 
Hackensack Meridian Health [o 
maior provedor de serviços de 
saúde em Nova Jersey] (n=3.017) 

• Hipertensos: 1.584 (52,5%). 

Avaliar se a inibição 
do SRAA com iECA ou 
BRA pode ser 
prejudicial ou 
benéfica em 
pacientes com Covid-
19 

iECA/BRA vs. 
outros anti-
hipertensivos 

Comparação: iECA/BRA vs. outros 
anti-hipertensivos 

• Alta hospitalar: 323 (70%) vs. 407 
(61%), p=0,001  

• Mortalidade: 137 (30%) vs. 262 
(39%) 

NA 

Yan et al, 
2020 (34) 

Caso controle 
de base 
populacional 

preprint Casos: pacientes consecutivos de 
14 hospitais da província de 
Zhejiang, China, com diagnóstico 
confirmado de infecção por Covid-
19 entre 10/jan e 28/fev/2020 
(n=610) 

• Categorizados segundo a 
gravidade clínica em casos: 
leves, comuns, graves e críticos. 
 

Controle: populacional da cidade 
de Gulin, uma área suburbana da 
cidade de Ningbo, província de 
Zhejiang, China (n=48.667) 
Incluídos todos os adultos que 
tinham registros médicos 
detalhados estabelecidos até 2019.  

Avaliar o papel do 
uso de iECA, BRA, 
bloqueadores dos 
canais de cálcio (CCB) 
e outros 
medicamentos sobre 
o risco e a gravidade 
do COVID 19 

• Casos vs 
controles 

• iECA vs BRA 

Comparação: Casos vs. controles 

• iECA: 0,82% vs. 1,14% 
OR não ajustada: 0,72 (IC95%: 
0,30-1,72) 
OR ajustada: 0,65 (IC95%: 0,26-
1.57) 

• BRA: 8,69% vs. 15,38% 
OR não ajustada: 0,52 (IC95%: 
0,40-0,69) 
OR ajustada: 0,24 (IC95%: 0,17-
0,34) 
 

Comparação: Casos graves vs não 
graves  

• IECA: OR ajustada: 1,23 (IC95%: 
0,19-7,93), p=0,826 

IECA em comuns: 2,60%  
IECA em graves: 5,26%  
IECA em críticos: 5,26% 

• BRA: OR ajustada: 0,77 (IC95%: 
0,36-1,63), p=0,495 

• A todos os 
pacientes foi 
administrado 
tratamento 
antiviral, de 
suporte e 
prevenção de 
complicações 
baseado na 
condição 
clínica. 

• Diabetes tipo 
2, maior IMC 
e doença 
cardiovascular 
ou 
cerebrovascul
ar associada a 
Covid-19. 

• As análises 
foram 
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IECA em comuns: 42,86% 
IECA em graves: 36,84% 
IECA em críticos: 31,58% 

 

ajustadas por 
idade, sexo, 
IMC e 
comorbidades 
relevantes. 
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Metanálises dos resultados 

Dada a natureza e a diversidade dos resultados encontrados, foram meta-analisados os 

dados de mortalidade e predisposição à Covid-19.  

Primeiramente, foi feita meta-análise de todos os estudos que reportaram o desfecho de 

mortalidade, independente se em toda população em estudo ou se restrita à população 

hipertensa exposta à IECA/BRA (Figura 2). E esta não encontrou diferença entre os expostos 

e os não expostos à iECA/BRA para o desfecho (OR: 0,92; IC95%: 0,68-1,24; I2: 67%), contudo 

houve alta heterogeneidade, provavelmente devido às variações nas características entre 

os estudos, a inclusão de população tanto hipertensa quanto normotensa, aos diferentes 

timeponts em que o desfecho foi mensurado (alguns não especificam), se o uso era em 

monoterapia ou associado (poucos estudos trazem essa informação) e ao fato de alguns 

estudos apenas avaliarem um dos medicamentos. 

 

Figura 2. Mortalidade em expostos e não expostos a IECA/BRA 

 

 

 

Procedeu-se então análise de subgrupos. Ao realizar análise segregada dos estudos que 

avaliaram BRA/IECA (conjuntamente), BRA e IECA separadamente, a heterogeneidade 

reduziu significativamente. Contudo, os resultados perderam significância estatística, 
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denotando a necessidade de mais estudos que avaliem separadamente tais medicamentos 

e relação à mortalidade . (Figura 3). 

Figura 3.: Mortalidade segundo o tipo de anti-hipertensivo avaliado em subgrupos: BRA/IECA (em 
conjunto), BRA ou IECA, separado 

 

 

 

Ao separar os dados da população por perfil clínico da hipertensão arterial, os resultados 

passaram a ter significância estatística. A análise restrita à população hipertensa exposta à 

iECA/BRA, apontou iECA/BRA como protetores para mortalidade em hipertensos (OR: 0,64; 

IC95%: 0,52-0,80; I2: 0%), diferentemente do que foi observado na população geral (OR: 

1,32; IC95%: 1,02-1,70; I2: 0%) (Figura 4). 

 

Figura 4. Mortalidade em expostos e não expostos a IECA/BRA segundo a apresentação de 
informação quanto à hipertensão da população 
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Como os estudos apresentaram classificações e formas diferenciadas de abordar 

hospitalização, alta hospitalar e gravidade da doença, os resultados para esses grupos de 

desfechos não foram combinados.  

Quanto à positividade ao teste de Covid-19, seis estudos reportaram o desfecho e tiveram 

seus resultados combinados (OR: 1,02; IC95%: 0,89 a 1,18; I2: 89%), como mostra a Figura 

6. Dada a alta heterogeneidade, foi feita análise de subgrupo entre aqueles que avaliaram 

BRA/IECA de forma conjunta ou de forma isolada. Ao separar os medicamentos avaliados, 

a heterogeneidade reduziu consideravelmente (I2 de 47% e 35%), exceto no grupo BRA que 

permaneceu alta (I2=96%), provavelmente devido ao delinemaneto e as características 

intrínsecas dos estudos. Um deles, por exemplo, um definiu a exposição como ocorrida em 

7 dias antes do teste, outro no ano anterior a análise (isto é, em 2019) e o terceiro não 
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informa, tendo sido delineado para verificar prevalência. A Figura 7 traz as análises de 

subgrupo quanto à positividade ao teste de Covid-19. 

 

Figura 6. Positividade ao teste de Covid-19 em expostos e não expostos a IECA/BRA 

 

 

Figura 7: Positividade ao teste de Covid-19 segundo o anti-hipertensivo avaliado: BRA/IECA (em 
conjunto), BRA ou IECA (separados) 
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Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos 

O julgamento do risco de viés dos estudos incluídos, bem como as justificativas para cada 

julgamento, está apresentado nos Quadros 3, 4 e 5. Apesar de adotarmos a ferramenta 

para a avaliação crítica da qualidade de séries de caso, independentemente do resultado 

dessa ferramenta, séries de casos são estudos com graves limitações e mesmo com uma 

avaliação não crítica por essa ferramenta, estes estudos devem ser interpretados com 

cautela.  

Quadro 3.  Risco de viés das séries de casos incluídas (ferramenta do JBI para séries de 

casos) (8) 

Domínio Guo et al., 2020 (12) Li J et al, 2020 (22) Richardson et al, 2020 

(32) 

Ip A et al, 2020 (33) 

Clareza do 

critério de 

inclusão  

SIM 

Pacientes com Covid-19 

que foram diagnosticados 

segundo as orientações 

interinas da OMS de 

23/Jan/2020 a 

23/Fev/2020, tratados e 

receberam alta ou 

morreram durante a 

hospitalização 

PARCIAL 

Pacientes com Covid-19 

admitidos no Central Hospital 

of Wuhan (Hubei Province, 

China) entre 15//Jan/2020 e 

15/Mar/2020, foram 

incluídos nessa análise 

retrospectiva. 

Sem mais critérios de 

elegibilidade claramente 

definidos. 

SIM 

Pacientes com Covid-19 

admitidos em 12 

hospitais de Nova York, 

Long Island e Condado de 

Westchester, Nova York, 

do sistema de saúde 

Northwell. O estudo 

incluiu todos os pacientes 

hospitalizados 

sequencialmente entre 

1/mar e 4/abr/2020 

SIM 

Pacientes 

hospitalizados com 

SARS-CoV-2 

confirmado na rede 

Hackensack Meridian 

Health 

Padronização e 

confiança da 

condição 

mensurada 

entre os 

participantes 

SIM 

Os prontuários 

eletrônicos dos pacientes 

foram revisados por uma 

equipe treinada de 

médicos que trabalhavam 

no sétimo hospital da 

cidade de Wuhan durante 

o período epidêmico 

SIM 

São apresentadas definições 

e critérios, por exemplo: 

gravidade da pneumonia por 

Covid-19 foi classificada de 

acordo com o esquema 

chinês diagnóstico e 

terapêutico para Covid-19 (5ª 

edição); doença grave foi 

definida como saturação de 

oxigênio sanguínea ≤ 93%, 

frequência respiratória de 

pelo menos 30/min, pressão 

parcial do oxigênio arterial 

em relação à fração inspirada 

de oxigênio inferior a 300, 

infiltrados pulmonares 

superiores a 50% em 24 a 48 

horas, choque séptico, 

insuficiência respiratória e/ou 

disfunção ou falha de 

múltiplos órgãos; o uso de 

IECA/BRA foi definido como o 

uso desses medicamentos no 

SIM 

Informação sobre a 

reconciliação de 

medicamentos estava 

disponível no sistema de 

dados 

SIM 

Dados demográficos, 

características 

clínicas, tratamentos 

e resultados foram 

abstraídos 

manualmente dos 

prontuários 

eletrônicos. 
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momento da admissão e 

durante a hospitalização. 

Método 

adequado de 

identificação da 

condição 

SIM 

Orientação da OMS 

INCERTO 

Não informa 

SIM 

Testagem por RT-PCR 

INCERTO 

Não informa 

Inclusão 

consecutiva de 

participantes 

SIM 

Os dados foram coletados 

em pacientes 

consecutivos 

hospitalizados com Covid-

19 

SIM 

Todos os pacientes 

hipertensos hospitalizados 

com Covid-19 até 

15/mar/2020 

SIM 

Os dados foram coletados 

em pacientes 

consecutivos 

hospitalizados com Covid-

19 

INCERTO 

Não informa 

Inclusão 

completa de 

participantes 

NÃO 

Eles excluíram 67 

pacientes que receberam 

alta e 2 pacientes que 

morreram devido a dados 

incompletos 

SIM 

Aparentemente sim. Mas, 

como a população hipertensa 

foi retirada de um grupo 

maio– - população 

hospitalizada com Covid-19, 

não se exclui a possibilidade 

de inclusão seletiva.  

NÃO 

O estudo não 

mencionada nada, mas 

como os dados sobre 

reconciliação de 

medicamentos estava 

disponível apenas para 

92%, houve exclusão do 

restante da amostra 

INCERTO 

Não informa 

Clareza da 

caracterização 

sociodemográfi

ca 

SIM 

Idade, sexo e diferentes 

critérios clínicos e 

bioquímicos na admissão 

SIM 

Idade, sexo e diferentes 

critérios clínicos e 

bioquímicos na admissão 

SIM 

Idade, sexo e diferentes 

critérios clínicos e 

bioquímicos na admissão 

Não 

O estudo não informa  

Clareza da 

caracterização 

clínica 

SIM 

Variáveis clínicas e 

bioquímicas 

SIM 

Variáveis clínicas e 

bioquímicas e categorização 

em i) infecção grave e não 

graves e ii) sobreviventes e 

não sobreviventes 

SIM 

Variáveis clínicas e 

bioquímicas 

SIM 

Variáveis clínicas 

Clareza do 

relato de 

desfechos e 

seguimento 

SIM 

Duas tabelas com todas 

as análises clínicas e 

bioquímicas planejadas 

SIM 

Duas tabelas com todas as 

análises clínicas e 

bioquímicas 

SIM  

Uma tabela suplementar 

PARCIAL 

Tabela 2 

Descrição clara 

do contexto 

(presenting 

site(s)/clinic(s) 

demographic 

information) 

NÃO 

Não foram descritos 

dados de prevalência ou 

outros dados 

epidemiológicos 

SIM 

Na discussão são 

apresentados dados de 

prevalência de HAS em 

pacientes com COVID e 

informa que os relatos 

prévios não quantificavam o 

uso de BRA/IECA 

NÃO 

Não foram descritos 

dados de prevalência ou 

outros dados 

epidemiológicos com 

relação a IECA/BRA 

NÃO 

Não foram descritos 

dados de prevalência 

ou outros dados 

epidemiológicos com 

relação a IECA/BRA 

Adequação da 

análise 

estatística 

SIM 

Considerando os dados, 

toda a análise parece 

bem aplicada  

NÃO 

Nenhum ajuste múltiplo nas 

comparações 

SIM 

Considerando os dados, 

toda a análise parece 

bem aplicada 

SIM 

Considerando os 

dados, toda a análise 

parece bem aplicada 

Risco de viés MODERADO ALTO ALTO ALTO 

Comentários 

adicionais 

Amostra de conveniência Amostra de conveniência, 

pequena por grupo de 

comparação e sem cálculo 

amostral. Não se sabe se o 

tratamento com IECA/BRA 

basal foi mantido durante a 

hospitalização para todos os 

pacientes. Sem critérios de 

Amostra de conveniência Amostra de 

conveniência. Estudo 

urim, não permite 

conclusões sobre o 

uso de IECA/BRA 
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elegibilidade claramente 

definidos, nenhum ajuste 

múltiplo nas comparações 
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Quadro 4.  Risco de viés dos estudos observacionais (ferramenta ROBINS-I) (7) 

Estudo Domínio 

Viés devido a fatores de 

confusão 
Viés relacionados à 

seleção dos participantes 

no estudo 

Viés na classificação das 

intervenções 
Viés devido a desvio das 

intervenções 
Viés devido à perda de 

informação (relato 

incompleto de desfechos) 

Viés relacionado à 

avaliação/mensuração 

de desfechos 

Viés relacionado ao 

relato de desfechos 
Viés 

geral 

Meng et 

al, 2020 

(13) 

INCERTO 

 

O estudo reporta que 32% 

dos participantes do grupo 

não IECA/BRA e 29,41% do 

grupo IECA/BRA 

apresentaram outras 

comorbidades, mas não 

apresenta estatística para 

sabermos se a diferença 

foi significativa entre os 

grupos. Ademais, informa 

que a comparação das 

características basais 

entre os grupos estaria na 

tabela S2, não 

disponibilizada. Logo, não 

se sabe se outros fatores 

que poderiam interferir na 

resposta ao tratamento 

estariam presentes. 

CRÍTICO 

 

Os participantes incluídos 

nos 2 grupos foram 

selecionados de um 

mesmo hospital. 

Como o estudo foi 

retrospectivo não é 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses. 

Contudo, a seleção foi 

relacionada à intervenção 

e ao desfecho. 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e há probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas durante 

a hospitalização 

INCERTO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente, mas 

por ser um estudo 

retrospectivo de avaliação 

de prontuários não se 

exclui a possibilidade de 

desequilíbrio quanto à 

implementação das 

intervenções e à adesão ao 

tratamento 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre dados 

ausentes 

 

O estudo tem caráter 

descritivo 

MODERADO  

 

Estudo aberto. Não foi 

descrito quem realizou a 

avaliação dos desfechos 

laboratoriais, pouco 

influenciada pelo 

conhecimento da 

intervenção 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos. 

CRÍTICO 

Yang et 

al, 2020 

(14) 

CRÍTICO 

 

Quando considerados os 

grupos, foram pareados 

apenas por sexo e díade, 

mas houve desbalanço por 

exemplo entre cardiopatia 

e diabetes, fatores que  

poderiam interferir na 

resposta ao tratamento e 

outros que não foram 

CRÍTICO 

 

Os participantes incluídos 

nos 2 grupos foram 

selecionados de um 

mesmo hospital. 

Como o estudo foi 

retrospectivo, não é 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses. 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e coletou dados sobre o 

uso de anti-hipertensivos 

antes e durante a 

hospitalização. Não se 

sabe se eles foram 

administrados no período 

hospitalar da mesma 

INCERTO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente, mas 

por ser um estudo 

retrospectivo não se exclui 

a possibilidade de 

desequilíbrio quanto à 

implementação das 

intervenções e à adesão ao 

tratamento 

INCERTO 

 

Embora aparentemente 

não tenha ocorrido perdas 

de seguimento dos 

pacientes, os autores 

também não mencionam 

se houve alguma falha na 

coleta de informações.  

O estudo tem caráter 

descritivo. 

MODERADO  

 

Estudo aberto. Não foi 

descrito quem realizou a 

avaliação dos desfechos 

laboratoriais, pouco 

influenciada pelo 

conhecimento da 

intervenção 

 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos. 

Na verdade, existe um 

alto risco de relato 

CRÍTICO 
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considerados ou não 

foram reportadas 
Contudo, a seleção dos 

normotensos foi aleatória. 

Houve também uma 

seleção de hipertensos 

sem Covid-19 num 

horizonte temporal 

diferente. 

forma como 

anteriormente. 
seletivo de desfecho nas 

análises, pois apresenta 

as proporções de efeito 

dicotômico entre 

hipertensos e não 

hipertensos e para cada 

tratamento (IECA/BRA 

vs. Não IECA/BRA), mas 

não fornece as OR 

ajustadas. 
Liu et al, 

2020 (15) 

(preprint) 

SÉRIO 

 

Os participantes foram 

categorizados em 6 

subgrupos com base no 

tratamento anti-

hipertensivo usado e os 6 

grupos não diferiram 

quanto à gravidade da 

doença. Contudo, também 

foram classificados como 

portadores de doença leve 

ou grave e estes diferiram 

quanto à idade e sexo. 

Foi feito ajuste apenas por 

sexo. 

CRÍTICO 

 

Os participantes incluídos 

nos 3 grupos foram 

selecionados de hospitais 

diferentes, em períodos e 

com critérios diferentes– - 

em um deles foram 

selecionados pacientes 

com Covid-19 e 

pneumonia e nos demais 

apenas com pneumonia. 

Ademais, a amostra é 

pequena (sem cálculo 

amostral) e a formação das 

comparações por grupo de 

tratamento é pouco clara. 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e coletou dados sobre o 

uso de anti-hipertensivos 

antes da hospitalização. 

Não se sabe se eles foram 

administrados no período 

hospitalar tampouco se 

foram padronizadas 

INCERTO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente, mas 

por ser um estudo 

retrospectivo não se exclui 

a possibilidade de 

desequilíbrio quanto à 

implementação das 

intervenções e à adesão ao 

tratamento 

INCERTO 

 

Embora aparentemente 

não tenha ocorrido perdas 

de seguimento dos 

pacientes, os autores 

também não mencionam 

se houve alguma falha na 

coleta de informações 

MODERADO 

 

É pouco provável que a 

gravidade da doença 

tenha sido influenciada 

pelo conhecimento da 

intervenção 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos. 

CRÍTICO 

Zeng, et 

al, 2020 

(17) 

(preprint) 

CRÍTICO 

 

Houve diferença nas 

características basais 

entre hipertensos e não 

hipertensos e na idade 

entre os que utilizavam 

IECA/BRA ou não. 

Análises não ajustadas por 
covariáveis 
 

CRÍTICO 

 

Os participantes incluídos 

nos 2 grupos foram 

selecionados de um 

mesmo hospital. 

Como o estudo foi 

retrospectivo não é 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses. Os 

critérios de inclusão eram 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e há probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas durante 

a hospitalização 

INCERTO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente, mas 

por ser um estudo 

retrospectivo não se exclui 

a possibilidade de 

desequilíbrio quanto à 

implementação das 

intervenções e à adesão ao 

tratamento 

INCERTO 

 

Embora aparentemente 

não tenha ocorrido perdas 

de seguimento dos 

pacientes, os autores 

também não mencionam 

se houve alguma falha na 

coleta de informações.  

O estudo tem caráter 

descritivo 

MODERADO 

 

É pouco provável que o 

desfecho primário 

(morte) tenha sido 

influenciado pelo 

conhecimento da 

intervenção 

GRAVE 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos. 

CRÍTICO 
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adultos com pneumonia 

por Covid-19, exceto 

aqueles que 

permaneceram por menos 

de 48h no hospital. A 

seleção foi relacionada ao 

desfecho. 

Amostra pequena, não 

houve cálculo amostral 

para desfecho.  
Feng et 

al, 2020 

(18) 

(preprint) 

SÉRIO 

 

Algumas características 

basais foram 

desbalanceadas entre os 

grupos graves e não grave. 

Quanto aos usuários de 

IECA/BRA as 

características foram 

balanceadas. 

Fez um propensity score 

para deixar os grupos mais 

comparáveis.  

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de hospitais 

diferentes. 

Como o estudo foi 

retrospectivo não é 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses e 

uniforme entre os locais. 

Ademais, considerou 

apenas casos completos 

(sem o missing data).  

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e há probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas durante 

a hospitalização 

INCERTO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente, mas 

por ser um estudo 

retrospectivo não se exclui 

a possibilidade de 

desequilíbrio quanto à 

implementação das 

intervenções e à adesão ao 

tratamento 

CRÍTICO 

 

O estudo relata que alguns 

casos apresentaram 

resultados de exames 

laboratoriais (desfechos 

substitutos) incompletos, 

dada a variação no manejo 

clínico entre os diferentes 

hospitais, mas não 

quantifica.  

Ademais, a coleta dos 

dados foi clinicamente 

orientada e não 

sistemática. 

Não considerou o missing 

data, não corrigiu a perda 

e não comparou o grupo 

que saiu e o que 

permaneceu no estudo. 

MODERADO 

 

O desfecho avaliado 

(pneumonia) foi avaliado 

a partir de imagens 

tomográficas por 2 

avaliadores 

independentes e semi 

quantificadas em scores 

por esses radiologistas. 

CRÍTICO 

 

como a maioria dos 

pacientes havia se 

recuperado e recebido 

alta no momento de 

interrupção da coleta 

dos dados e apenas dois 

pacientes morreram 

durante a admissão, o 

impacto do tratamento 

adjuvante nos 

resultados clínicos não 

foi analisado 

CRÍTICO 

Bean et 

al, 2020 

(19) 

(preprint) 

CRÍTICO 

 

Os grupos foram 

desbalanceados quanto às 

características basais. 

Ajuste forward ao invés de 

backward. 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de hospitais 

diferentes. 

Como o estudo foi 

retrospectivo não é 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e há probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

MODERADO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente. 

Apesar de ser um estudo 

retrospectivo, esse viés foi 

atenuado com a validação 

manual das anotações em 

INCERTO 

 

Embora aparentemente 

não tenha ocorrido perdas 

de seguimento dos 

pacientes, os autores 

também não mencionam 

MODERADO 

 

É pouco provável que a 

avaliação de morte e 

necessidade de terapia 

intensiva tenha sido 

influenciado pelo 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

CRÍTICO 
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Eles foram inserindo 

variáveis no modelo até 

achar o melhor. De acordo 

com análise de 

sensibilidade: “We 

estimated an e-value of 

1.818 which suggests that 

the estimate could be 

vulnerable to possible 

confounders not yet 

included.”  

 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses e 

uniforme entre os locais. 

Amostra pequena. 

sido padronizadas durante 

a hospitalização 
um subconjunto de 

registros e pela verificação 

das anotações sobre IECA 

e BRA nos dados de 

prescrição eletrônica de 

pacientes internados. 

se houve alguma falha na 

coleta de informações 
conhecimento da 

intervenção 
relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos. 

Bean et 

al, 2020b 

(20) 

(preprint) 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

desbalanceados quanto à 

algumas  características 

basais. 

Ajuste forward ao invés de 

backward. Aqui ele aborda 

parte do problema do 

estudo anterior, ao avaliar 

a robustez dos 

confundidores não 

mensurados usando o e-

value 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de hospitais 

diferentes. 

Como o estudo foi 

retrospectivo não é 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses e 

uniforme entre os locais 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e há probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas durante 

a hospitalização 

MODERADO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente. 

Apesar de ser um estudo 

retrospectivo, esse viés foi 

atenuado com a validação 

manual das anotações em 

um subconjunto de 

registros e pela verificação 

das anotações sobre IECA 

e BRA nos dados de 

prescrição eletrônica de 

pacientes internados. 

INCERTO 

 

Embora aparentemente 

não tenha ocorrido perdas 

de seguimento dos 

pacientes, os autores 

também não mencionam 

se houve alguma falha na 

coleta de informações 

MODERADO 

 

É pouco provável que a 

avaliação de morte e 

necessidade de terapia 

intensiva tenha sido 

influenciado pelo 

conhecimento da 

intervenção 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos. 

CRÍTICO 

Zhang et 

al, 2020 

(24)  

CRÍTICO 

 

Apresar de serem 

apresentados critérios 

claros de inclusão e 

exclusão, houve 

desbalanço entre os 

grupos quanto à febre, 

dispnéia e lesão pulmonar 

bilateral no início da 

hospitalização. Contudo, 

fez propensity Score 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de hospitais 

diferentes. 

Como o estudo foi 

retrospectivo não é 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses e 

uniforme entre os locais 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e há probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas durante 

a hospitalização 

MODERADO 

 

O estudo relata a 

possibilidade de pacientes 

interromperam o 

tratamento da hipertensão 

devido à incapacidade de 

tomar medicamentos 

durante a hospitalização.  

BAIXO 

 

Os dados estavam 

aparentemente completos 

MODERADO  

 

É pouco provável que o 

desfecho primário 

(morte) tenha sido 

influenciado pelo 

conhecimento da 

intervenção 

MODERADO 

 

Apesar de os grupos 

terem sido selecionadas 

de um grupo maior 

múltiplas análises não 

indicam seleção da 

análise relatada 

 

CRÍTICO 
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matching e ajustou as 

análise por confundidores 

múltiplos. 
Rentsch 

et al, 

2020 (23) 

(preprint) 

MODERADO 

 

Os grupos foram 

desbalanceados quanto às 

características basais. Mas 

ajustou as análises por 

confundidores 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de um banco 

de dados, que recuperou 

os pacientes testados para 

Covid-19, aqueles com 

dados inconclusivos foram 

excluídos, sem mais 

informações 

CRÍTICO 

 

O estudo foi retrospectivo 

e há probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas durante 

a hospitalização 

INCERTO 

 

O estudo não traz 

informação suficiente, mas 

por ser um estudo 

retrospectivo de banco de 

dados não se exclui a 

possibilidade de 

desequilíbrio quanto à 

implementação das 

intervenções e à adesão ao 

tratamento 

MODERADO 

 

Embora aparentemente 

não tenha ocorrido perdas 

de seguimento dos 

pacientes, os autores 

também não mencionam 

se houve alguma falha na 

coleta de Informações. 

Contudo, fez ajuste por 

missing data  

O estudo tem caráter 

descritivo. 

MODERADO  

 

É pouco provável que a 

avaliação de 

hospitalização e 

necessidade de terapia 

intensiva tenha sido 

influenciado pelo 

conhecimento da 

intervenção 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos. 

CRÍTICO 

Mancia 

et al, 

2020 (25) 

CRÍTICO 

 

Os grupos foram 

desbalanceados quanto às 

condições pré-exisitentes 

e as covariáveis 

MODERADO 

 

O início do 

acompanhamento e o 

início da exposição não 

coincidem para todos os 

participantes. Contudo, os 

autores fizeram análises 

que ajustaram esse viés. 

BAIXO 

 

A definição de exposiçção 

é baseada nas informações 

coletadas a partir do 

banco de dados (consumo 

no ano anterior ao 

desfecho) 

MODERADO 

 

Quaisquer desvios da 

exposição refletem a 

prática usual. Contudo, as 

co-intervenções 

importantes não foram 

equilibradas entre os 

grupos. Mas a  análise 

contemplou variações na  

exposição (duração e 

alteração) e co-

intervenções que 

provavelmente 

impactariam no resultado. 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre dados 

ausentes ou potencial de 

estarem ausentes. 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre os 

métodos de avaliação de 

desfechos. Não se sabe 

se os avaliadores de 

resultados sabiam sobre 

a expsoção, desfecho ou 

cointervenções 

BAIXO 

 

O exame do protocolo e 

do plano de análise 

estatística mostram que 

todos os resultados 

relatados correspondem 

aos pretendidos, e 

respectivas análises de 

subgrupo. 

CRÍTICO 

Reynolds 

et al, 

2020 (26) 

CRÍTICO 

 

Os grupos 

desbalanceados, há 

confundidores não 

controlados 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de um banco 

de dados, que recuperou 

BAIXO 

 

A definição de exposição é 

baseada nas informações 

coletadas a partir do 

banco de dados (18 meses 

antes da hospitalização) 

MODERADO 

 

Quaisquer desvios da 

exposição refletem a 

prática usual. Contudo, co-

intervenções importantes 

não foram equilibradas 

INCERTO 

 

Não há informação sobre 

dados ausentes ou 

potencial de estarem 

ausentes quanto aos 

desfechos de interesse 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre os 

métodos de avaliação de 

desfechos. Não se sabe 

se os avaliadores de 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

CRÍTICO 
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os pacientes testados para 

Covid-19. 
entre os grupos. Mas a  

análise contemplou 

variações na exposição e 

co-intervenções que 

provavelmente 

impactariam no resultado. 

resultados sabiam sobre 

a expsoção, desfecho ou 

cointervenções 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos 

Khawaja 

et al, 

2020 (28) 

CRÍTICO 

 

Os grupos foram 

desbalanceados quanto às 

características basais 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de um banco 

de dados, que recuperou 

os pacientes testados para 

Covid-19. 

BAIXO 

 

A definição de exposição é 

baseada nas informações 

coletadas a partir do 

banco de dados (biobanco, 

extraído em entrevista) 

MODERADO 

 

Quaisquer desvios da 

exposição refletem a 

prática usual. Contudo, as 

co-intervenções 

importantes não foram 

equilibradas entre os 

grupos. Mas a  análise 

contemplou variações na  

exposição (duração e 

alteração) e co-

intervenções que 

provavelmente 

impactariam no resultado. 

INCERTO 

 

Foram analisados apenas 

os pacientes com 

informações disponíveis e 

não se sabe se houve 

diferença quanto à 

exposição. 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre os 

métodos de avaliação de 

desfechos. Não se sabe 

se os avaliadores de 

resultados sabiam sobre 

a expsoção, desfecho ou 

cointervenções 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos 

CRÍTICO 

 

Huh et al, 

2020 (29) 

CRÍTICO 

 

Os grupos 

desbalanceados, há 

confundidores não 

controlados 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de um banco 

de dados, que recuperou 

os pacientes testados para 

Covid-19. 

BAIXO 

 

A definição de exposição é 

baseada nas informações 

coletadas a partir do 

banco de dados (até 7 dias 

da admissão hospitalar) 

MODERADO 

 

Quaisquer desvios da 

exposição refletem a 

prática usual. Contudo, co-

intervenções importantes 

não foram equilibradas 

entre os grupos. Mas a  

análise contemplou 

variações na exposição e 

co-intervenções que 

provavelmente 

impactariam no resultado. 

INCERTO 

 

Não há informação sobre 

dados ausentes ou 

potencial de estarem 

ausentes quanto aos 

desfechos de interesse 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre os 

métodos de avaliação de 

desfechos. Não se sabe 

se os avaliadores de 

resultados sabiam sobre 

a expsoção, desfecho ou 

cointervenções 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos 

CRÍTICO 

Mehta, 

et al, 

2020 (30) 

CRÍTICO 

 

Os grupos 

desbalanceados, há 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

BAIXO 

 

A definição de exposiçção 

é baseada nas informações 

MODERADO 

 

Quaisquer desvios da 

exposição refletem a 

CRÍTICO 

 

Os dados ausentes não 

foram ou não puderam ser 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre os 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

CRÍTICO 
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confundidores não 

controlados 
selecionados de um banco 

de dados, que recuperou 

os pacientes testados para 

Covid-19. 

coletadas a partir do 

banco de dados (no 

momento da testagem) 

prática usual. Contudo, co-

intervenções importantes 

não foram equilibradas 

entre os grupos. Mas a  

análise contemplou 

variações na exposição e 

co-intervenções que 

provavelmente 

impactariam no resultado. 

tratados por meio de 

análise apropriada 

métodos de avaliação de 

desfechos. Não se sabe 

se os avaliadores de 

resultados sabiam sobre 

a expsoção, desfecho ou 

cointervenções 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos 

Yan et al, 

2020 (34) 

CRÍTICO 

 

Os grupos 

desbalanceados, há 

confundidores não 

controlados 

SÉRIO 

 

Os participantes incluídos 

nos grupos foram 

selecionados de um banco 

de dados, que recuperou 

os pacientes testados para 

Covid-19. 

BAIXO 

 

A definição de exposiçção 

é baseada nas informações 

coletadas a partir do 

banco de dados (em 2019 

MODERADO 

 

Quaisquer desvios da 

exposição refletem a 

prática usual. Contudo, co-

intervenções importantes 

não foram equilibradas 

entre os grupos. Mas a  

análise contemplou 

variações na exposição e 

co-intervenções que 

provavelmente 

impactariam no resultado. 

INCERTO 

 

Não há informação sobre 

dados ausentes ou 

potencial de estarem 

ausentes quanto aos 

desfechos de interesse 

INCERTO 

 

Nenhuma informação é 

relatada sobre os 

métodos de avaliação de 

desfechos. Não se sabe 

se os avaliadores de 

resultados sabiam sobre 

a expsoção, desfecho ou 

cointervenções 

SÉRIO 

 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos 

CRÍTICO 
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Quadro 5.  Risco de viés do estudo transversal incluído (ferramenta do JBI para estudo 

transversal) (9) 

Domínio Rubin et al, 2020 (16) Caraballo et al, 2020 (27) Dauchet et al, 2020 (31) Feng et al, 2020 (21) 

Clareza do 

critério de 

inclusão da 

amostra 

SIM 

Pacientes com Covid-19 

confirmada por RT-PCR, 

que receberam 

atendimento no 

Stanford Hospital em 

16/mar/2020 e que 

tivessem anamnese 

documentada. 

Contudo, amostra 

pequena e sem cálculo 

amostral formal. 

SIM 

Pacientes de um registro 

testado para Covid-19 

SIM 

Pacientes com idade 

igual ou superior a 35 

anos, encaminhados ao 

CHU Lille 20 por suspeita 

de Covid-19. 

SIM 

Pacientes com Covid-

19 confirmada por 

RT-PCR provenientes 

de 3 hospitais da 

China, hospitalizados 

entre 1/jan e 15/fev 

de 2020 

Descrição 

detalhada dos 

sujeitos e do 

contexto/ 

ambiente 

(setting) 

SIM 

Detalha parâmetros 

demográficos, 

comorbidades, número 

de pacientes 

ambulatoriais e 

internados. E 

contextualiza os 

resultados encontrados 

com outros relatos de 

Covid-19 e dados EUA 

SIM 

Detalha parâmetros 

demográficos, 

comorbidades, 

parâmetros laboratoriais 

SIM 

Detalha parâmetros 

demográficos, 

comorbidades, número 

de pacientes da 

população em estudo e 

da de referência  

SIM 

Detalha parâmetros 

demográficos, 

comorbidades, 

etilismo, tabagismo e 

sintomas  

Mensuração 

adequada e 

confiável da 

exposição  

INCERTO 

Não informa, mas 

provavelmente foi pelo 

relato de prontuário. 

INCERTO 

Não informa 

INCERTO 

Não informa 

INCERTO 

Não informa, mas os 

dados foram 

coletados de um 

banco de dados 

Condição 

mensurada 

por critérios 

objetivos e 

padrões 

INCERTO 

Não informa, mas 

provavelmente foi pelo 

relato de prontuário 

INCERTO 

Não informa 

INCERTO 

Não informa 

SIM 

Ele classifica a 

doença Segundo ª5a 

edição dos Guidelines 

on the Diagnosis and 

Treatment of Covid-

19 da National 

Health Commission 

of China 

Identificação 

dos fatores de 

confusão 

SIM 

Idade, baixa saturação 

de oxigênio no exame 

inicial e hipertensão. 

Contudo, ajusta apenas 

por idade. 

NÃO 

Não explora 

SIM 

IMC, fator prognóstico 

de gravidade 

SIM 

Idade, sexo, 

sintomas, hábitos, 

dias com diagnóstico 

confirmado, 

comorbidades 

Estratégias 

para lidar com 

PARCILAMENTE NÃO 

Não explora 

SIM 

Foi feita análise de 

subgrupo 

PARCIALMENTE 
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fatores de 

confusão 

Foi feita regressão 

logística univariada. 

Ajusta apenas por idade 

Foi feita análise 

estratificada por 

idade 

Mensuração 

dos desfechos 

de forma 

adequada e 

confiável 

NÃO 

Não relata como foi feita 

a mensuração. E não 

fornece as proporções 

dos desfechos pro grupo. 

INCERTO 

Não relata como foi feita a 

mensuração 

INCERTO 

Não relata como foi feita 

a mensuração 

INCERTO 

Apenas relata que foi 

feita revisão dos 

prontuários 

Adequação da 

análise 

estatística 

INCERTO 

Aparentemente sim, 

porém o estudo não traz 

medidas estatísticas para 

a regressão feita 

tampouco explora os 

métodos utilizados. As 

análises foram pouco 

exploradas e 

insuficientes 

INCERTO 

As análises foram pouco 

exploradas e insuficientes. 

INCERTO 

O estudo não explora os 

métodos utilizados. As 

análises foram pouco 

exploradas e 

insuficientes 

NÃO 

O estudo 

simplesmente mostra 

a diferença de 

proporção de uso de 

IECA/BRA entre as 

gravidades. A 

amostra varia muito 

por grupo e ela pode 

ter, por acaso, 

mostrado que existe 

maior proporção de 

uso em casos 

moderados de Covid-

19. Não foi feita 

nenhuma associação 

de risco, muito 

menos análises 

ajustadas. 

Risco de viés ALTO ALTO ALTO ALTO 

Comentários 

adicionais 

Estudo de relato pobre, 

retrospectivo, baixo 

poder estatístico para 

concluir sobre o uso de 

IECA/BRA. Ausência de 

alguns dados sobre a 

progressão da doença 

(desenho retrospectivo) 

possibilidade de viés de 

seleção de pacientes 

com doença grave  

Estudo de relato pobre, 

baixo poder estatístico e 

não permite concluir sobre 

o uso de IECA/BRA. 

Estudo de relato pobre, 

baixo poder estatístico 

para concluir sobre o uso 

de IECA/BRA. 

Os grupos foram 

desbalanceados 

quanto às 

características basais 

Os participantes 

incluídos nos grupos 

foram selecionados 

de hospitais 

diferentes. Como o 

estudo foi 

retrospectivo não é 

possível saber se a 

seleção foi livre de 

vieses e uniforme 

entre os locais. 

O estudo foi 

retrospectivo e há 

probabilidade de que 

as intervenções 

recebidas pelos 

participantes de um 

mesmo grupo não 
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tenham sido 

padronizadas 

durante a 

hospitalização. Por 

ser um estudo 

retrospectivo, não se 

exclui a possibilidade 

de desequilíbrio 

quanto à 

implementação das 

intervenções e à 

adesão ao 

tratamento. 

Embora 

aparentemente não 

tenha ocorrido 

perdas de 

seguimento dos 

pacientes, os autores 

também não 

mencionam se houve 

alguma falha na 

coleta informações.  

O estudo tem caráter 

descritivo. 

Os grupos foram 

selecionadas de um 

grupo maior de 

participantes e não é 

possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

 

 

Avaliação da certeza da evidência  

Foi utilizada a metodologia GRADE para avaliar a certeza da evidência para os desfechos de 

interesse dessa revisão (listados na seção métodos). A certeza da evidência foi considerada 

muito baixa para todos os desfechos incluídos, principalmente devido ao delineamento dos 

estudos e ao risco de viés de cada um que contribuíram para as análises. A tabela resumo 

com os resultados e as justificativas da avaliação estão apresentadas no Apêndice 4. 
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DISCUSSÃO 

Dos 23 estudos em humanos com resultados encontrados, 5 apresentavam os resultados 

de forma mais descritiva. Todos avaliaram pacientes com Covid-19 hipertensos que já 

tratavam a hipertensão com iECA ou BRA e nenhum estudo avaliou a eficácia do uso de iECA 

ou BRA no tratamento de Covid-19  

Dentre os estudos que avaliaram mortalidade, os resultados foram divergentes, mostrando 

que iECA e BRA tanto não estavam associados à mortalidade de Covid-19 quanto a 

reduziam. Contudo, o estudo retrospectivo com um dos maiores tamanhos de amostra e 

com melhor delineamento (24) mostrou redução de 58% na mortalidade em 28 dias por 

todas as causas em pacientes tratados com iECA/BRA em comparação àqueles tratados com 

outros anti-hipertensivos, mesmo após o ajuste para idade, sexo, comorbidades e uso 

hospitalar de antivirais e hipolipemiantes (variável diferente entre os grupos no baseline;  

HR ajustado: 0,42; IC95%: 0,1– - 0,92; p = 0,03).  

Com relação à hospitalização, a maioria dos estudos mostrou que a exposição à iECA/BRA 

não foi associada à hospitalização e não contribuiu para a necessidade de cuidados 

hospitalares adicionais e tempo de internação. Houve heterogeneidade entre os estudos na 

caracterização da gravidade da doença. Alguns estudos apontaram que os medicamentos 

não estão associados à gravidade da doença, e outros que estes teriam uma tendência ou 

um efeito protetor ao desenvolvimento de doença grave, inclusive em alguns casos com 

resultados separados por iECA (19) e BRA (15), por exemplo. Estes resultados contrariam a 

corrente de que pacientes com comorbidades cardiovasculares e/ou em uso de iECA e BRA 

poderiam ter maior risco de agravamento com Covid-19 (35)(36)(37), justificada pelo fato 

de o SARS-CoV2 se ligar aos receptores ECA-2 e com isso aumentar a sua capacidade de 

disseminação e, consequentemente, aumento da patogenicidade.  

Com relação às lesões pulmonares, um estudo (17) apontou tendência aumentada (não 

significante) de desenvolvimento de pneumonia grave após infecção por SARS-CoV-2 entre 

os que usavam iECA/BRA (p = 0,064), embora fossem mais jovens do que os que não usavam 

iECA/BRA (p = 0,055). Já em outro estudo (18), os pacientes tratados com IECA/BRA 

apresentavam probabilidade menor de desenvolver pneumonia grave em comparação 
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àqueles cuja terapia anti-hipertensiva não continha iECA/BRA (p = 0,037). A hipertensão 

sem terapia com iECA/BRA foi um fator de risco clínico para o desenvolvimento de 

pneumonia grave, independentemente da idade (p = 0,030). Resultados diferentes da 

suposição de que esses medicamentos causariam danos significativos aos pacientes com 

pneumonia por Covid-19, baseada na hipótese de regulação positiva da ECA2 nos pulmões. 

Segundo Diaz (2020), os pacientes tratados com iECA e BRA teriam um número aumentado 

de receptores ECA-2 nos pulmões para a ligação das proteínas S do coronavírus e poderiam 

ter maior risco de resultados graves da doença (38). No entanto, a resposta de um indivíduo 

não depende apenas da exposição a iECA ou BRA (14). A relação entre a ligação da proteína 

viral à ECA-2, aos componentes da RAS e a patogenicidade viral são complexas e não são 

totalmente compreendidas. Para Vaduganathan e colaboradores (2020), apesar de existir 

um aumento potencial na angiotensina II em indivíduos com Covid-19 e isso estar 

relacionado a danos pulmonares, estudos in vitro para outras doenças indicam que, com a 

infecção viral continuada, há uma redução na ECA-2 na membrana celular. Ainda, a 

regulação da atividade da ECA-2 nos pulmões pode facilitar a infiltração inicial de 

neutrófilos, havendo benefício potencial no uso de iECA e BRA (39). 

Cabe ressaltar que os resultados encontrados foram heterogêneos (não mostraram 

associação ou tendência protetora para os desfechos primários), provenientes de estudos 

com baixa qualidade metodológica, predominantemente retrospectivos, em alguns casos 

com confundidores presentes, muitos com as amostras de conveniência e pequeno 

tamanho amostral.  

Quatro revisões sistemáticas (40)(41)(42)(43) foram recuperadas, todas em preprint e 

incluíram a maioria dos 23 estudos reportados. Estas também encontraram resultados 

conflitantes e destacam tais limitações.  

Na primera delas (43), os resultados foram meta-analisados e apontaram redução de 62% 

(IC95%: 0,19-0,74; I2=0) de mortalidade no grupo iECA/BRA; resultado provavelmente 

influenciado pelo maior estudo incluído (24), já que nos demais estudos (44)(17) os 

resultados não foram significativos para o desfecho. Destaca-se que mesmo o maior estudo 

(24) não foi isento de viés e houve diferença significativa entre os grupos quanto à 
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administração de antivirais e hipolipemiantes no tratamento durante o período hospitalar 

e ao uso de diuréticos e beta-bloqueadores não apreciados nas conclusões do estudo. A 

própria revisão aponta que os resultados necessitam de validação em estudos 

geograficamente diversos, com outros delineamentos e avaliados de forma prospectiva. É 

importante destacar ainda que apesar de a revisão (40) relatar que a avaliação de qualidade 

dos estudos primários incluídos foi realizada, não apresenta tal avaliação no preprint. Ainda, 

os critérios apontados como avaliados são referentes a estudos randomizados, não 

aplicáveis diretamente aos estudos retrospectivos incluídos. 

Duas outras (41)(43) também apontaram redução nas chances de morte naqueles expostos 

a IECA/BRA em comparação aos não expostos. A primeira (41)apontou OR de 0,86 (IC 95% 

= 0,75-0,99, I2 = 53,25%) quando combinados os resultados de 9 estudos. A segunda (43), 

redução significativa da mortalidade hospitalar entre pacientes infectados com SARS-CoV-

2 (OR ajustada: 0,33; IC 95% [0,22, 0,49] sem heterogeneidade entre os 4 estudos 

combinados (I2 = 0%). Por sua vez, a última meta-análise combinou o resultado de 5 estudos 

e não mostrou associação com morte (OR ajustada: 0,650, IC95%: 0,356 a 1,187) (42).  

Os resultados sobre gravidade da doença foram discrepantes. Duas (41)(42) não mostraram 

associação, com resultados de OR: 0,90 (IC 95%: 0,63-1,23, I2 = 70,36%) e OR: 0,833 (IC95%: 

0,605 a 1,148, p = 0,264), respectivamente. E a terceira (43) apontou que o uso prévio de 

IECA/BRA foi associado a uma e com uma redução significativa de desfechos críticos ou 

fatais (OR ajustado: de 0,32; IC 95% [0,22, 0,46] (I2 = 32%, de 5 estudos). 

Existem pesquisas apontando que não há evidências para interromper ou suspender o 

tratamento com iECA ou BRA em pacientes com Covid-19 com comorbidades 

cardiovasculares (22)(23)(24)(25). Esses estudos analisam em conjunto as vias que sugerem 

benefícios e malefícios de iECA e BRA e concluem que não foram feitos grandes ajustes por 

fatores de confusão e que as próprias comorbidades ou outros fatores fortemente 

associados à condição Covid-19, como a idade, precisam ser melhor avaliados. 

Para Talreja e colaboradores (2020), as evidências atuais sobre Covid-19, hipertensão e uso 

de iECA ou BRA são inadequadamente ajustadas e propensas a vieses (45). Sparks e 
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colaboradores (2020) pontuam que ainda não há boas evidências para apoiar danos ou 

benefícios dos iECA e dos BRA em pacientes com Covid-19 (46).  

Ademais, as sociedades americana, europeia e brasileira de cardiologia (15)(16)(17), a 

última endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, além de outras sociedades americanas 

- American College of Cardiology, a American Heart Association e a Heart Failure Society of 

America (46) e da Sociedade Italiana de Hipertensão (3) publicaram cartas de 

esclarecimento, nas quais ressaltavam a fraca evidência disponível e recomendavam que 

qualquer decisão de evitar iECA e BRA era precipitada. As sociedades ainda recomendaram 

que as melhores práticas de cuidado fossem observadas, para garantir a eficácia dos 

tratamentos, até que dados mais robustos possam provar o verdadeiro efeito do SARS-CoV-

2 no mecanismo do receptor ECA-2, bem como o papel dos iECA e BRAs na patogênese do 

SARS-CoV-2.  

Por fim, não foram encontrados resultados que comparassem iECA versus BRA tampouco 

estudos sobre o uso desses medicamentos como alternativa terapêutica à Covid-19, apesar 

de parte da literatura apontar como possibilidade provisória, já que a ECA-2 é o meio usado 

pelo SARS-CoV2 para entrar nas células. Para alguns autores (47)(38), os pacientes 

infectados teriam redução da atividade de ECA-2 e apresentariam elevação da 

concentração de angiotensina II, aumento da permeabilidade pulmonar e, 

consequentemente, da patogenicidade do SARS-CoV2. Sendo assim, iECA e BRA poderiam 

ser opções terapêuticas para Covid-19, pois aumentariam a atividade de ECA-2, diminuiriam 

a produção de angiotensina II, aumentariam a produção do vasodilatador angiotensina 1- 7 

e reduziriam a permeabilidade pulmonar. Na série de casos apresentada por Liu e 

colaboradores (2020), a concentração de angiotensina II em pacientes com Covid-19 

(aumentada e relação a pacientes saudáveis) foi associada à carga viral e à lesão pulmonar, 

sugerindo desequilíbrio do sistema renina-angiotensina (SRA) causado pelo vírus. O autor 

sugere que fármacos que equilibram o sistema renina-angiotensina, como iECA e BRA, 

possam ser utilizados para tratar pacientes infectados com Covid-19 (15). Contudo, estudos 

clínicos que corroborem a hipótese não foram recuperados.  
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CONCLUSÕES 

Esta revisão sistemática rápida identificou 23 estudos com dados disponíveis, com 

qualidade metodológica limitada. Todos avaliaram o prognóstico de pacientes com Covid-

19 e que faziam uso de BRA e iECA e nenhum estudo avaliou eficácia destes medicamentos 

no tratamento da  Covid-19. Com base nesses estudos, os resultados de eficácia e segurança 

do uso desses medicamentos em pacientes com Covid-19 são incipientes e frágeis. Estudo 

observacionais sugerem que o uso de longo termo de iECA/BRA possa ser um fator de 

proteção para pacientes hipertensos e com Covid-19.Espera-se ainda que os resultados dos 

35 estudos em andamento possam ratificar, complementar ou modificar esta conclusão. 

Até o momento, as sociedades brasileira, europeia e americana de cardiologia recomendam 

a não suspensão dessas terapias naqueles que já fazem seu uso crônico e a continuidade na 

adoção das melhores práticas terapêuticas, até que outra evidência, mais robusta, possa 

dizer o contrário.   
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Apêndice 1. Bases de dados e estratégias de busca atualizadas em 

13/05/2020  

Base de dados Estratégia de busca Resultados 

Medline (via PubMed) (((("Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"[Mesh] OR "Angiotensin-

Converting Enzyme Inhibitors" [Pharmacological Action] OR "Ramipril"[Mesh] 

OR "Captopril"[Mesh] OR "Enalapril"[Mesh] OR "Fosinopril"[Mesh] OR 

"Lisinopril"[Mesh] OR "Quinapril"[Mesh] OR "benazepril" [Supplementary 

Concept] OR "zofenopril" [Supplementary Concept] OR "Perindopril"[Mesh] 

OR "trandolapril" [Supplementary Concept] OR "Cilazapril"[Mesh] OR ACE 

inhibitor* OR Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors OR ramipril OR 

captopril OR enalapril OR fosinopril OR lisinopril OR quinapril OR benazepril 

OR zofenopril OR perindopril OR trandolapril OR cilazapril)) OR ("Angiotensin 

II Type 1 Receptor Blockers"[Mesh] OR "Angiotensin II Type 2 Receptor 

Blockers"[Mesh] OR "candesartan" [Supplementary Concept] OR 

"eprosartan" [Supplementary Concept] OR "eprosartan mesylate dihydrate" 

[Supplementary Concept] OR "Irbesartan"[Mesh] OR "Telmisartan"[Mesh] OR 

"Valsartan"[Mesh] OR "Losartan"[Mesh] OR "Olmesartan Medoxomil"[Mesh] 

OR "olmesartan" [Supplementary Concept] OR "fimasartan" [Supplementary 

Concept] OR "azilsartan" [Supplementary Concept] OR angiotensin receptor 

blocker* OR candesartan OR eprosartan OR irbesartan OR telmisartan OR 

valsartan OR losartan OR Olmesartan OR fimasartan OR azilsartan))) AND 

("SARS Virus"[Mesh] OR "Coronavirus"[Mesh] OR novel coronavirus OR 

covid-19 OR covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-2 OR sars cov 2 OR 

ncovid) 

156 

Embase ('dipeptidyl carboxypeptidase inhibitor'/exp OR 'dipeptidyl carboxypeptidase 

inhibitor' OR 'angiotensin-converting enzyme inhibitors'/exp OR 'angiotensin-

converting enzyme inhibitors' OR 'ace inhibitor'/exp OR 'ace inhibitor' OR 

'ramipril'/exp OR 'ramipril' OR 'captopril'/exp OR 'captopril' OR 'enalapril'/exp 

OR 'enalapril' OR 'fosinopril'/exp OR 'fosinopril' OR 'lisinopril'/exp OR 

'lisinopril' OR 'quinapril'/exp OR 'quinapril' OR 'benazepril'/exp OR 'benazepril' 

OR 'zofenopril'/exp OR 'zofenopril' OR 'perindopril'/exp OR 'perindopril' OR 

'trandolapril'/exp OR 'trandolapril' OR 'cilazapril'/exp OR 'cilazapril') AND 

[embase]/lim 

 

OR 

 

('angiotensin receptor antagonist'/exp OR 'angiotensin receptor antagonist' 

OR 'angiotensin receptor blocker'/exp OR 'angiotensin receptor blocker' OR 

'angiotensin 1 receptor antagonist'/exp OR 'angiotensin 1 receptor antagonist' 

OR 'angiotensin 2 receptor antagonist'/exp OR 'angiotensin 2 receptor 

antagonist' OR 'candesartan'/exp OR 'candesartan' OR 'eprosartan'/exp OR 

'eprosartan' OR 'irbesartan'/exp OR 'irbesartan' OR 'telmisartan'/exp OR 

'telmisartan' OR 'valsartan'/exp OR 'valsartan' OR 'losartan'/exp OR 'losartan' 

OR 'olmesartan'/exp OR 'olmesartan' OR 'fimasartan'/exp OR 'fimasartan' OR 

'azilsartan'/exp OR 'azilsartan') AND [embase]/lim 

 

AND 

 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related coronavirus' OR 'covid 19' OR 

'covid-19' OR 'novel coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 'sars-cov-

2') AND [embase]/lim 

90 

Cochrane Library #1: MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all trees - 9 

#2: severe acute respiratory syndrome coronavirus OR severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 OR 

SARS-CoV 2 OR coronavirus disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19 OR 

nCoV 2019 (Word variations have been searched) - 458 

#3: #1 OR #2 (Word variations have been searched) - 464 

#4: MeSH descriptor: [Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors] explode all 

trees - 3969 

#5: MeSH descriptor: [Angiotensin II Type 1 Receptor Blockers] explode all 

trees - 1301 

#6: MeSH descriptor: [Angiotensin II Type 2 Receptor Blockers] explode all 

trees - 17 

#7: MeSH descriptor: [Angiotensin Receptor Antagonists] explode all trees - 

2115 

15 
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Base de dados Estratégia de busca Resultados 

#8: #4 OR Ramipril OR Captopril OR Enalapril OR Fosinopril OR Lisinopril 

OR Quinapril OR benazepril OR zofenopril OR Perindopril OR trandolapril OR 

Cilazapril OR ACE inhibitor (Word variations have been searched) - 12730 

#9: #5 OR #6 OR #7 OR candesartan OR eprosartan OR eprosartan 

mesylate dihydrate OR Irbesartan OR Telmisartan OR Valsartan OR Losartan 

OR Olmesartan Medoxomil OR olmesartan OR fimasartan OR azilsartan 

(Word variations have been searched) - 8550 

#10: #9 OR #8 - 18275 

#11: #10 AND #3 - 4 

Clinical Trials Angiotensin II Type 1 Receptor Blockers OR Angiotensin II Type 2 Receptor 

Blockers OR angiotensin receptor blocker OR candesartan OR eprosartan 

OR Irbesartan OR Telmisartan OR Valsartan OR Losartan OR olmesartan 

OR fimasartan OR azilsartan | covid-19 OR sars-cov-2 OR sars-cov OR novel 

coronavirus 

27 

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors OR Ramipril OR Captopril OR 

Enalapril OR Fosinopril OR Lisinopril OR Quinapril OR benazepril OR 

zofenopril OR Perindopril OR trandolapril OR Cilazapril OR ACE inhibitor | 

covid-19 OR sars-cov-2 OR sars-cov OR novel coronavirus 

35 

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors OR ACE inhibitor OR Angiotensin 

II Type 1 Receptor Blockers OR Angiotensin II Type 2 Receptor Blockers OR 

angiotensin receptor blocker | covid-19 OR sars-cov-2 OR sars-cov OR novel 

coronavirus 

47 

Medrxiv (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors OR angiotensin receptor blocker) 

AND (SARS CoV OR SARS CoV 2 OR COVID-19)  

86 

Opengrey (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors OR Angiotensin II Type 1 

Receptor Blockers OR Angiotensin II Type 2 Receptor Blockers OR 

angiotensin receptor blocker) AND (covid-19 OR SARS-CoV2 OR SARS-CoV 

OR severe acute respiratory syndrome coronavirus) 

0 

 

("COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) OR 

(Coronaviruses) 

75 

(Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors) OR (Angiotensin II Type 1 

Receptor Blockers) OR (Angiotensin II Type 2 Receptor Blockers) OR 

(angiotensin receptor blocker) 

30 
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Apêndice 2. Estudos excluídos e razões para exclusão  

Estudo Motivo de exclusão 

Ferrey et al., 2020 (48) 

Série de casos relatando um paciente com doença renal terminal em 

que a Losartana foi retida devido ao agravamento específico. Nenhuma 

informação adicional é fornecida. 

NCT 04322786 

Estudo de caso-controle cujo objetivo era investigar a incidência de 

influenza nos indivíduos com IECA prescrito em comparação com os 

IECA não prescritos. Estudo iniciado antes da Covid-19, com data de 

término prevista para março/2020. Fora do escopo dessa revisão. 

Título: The Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and 

Incident Respiratory Infections, Are They Harmful or Protective? An 

Analysis Using UK Based Electronic Health Records of 5.6 Million 

Individuals. 

South et al, 2020 (49) 

Revisão com perspectiva integrativa sobre a Covid-19, o papel da ACE2 

e a fisiopatologia cardiovascular, mas não responde à pergunta de 

pesquisa  

Gupta e Mirsa, 2020 

(50) 

Revisão sobre possíveis tratamentos para Covid-19 e faz alusão aos 

medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina – SRA, mas 

não explora mecanismos de ação ou seus resultados (sejam eles in vitro 

ou clínicos). 

Zhang; Liu, 2020 (51) 

Revisão de literatura que não apresenta discussão nova sobre a 

temática, a referências não são sobre SARS-CoV2 e abordam várias 

opções terapêuticas. 

Wang et al, 2020 (52) 
(preprint)  

Estudo apresenta a expressão da ACE2 na infecção viral, mas não 

responde à pergunta de pesquisa  

Sriram et al, 2020 (53) 
(preprint) 

RS de estudos em animais (n=12) e em humanos (n=10) sobre a 

alteração na expressão do receptor ACE2 - receptor da SARS-CoV-2, 

com uso de BRA e IECA, contudo nenhum estudo recuperado na RS e 

que responde à sua pergunta de pesquisa (impacto da administração de 

IECA e BRA na expressão de ACE2) é sobre a Covid-19. 

Mehta et al, 2020 (53) 
Revisão narrativa de estudos sobre tratamentos farmacológicos para 

Covid-19] 

Singh, Gupta, 2020 

(54)  

Revisão narrativa que ao explorar os efeitos do IECA e BRA inclui 

estudos não apenas sobre a Covid-19.  

Cheng Y et al, 2020 

(55) (preprint)  
Estudo não responde à pergunta de pesquisa  

Hussain., Bhowmik, do 

Vale Moreira 2020 

(56)  

Revisão narrativa  

Burn E et al, 2020 (57) 

(preprint)  
Estudo não responde à pergunta de pesquisa  

Gill D et al, 2020 (58) 

(preprint) 

Estudo não responde à pergunta de pesquisa, o objetivo era usar 

variantes genéticas humanas como proxy para predizer informações 

sobre como essas exposições aos IECA e os fatores de risco 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32336586
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cardiovasculares afetam a expressão do gene ACE2 e TMPRSS2 do 

pulmão e as concentrações circulantes de ACE2 

Piva S et al, 2020 (59) 
Estudo descritivo, apenas apresenta o percentual de pacientes com 

Covid-19 em uso de IECA sem responder a pergunta de pesquisa. 

Liu et al, 2020 (47) 
Serie de casos que avaliava as concentrações de Angiotensina II e 

efeitos farmacodinâmicos  

Ghosal et al, 2020 (40) 

(preprint)  

Revisão sistemática cujos estudos primários já foram incluídos nesta 

avaliação  

NCT04361422 
Intervenção equivocada - estudo avalia o uso da isotretinoína para 

Covid-19 

NCT04349410 
Intervenção equivocada - estudo avalia o uso de várias intervenções 

para Covid-19 que não as de interesse (IECA/BRA)  

NCT04353609 

Estudo sobre Covid-19 em pacientes com reumatismo inflamatório 

crônico, doenças auto-imunes ou auto-inflamatórias raras e não raras. 

Não há relação direta com a intervenção de interesse  

NCT04365517 
Intervenção equivocada - estudo avalia o uso da Sitagliptina para Covid-

19 

NCT04359459 
Estudo não responde à pergunta de pesquisa - Estudo genético epitelial 

nasal e RNA de célula única Covid-19 (CIPOLLINI) 

NCT04334460 

Intervenção equivocada – estudo avalia uso da BLD-2660 é um novo 

inibidor sintético, oralmente ativo, de pequenas moléculas da calpaína 

(CAPN) 1, 2 e 9, que é seletivo sobre as catepsinas e outras famílias de 

proteases 

NCT04382950 

Intervenção equivocada: terapia de repozição da ACE2 IV associada a 

ácido cis-retinóico aerossolizado.  

 

NCT04371289 
Estudo não avalia as intervenções de interesse: Avalia os fatores de 

risco basais (idade, gênero, comoerbidades, etc) para Covid-19 

NCT04374110 

Estudo não avalia as intervenções de interesse: Monitoramento de 

segurança de uso de diversas drogas para Covid-19.  

“Prospective Monitoring of Drug Safety and the Occurrence of 

Complications During Hospitalization in Patients with Cardiovascular 

Diseases With Covid-19” 

NCT04371978 
Estudo não avalia as intervenções de interesse: linagliptina em 

diabéticos com Covid-19 

Peng at al, 2020 (60) Idioma, estudo em chinês  

Kumar A et al, 2020 

(61) 
Revisão de literatura que apresenta discussão teórica sobre a temática 

Castelnuovo et al, 

2020 (62) 

Apresenta um estudo de caso-controle ainda em andamento -

NCT04318418, que já está incluído na tabela de estudos clínicos em 

andamento 

Sama et al, 2020 (63) A população em estudo não tinha Covid-19 
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Yang t al, 2020 (44)  Preprint de um estudo posteriormente publicado  

Grover, Oberoi, 2020 

(41) 

Revisão sistemática cujos estudos primários já foram incluídos nesta 

avaliação 

Baral, White, Vassiliou, 

2020 (41) 

Revisão sistemática cujos estudos primários já foram incluídos nesta 

avaliação 

Abdulhak et al, 2020 

(43) 

Revisão sistemática cujos estudos primários já foram incluídos nesta 

avaliação 

Mehra et al, 2020 (64) 

Artigo atendia aos critérios de elegibilidade, mas foi retirado desta 

avaliação por ter sido retratado pelos autores em 04 de junho de 2020. 

Segundo os autores, eles não tiveram acesso aos dados brutos e esses 

tampouco foram disponibilizados para um auditor externo, de forma 

que as principais fontes de dados não foram validadas.  
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Apêndice 3. Descrição dos estudos incluídos 

Autor/Ano Descrição 

Guo et al., 
2020  

Este estudo (série de casos) teve como objetivo avaliar a associação de DCV subjacente e lesão miocárdica com resultados fatais em pacientes com Covid-19. 

187 pacientes com Covid-19 provenientes do Seventh Hospital of Wuhan City, China 63 (35,3%) apresentavam alguma doença cardiovascular, como hipertensão, 
doença coronariana, cardiomiopatia e 52 (27,8%) apresentavam lesão miocárdica indicada por altas concentrações de troponina T (TnT) 

 

Resultados clínicos (TnT normal versus TnT alto): 

Idade [média (DP), anos]: 53,53 (13,22) vs. 71,40 (9,43), p <0,001 

Hipertensão [N (%)]: 28 (20,7) vs. 33 (63,5), p <0,001 

Doença coronariana [N (%)]: 4 (3,0) vs. 17 (32,7), p <0,001 

Cardiomiopatia [N (%)]: 0 (0) vs. 8 (15,4), p <0,001 

Diabetes [N (%)]: 12 (8,9) vs. 16 (30,8), p <0,001 

DPOC [N (%)]: 0 (0) vs. 4 (7,7), p = 0,001 

Doença renal crônica [N (%)]: 1 (0,7) vs. 5 (9,6), p = 0,002 

Histórico de uso de IECA/BRA [N (%)]: 8 (5,9) vs. 11 (21,1), p = 0,002 

Síndrome do desconforto respiratório agudo [N (%)]: 16 (11,9) vs. 30 (57,7), p <0,001 

Óbito [N (%)]: 12 (8,9) vs. 31 (59,6), p <0,001 

 

Resultados bioquímicos (TnT normal versus TnT alto): 

Contagem de células sanguíneas/L [mediana (IQR)] 

Contagem de glóbulos brancos/L: 4640 (6170-3740) vs. 7390 (4890-11 630), p <0,001 

Neutrófilos: 3070 (2350-4870) vs. 6010 (3540-10 120), p <0,001 

Perfil de coagulação [Mediana (IQR)] 

Tempo de protrombina, s: 12,4 (12,0-13,0) vs. 13,3 (12,2-15,3), p = 0,005 

D-dímero, μg/mL: 0,29 (0,17-0,60) vs. 3,85 (0,51-25,58), p <0,001 

Biomarcadores inflamatórios [Mediana (IQR)] 



                                                   
 

77 
 

hsCRP, mg/dL: 3,13 (1,24-5,75) vs. 8,55 (4,87-15,165), p <0,001 

Procalcitonina, ng/mL: 0,05 (0,04-0,11) vs. 0,21 (0,11-0,45), p <0,001 

Globulina, g/L: 27,4 (25,6-29,6) vs. 29,7 (27,0-34,6), p <0,001 

Biomarcadores cardíacos [Mediana (IQR)] 

Creatina quinase - fração MB, ng/mL: 0,81 (0,54-1,38) vs. 3,34 (2,11-5,80), p <0,001 

 

Os autores discutem que, embora exista uma maior prevalência de uso de inibidores da ECA e BRA em pacientes com alto nível de TnT em relação àqueles com TnT 
normal, não houve diferença na mortalidade entre os grupos. Os autores não forneceram números para esta comparação e relatam que os dados podem estar 
enviesados pela pequena amostra. 

Limitações declaradas: i) amostra pequena; ii) devido ao delineamento retrospectivo, algumas outras informações específicas sobre complicações cardiovasculares e 
inflamação, como ecocardiografia e interleucina 6 (IL-6), não foram apresentadas no estudo porque os dados estavam incompletos; iii) os dados deste estudo 
permitem uma avaliação preliminar do curso clínico e dos resultados de pacientes com Covid-19. Contudo, as causas da morte podem envolver disfunção de múltiplos 
órgãos na maioria dos casos e é difícil diferenciar a lesão cardíaca como causa principal e direta em um caso individual. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado por  Special Project for Significant New Drug Research and Development in 
the Major National Science and Technology Projects of China. Os financiadores não tiveram nenhum papel no delinemaneto e na condução do estudo tampouco na 
preparação, revisão ou aprovação do manuscrito e decisão de submetê-lo para publicação. 

Meng et 
al, 2020  

O estudo (análise retrospectiva de prontuários) teve por objetivo avaliar a capacidade dos inibidores do sistema renina-angiotensina (SRA) na proteção contra Covid-
19 em pacientes hipertensos. 

Pacientes hipertensos com Covid-19 internados no Shenzhen Third People’s Hospital entre 11 de janeiro a 23 de fevereiro de 2020. Os pacientes deveriam estar em 
uso de anti-hipertensivo no momento da internação (n=42). 

Os pacientes foram divididos em dois subgrupos de acordo com o anti-hipertensivo recebido: grupo IECA/BRA (n=17) e o grupo não IECA/BRA (n=25) que incluiu 
pacientes tratados com outros anti-hipertensivos, como bloqueadores do canal de cálcio, betabloqueadores e diuréticos. 

Oito pacientes (32%) no grupo não IECA/BRA e 5 pacientes (29,41%) no grupo IECA/BRA apresentavam outras comorbidades, como diabetes tipo 2 e doença 
coronariana (DCC). A maioria recebia o tratamento há mais de um ano e a pressão arterial estava bem controlada, inclusive durante a hospitalização. 

A média de idade dos sujeitos foi de 64,5 anos (55,8-69,0 anos), e 57,1% deles eram homens. Não foram observadas diferenças significativas nos graus de hipertensão 
entre os grupos. Os grupos não diferiram quanto às características basais. 

Gravidade da doença e mortalidade: Durante a internação, 12 pacientes (48%) no grupo não IECA/BRA foram classificados em subgrupos graves e um paciente 
morreu. Já no grupo IECA/BRA, apenas 4 (23,5%) foram classificados em subgrupos graves e nenhum paciente morreu. A porcentagem de casos graves entre os 
grupos foi diferente, mas não significativa, possivelmente pelo pequeno número de casos. 
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Resultados laboratoriais: Não houve variação significativa na proteína C reativa (PCR) e na IL-6 entre os dois grupos (apesar dos autores citarem que houve tendência 
de níveis mais baixos de IL-6 nos pacientes do grupo IECA/BRA). O número absoluto de células T CD3 + e CD8 + no grupo IECA/BRA foi significativamente maior que no 
grupo não IECA/BRA (p=0,02 e p=0,01, respectivamente), mas a contagem de células T CD4 + não diferiu. Embora a carga viral não tenha sido diferente entre os dois 
grupos na admissão hospitalar, o pico de carga viral durante a hospitalização foi significativamente menor no grupo IECA/BRA (p=0,03). Para a contagem de glóbulos 
brancos, neutrófilos, plaquetas e desidrogenase lática- LDL não foram observadas diferenças significativas entre os grupos. 

Os dados apontam possível benefício do uso de IECA ou BRA, porém a natureza do estudo e o diminuto tamanho amostral podem enviesar os resultados. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, Fundação de Ciência 
Pós-Doutorado da China, pelo Projeto Nacional de Ciência e Tecnologia para Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas da China, Projeto Aberto do Laboratório 
Chave Estatal de Doenças Respiratórias e Projeto Sanming de Medicina em Shenzhen. 

Yang G et 
al, 2020  

O objetivo do estudo (caso controle) foi avaliar se o uso de BRA/IECA está associado à infecção por SARS-CoV-2 e mensurar os desfechos clínicos (monitorados até 3 
de março de 2020, a data final do seguimento) em pacientes com Covid-19 e hipertensão preexistente. A frequência de uso de BRA/IECA em pacientes hipertensos 
com ou sem Covid-19 também foi comparada. 

Pacientes com hipertensão preexistente (n=126) e Covid-19 confirmada, provenientes do Hubei Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine (HPHTCM) de 
Wuhan/China, admitidos entre 5/jan a 22/fev de 2020 no foram alocados retrospectivamente de acordo com o uso de anti-hipertensivos em dois subgrupos: i) 
BRA/IECA (n = 43, média de idade: 67 [IQR, 62-75]) e ii) não BRA/IECA (n = 83; média de idade: 65 [IQR, 57-72]). Foram coletados dados sobre o uso de anti-
hipertensivos prévio e durante a hospitalização. 

Cento e vinte e cinco pacientes com Covid-19, mas sem hipertensão foram selecionados aleatoriamente como controles, pareados por sexo e idade. Ademais, o 
histórico de uso de medicamentos de 1942 pacientes com hipertensão (com distribuições de idade e sexo comparáveis) que foram admitidos no HPHTCM entre 1 de 
novembro e 31 de dezembro de 2019 (antes da Covid-19) também foi revisado para comparação. 

Comparação entre BRA/IECA e não BRA/IECA (todos hipertensos com Covid-19): 

Os subgrupos não diferiram quanto às características pré-existentes (por exemplo, apresentaram pressão arterial comparável), exceto pelo maior uso de antibióticos 
entre os que receberam não-BRA/IECA. No entanto, o grupo BRA/IECA apresentou menores concentrações de PCR (11,5 [4,0-58,2] vs. 33,9 [5,1-119,2]; p = 0,049) e 
procalcitonina - PCT (0,061 [0,044-0,131] vs. 0,121 [0,052-0,295]; p = 0,008). Houve tendência de menor proporção de pacientes críticos (9,3% [4/43] vs. 22,9% 
[19/83]; p = 0,061) e taxa de mortalidade (4,7% [2/43] vs 13,3% [11/83]; p = 0,216) no grupo de BRA/IECA, contudo o resultado não foi significativo. 

Comparação entre hipertensos e normotensos (todos com Covid-19): 

Houve maior proporção de diabetes (30,2% [38/126] vs 13,6% [17/ 125]; p = 0,002) e cardiopatia (18,3% [23/126] vs 9,6% [12/125]; p = 0,048) entre os hipertensos 
que os não hipertensos. O tempo de permanência hospitalar foi maior entre os com hipertensão preexistente (36,7 ± 12,4 vs 31,6 ± 7,7; p = 0,024). Esses também 
apresentaram menor pressão parcial de oxigênio arterial (10,1 [7,6-11,3] vs. 11,3 [8,9-13,8]; p = 0,001); saturação de oxigênio (95 [90-97] vs. 97 [94-98]; p <0,001); e 
maiores concentrações sanguíneas de neutrófilos (4.1 [2.9-6.7] vs. 3.2 [2.4-5.2]; p=0.001), ureia (5,0 [3,8-8,5] vs. 4,5 [3,5-5,5], p = 0,020), TGP (28 [17- 55] vs. 22 [14-
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43]; p = 0,022), HDL (222 [182-302] vs. 200 [152-251], p= 0.018); troponina cardíaca (0,006 [0-0,031] vs. 0 [0-0,014]; p = 0,015), PCR (25,4 [4,6-100,8 ] vs. 12,6 [2,6-
53,3]; p = 0,024), procalcitonina (0,092 [0,049-0,223] vs. 0,062 [0,035-0,134]; p = 0,017) e IL-6 (13,8 [4,8-51,3] vs. 8,2 [1,8- 22,8]; p = 0,017). 

Comparação entre hipertensos com e sem Covid-19 (todos hipertensos): 

A frequência de uso de BRA/IECA não foi diferente (34,1% [43/126] vs. 35,4% [688/1952]; p = 0,767) entre os dois grupos. 

Segundo os autores, os resultados respaldam o uso de BRA/IECA em pacientes com Covid-19 e hipertensão preexistente, pois superaram outros medicamentos anti-
hipertensivos na contenção da resposta inflamatória (reduzindo-a) e na progressão da doença (mitigando-a). Os efeitos dos BRA/IECA na patogênese do Covid-19 
ainda não foram definidos. 

Limitações declaradas: i) devido à natureza retrospectiva e ao fato de ter sido realizado em um único hospital, a interpretação dos resultados é limitada pelo tamanho 
da amostra e pelo viés de seleção; ii) existem fatores de risco adicionais não controlados, apesar de muitos fatores de confusão terem sido corrigidos; iii) a gravidade e 
o curso da doença não eram idênticos entre os pacientes, o que resultou na dificuldade de coletar indicadores laboratoriais no mesmo momento. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estuso financiado por bolsas de pesquisa da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, 
mas os financiadores não tiveram nenhum papel no delinemaneto do estudo, coleta e análise de dados, decisão de publicação ou preparação do artigo. 

Liu Y et al, 
2020  

(Preprint) 

O estudo avaliou os efeitos dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina (SRA) na gravidade da doença em pacientes com Covid-19 por meio de um 
delineamento retrospectivo multicêntrico. Adicionalmente foi feita uma meta-análise sobre os efeitos de iECA e BRA na redução do risco e desfechos relacionados à 
pneumonia. 

Estudo retrospectivo: 

Foram analisados dados clínicos de 78 pacientes (≥18 anos) com  pneumonia por Covid-19 e que tinham comorbidade hipertensiva provenientes de 3 hospitais 
chineses. Foram registrados os tipos de medicamentos anti-hipertensivos queos pacientes tomavam antes da infecção por SARS-CoV-2 e categorizados em 6 
subgrupos com base no tratamento usado: IECA, BRA, bloqueadores dos canais de cálcio – BCC, betabloqueadores -BB, tiazida ou nenhum desses medicamentos. Os 6 
grupos não diferiram quanto à gravidade da doença. 

Entre os 78 pacientes, 40 foram classificados como portadores de doença leve (Covid-19-M) e 38 como doença grave (Covid-19-S), que diferiram quanto à idade e 
sexo. 

Entre os idosos (idade> 65) [n=46], os pacientes que usavam BRA (n=10) antes da hospitalização tinham uma chance reduzida de gravidade da doença (Covid-19-S – 
doença grave) após infecção por SARS-CoV-2, (OR = 0,343, IC 95% 0,128 – 0,916 , p = 0,025). E o efeito do BRA permaneceu positivo na proteção contra insuficiência 
respiratória grave na infecção por SARS-CoV-2 após os dados serem ajustados pelo sexo em regressão logística multivariável (OR = 0,25, IC 95%: 0,064-0,976, p = 
0,046). 

Os demais medicamentos avaliados não se mostram significativos (iECA: OR = 0,571, IC 95%: 0 139-2,342, p = 0,378; BB: OR = 0,49, IC95%: 0,2-1,198, p = 0,119; CCB: 
OR = 0,791, IC95%: 0,548-1,141, p = 0,403) para gravidade da doença. 
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O número limitado de pacientes que tomaram iECA (n=2), BB (n=7) e tiazida (n=3) antes da hospitalização limitou a avaliação da associação desses medicamentos com 
a gravidade da doença, que não apresentou significância estatística em comparação aos pacientes que não tomavam medicamentos (n=8). 

Ensaios clínicos randomizados de BRA associados à morbimortalidade da infecção por SARS-CoV-2 são recomendados no futuro. 

Meta-análise: 

Foi feita busca no NCBI e Medline por artigos sobre os efeitos dos IECA e BRA em pneumonia (de forma geral, não necessariamente associada à SARS-CoV-2). Os 
estudos incluídos tiveram a qualidade avaliada pela escala Newcastle-Ottawa. Relatos de casos, estudos em animais, in vitro, que não fossem em inglês não foram 
selecionados. O desfecho primário avaliado foi a taxa de incidência de pneumonia e o secundário a mortalidade de pacientes com pneumonia. 

A meta-análise mostrou que os BRA estão associados à redução do risco de morbidade por pneumonia em um total de 70346 pacientes em três estudos (OR = 0,55, 
IC95%; 0,43-0,70, p <0,01) e mortalidade por pneumonia (OR = 0,55, IC 95%; 0,44-0,69, p <0,01). A meta-análise mostrou que o uso de BRA tem efeitos positivos 
associados à morbimortalidade da pneumonia e que esses pacientes podem ser menos propensos a desenvolver doença pulmonar grave em comparação aos 
pacientes que não tomam medicamentos anti-hipertensivos. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado pela  Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, Academia Chinesa de 
Ciências Médicas. 

Rubin et 
al, 2020  

(preprint) 

Estudo (transversal) avaliou os dados de prontuários de 54 pacientes com Covid-19 de um hospital norte-americano (Stanford Hospital) e avaliou fatores de risco para 
gravidade da doença obtidos na apresentação clínica inicial e os relevantes clinicamente. 

Dos 54 pacientes analisados, 18 estavam internados e 36 eram ambulatoriais. Com base no histórico médico e nos dados do prontuário, 14 tinham hipertensão, 13 
tinham hiperlipidemia e 7 diabetes (6 tipo 2, 1 tipo 1). A comorbidade preexistente mais comum foi hipertensão (25,9%). Dentre esses pacientes, 9 usavam IECA ou 
BRA (16,7% da amostra e 64,28% dos hipertensos), sendo 4 IECA e 5 BRA. 

Na análise univariada, idade, baixa saturação de oxigênio no exame inicial e hipertensão foram associadas à necessidade de cuidados hospitalares adicionais, sendo 
que a baixa saturação de oxigênio foi associada à admissão na UTI; idade e baixa saturação de oxigênio foram associadas ao diagnóstico de pneumonia; e baixa 
saturação de oxigênio e hipertensão foram associadas à progressão para síndrome do desconforto respiratório agudo - SDRA. 

O uso de IECA ou BRA não foi associado à necessidade de cuidados hospitalares adicionais, internação em UTI, diagnóstico de pneumonia ou progressão para SDRA. 

Quando analisado por regressão logística em que a idade foi controlada, o único fator independentemente associado significativamente à recomendação para 
cuidados hospitalares adicionais, diagnóstico de pneumonia e progressão para SDRA foi a medida inicial da saturação de oxigênio como variável contínua. 

Conflitos de interesse e financiamento: ambos declarados como inexistentes. 

Zeng, et al, 
2020  

(preprint) 

Estudo observacional retrospectivo, unicêntrico que teve por objetivo: i) comparar as características demográficas, doenças coexistentes, gravidade da pneumonia e o 
efeito de medicamentos anti-hipertensivos (iECA/BRA versus não iECA/BRA) em pacientes com Covid-19 com hipertensão coexistente ou não; ii) investigar se há 
alteração na morbimortalidade associadas à hipertensão em pacientes com Covid-19. 
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O estudo avaliou os registros clínicos e laboratoriais de 274 pacientes com Covid-19, admitidos no Hospital Hankou* - Wuhan, China, entre 5/jan e 8/mar de 2020, 
cuja permanência foi superior a 48 horas (média de idade: 60, DP: 15), dos quais 75 eram hipertensos e 199 eram normotensos. 

Para analisar a relação entre o estágio da hipertensão e o resultado clínico, foi necessário um tempo de acompanhamento mínimo de 14 dias, incluindo o 
acompanhamento de pacientes que receberam alta antes de 8 de março de 2020 (data final do acompanhamento). Todos os pacientes foram submetidos a uma TC 
de pulmão para avaliar o comprometimento pulmonar, mensuradas por escore (não houve cegamento). 

A principal variável de interesse foi mortalidade em 28 dias (calculada a partir do dia da admissão). Os desfechos secundários incluíram gravidade da pneumonia, 
tempo de internação, taxa de alta hospitalar e taxa de hospitalização. 

Os pacientes com hipertensão eram mais velhos (média de idade: 67, DP: 11 vs. média de idade: 58, DP: 15; p<0.001) e eram mais propensos a ter comorbidades pré-
existentes - insuficiência renal crônica (n=4 [5%] vs. n=1 [1%]; p=0.031), doença cardiovascular (n=16 [21%] vs. n=15 [8%]; p=0.001), diabetes mellitus (n=23 [31%] vs. 
n=19 [10%]; p<0,001) e doença cerebrovascular (n=11 [15%] vs. n=11 [6%], p=0,013). Além disso, os pacientes hipertensos tendiam a ter um tempo maior do início 
dos sintomas até a admissão hospitalar (mediana: 10 [IQR: 7-15] vs. mediana: 9 [IQR: 5-12]; p=0,033) e maiores taxas positivas de detecção de Covid-19 por PCR (n=51 
[68%] vs. n=97 [48%]; p=0.014). Em contrapartida, não foram encontradas diferenças nos resultados clínicos (alta hospitalar, morte, tempo de internação e 
hospitalização) entre os pacientes com e sem hipertensão. 

Quando comparados os pacientes com histórico de hipertensão, não houve diferença no desenvolvimento de pneumonia grave após infecção por SARS-COV-2 entre 
os que usavam iECA/BRA (n=15 [54%] vs. n=15 [32%]; p = 0,064), a média de idade entre os 2 grupos foi de: 64 [SD:12] vs. 69 [SD:10]; p = 0,055. Não foram 
encontradas diferenças em quaisquer características basais entre os dois grupos. 

Em estudos futuros, será necessário um tamanho maior da amostra e dados clínicos multicêntricos para apoiar as conclusões do estudo. 

Limitações declaradas: i) estudo unicêntrico (Hospital Hankou em Wuhan) e  pequeno número de pacientes incluídos; ii) contemplou apenas os casos clinicamente 
confirmados de Covid-19; iii) devido à urgência na coleta dos dados, alguns pacientes tiveram um tempo de acompanhamento mais curto e isso pode interferir no 
prognóstico final e levar à falha na análise dos tempos de sobrevivência. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado com  elas bolsas da Fundação de Ciências Naturais da China, da Fundação de 
Ciências Naturais da província de Guangdong, China e pleo programa de desenvolvimento de jovens do  Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, 
China. 

 

*O Hospital Hankou foi um dos hospitais designados para tratar pacientes com pneumonia por Covid-19 

Feng et al, 
2020  

(preprint) 

O estudo (coorte retrospectivo, multicêntrico) teve por objetivo investigar o uso da terapia adjuvante (anti-hipertensivos, cloroquina e antivirais não específicos - 
arbidol, lopinavir/ritonavir e interferon α) na prevenção e progressão de pneumonia grave em pacientes com Covid-19. 

Da população em estudo (564 pacientes adultos com Covid-19 confirmada por RT-PCR, hospitalizados em 9 hospitais de 7 cidades da província de Hunan, China entre 
17/jan/2020 a 28/fev/2020; com data final do acompanhamento em 15/mar/2020), 132 (23,4%) pacientes apresentavam comorbidades, incluindo hipertensão (n = 82 
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[14,5%]), diabetes (n = 45 [8,0%]), doença cardiovascular (n = 22 [3,9%]) e doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC (n = 16 [2,8%]). Sessenta e nove (12,2%) 
tiveram pneumonia grave, seja na admissão (n=30) ou durante a internação (n=39), dos quais, 21 (30.4%) eram hipertensos (diferença de 18,1; IC 95%: 30,1 a 8,0, p < 
0.001 - em relação aos que tiveram pneumonia não grave). 

Oitenta e dois indivíduos eram hipertensos e apenas 16 pacientes tratavam com IECA/BRA (sendo 6 em monoterapia com BRA, 9 em terapia combinada com BRA e 
antagonistas dos canais de cálcio e 1 em monoterapia com iECA). Em 49 pacientes a terapia anti-hipertensiva não continha iECA/BRA (39 em monoterapia com 
antagonistas dos canais de cálcio, 3 em monoterapia com betabloqueador, 2 em monoterapia com diurético e 5 em terapia combinada com antagonista do canal de 
cálcio e β-bloqueador) e todos mantiveram o regime anti-hipertensivo usual durante a hospitalização. Os 17 restantes ou não estavam em uso de anti-hipertensivos 
ou os dados estavam indisponíveis e, conforme necessário, receberam tratamento com amlodipina. 

Não houve diferença nas características clínicas e parâmetros laboratoriais basais entre os hipertensos tratados (n=65). No entanto, os pacientes tratados com 
iECA/BRA apresentaram menor probabilidade de desenvolver pneumonia grave em comparação àqueles cuja terapia anti-hipertensiva não continha iECA/BRA (1 de 
16 [6,3%] pacientes e 16 de 49 [32,7%] pacientes, respectivamente -diferença: 26,4%; IC 95%: 1,5% a 41,3%; p = 0,037). Os parâmetros laboratoriais e de imagem 
analisados durante a internação de 65 desses pacientes mostraram menores escores de HDL e de TC dos pulmões em aproximadamente 3 dias após a admissão nos 
pacientes em uso de iECA/BRA do que naqueles em terapia não-iECA/BRA. 

A análise de regressão logística múltipla mostrou que a hipertensão sem terapia com IECA/BRA era um fator de risco clínico independente (OR: 2,07; IC 95%, 1,07 a 
4,00; P = 0,030) para o desenvolvimento de pneumonia grave em pacientes com Covid-19, independentemente da idade. Comparado com pacientes sem hipertensão, 
a hipertensão tratada com iECA/BRA não se associou ao desenvolvimento de pneumonia grave (OR: 0,41 e IC95%: 0,05 a 3,19; P = 0,392). 

Os dados sugerem potencial efeito protetor da terapia com iECA/BRA contra lesões pulmonares graves em pacientes hipertensos, já que eles eram menos propensos 
a desenvolver pneumonia grave em comparação aos tratados com as demais terapias anti-hipertensivas. Logo, os pacientes com Covid-19 hipertensos em uso de 
iECA/BRA não devem interromper a terapia anti-hipertensiva, a menos que haja uma forte indicação ou mais evidência epidemiológica. Salienta-se, no entanto, que 
os resultados devem ser interpretados com cautela devido a possíveis vieses e fatores de confusão residuais existentes no estudo. 

Limitações declaradas: i) análise retrospectiva; ii) alguns casos apresentaram resultados de exames laboratoriais incompletos, dada a variação no manejo clínico entre 
os diferentes hospitais; iii) como a maioria dos pacientes havia se recuperado e recebido alta no momento do corte dos dados e apenas dois pacientes morreram 
durante a admissão, o impacto do tratamento adjuvante nos resultados clínicos não pode ser analisado; iv) poucos pacientes receberam terapia com IECA ou BRA, o 
que não permitiu a análise do efeito de iECA e BRA separadamente. Um estudo de coorte maior de pacientes hipertensos com Covid-19 provenientes de outras 
cidades da China e de outros países ajudaria a validar/avaliar o potencial efeito protetor da terapia com iECA/BRA. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado, mas os financiadores não tiveram nenhum papel no desenho e na condução 
do estudo. 

Bean et al, 
2020  

(preprint) 

A coorte retrospectiva do estudo foi definida como todos os pacientes internados com teste positivo para SARS-Cov2 por RT-PCR em dois hospitais -  King's College 
Hospital (NHS Foundation Trust) e no Princess Royal University Hospital, Londres, Reino Unido. Somente pacientes sintomáticos e que necessitavam de internação 
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foram incluídos (n=205). O desfecho primário avaliado foi morte ou transferência para UTI em até 7 dias após início dos sintomas (definidos como febre, tosse, 
dispneia, mialgia, dor no peito ou delírio). 

Os dados foram recuperados e analisados praticamente em tempo real a partir dos componentes estruturados e não estruturados do prontuário eletrônico e foram 
checados a partir de ferramentas informáticas de processamento de linguagem natural  -PNL.* Os medicamentos foram revisadas manualmente para excluir falsos 
positivos (por exemplo, alergia). 

Os pacientes foram estratificados de acordo com a exposição aos medicamentos IECA ou BRA 7 dias antes dos sintomas ou durante o tratamento hospitalar (antes do 
seu término). Pacientes cujo tratamento foi suspenso durante a internação foram considerados como positivos à exposição ao medicamento. O desfecho primário foi 
verificado manualmente por uma revisão clínica do prontuário eletrônico. 

Para investigar a associação entre IECA e a gravidade da doença foram feitas regressões logísticas. 

Segundo as características basais, 51,2% da amostra tinha hipertensão (n=105), 30,2% diabetes (n= 62) e 14,6% cardiopatia isquêmica ou insuficiência cardíaca (n=30). 

Dos 205 pacientes, 53 (25,9%) tiveram o desfecho primário (morte ou suporte de cuidados críticos de em até 7 dias). Desses, 5 (9,4%) usavam iECA e 4 (7,5%) BRA. Ao 
todo, 37 (18%) pacientes usavam iECA e 9 (4,4%) BRA. Dentre os expostos a iECA, 14% (n=5) morreram ou necessitaram de suporte de cuidados intensivos em 
comparação com 29% (n=48) dos pacientes sem a exposição (n total=168). 

O modelo de regressão logística não ajustado indicou que os indivíduos em uso de IECA tinham uma tendência menor de desenvolver doença grave (OR: 0,42; IC95%: 
0,14-1,00, p = 0,058). Quando ajustado para associações de: i) sexo e idade (OR: 0,34; IC95%: 0,11-0,86, p = 0,02); ii) sexo, idade e hipertensão (OR: 0,28; IC95%: 0,09-
0,73, p < 0,01); e iii) sexo, idade, hipertensão e outras comorbidades - diabetes e cardiopatia isquêmica ou insuficiência cardíaca (OR: 0,29; IC95%: 0,10-0,75, p < 0,01) 
os resultados tornam-se significativos e atenuados parcialmente ao ajuste adicional. Nos modelos ajustados para as associações sexo, idade e hipertensão, e sexo, 
idade, hipertensão e outras comorbidades, a variável sexo mostrou que os homens apresentaram maior probabilidade de doença grave (OR: 2,00;  IC95%: 1,00-3,90; p 
= 0,038 e OR: 2,00;  IC95%: 1,00-4,00; p = 0,037; respectivamente). As análises de sensibilidade (em que testou-se o impacto de diferentes critérios para definir a 
coorte exposta ao iECA) mostraram resultados semelhantes, mas sem significância estatística (embora a OR tenha permanecido <1,0 para a exposição ao IECA). 

A associação independente para hipertensão também foi explorada nos modelos e os resultados mostraram que indivíduos diagnosticados com hipertensão 
apresentaram chance semelhante de desenvolver doença grave àqueles não diagnosticados, seja no modelo não ajustado (OR: 1,60; IC95%: 0,88-3,10; p = 0,12) 
quanto no ajustado por idade e sexo (OR: 1,80; IC95%: 0,83-3,80; p = 0,14). 

Não foi realizada regressão no grupo BRA, dado este conter apenas 9 pacientes. 

O estudo não está isento de vieses e fatores de confusão não mensurados, que podem afetar a sua robustez. 

Embora o tamanho da amostra seja pequeno (retirada de um único centro do Reino Unido durante um curto acompanhamento – limitação assumida do estudo), não 
há evidências de que iECA aumente a gravidade da Covid-19 a curto prazo. Pelo contrário, podem reduzir a gravidade - houve menos óbito ou transferência para UTI 
em 7 dias nos pacientes em uso de iECA (OR: 0,29; IC95%: 0,10-0,75, p <0,01), após o ajuste para condições em que possa ser usado (idade, sexo e comorbidades). 
Porém, um potencial efeito benéfico precisa ser explorado à medida que mais dados se tornarem disponíveis. Os pacientes em tratamento com iECA não devem 
interrompe-los durante a Covid-19. 
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São necessários estudos mais aprofundados para saber se os resultados também se aplicam à gravidade da infecção em ambientes não hospitalares ou a diferentes 
populações globais. 

Conflitos de interesse e financiamento: um dos autores recebeu apoio e financiamento de pesquisa da InnovateUK, Bristol-Myers-Squibb, iRhythm Technologies e 
detém ações da Glaxo Smithkline e da Biogen 

 

*PNL - introduz a possibilidade de ausência de menções circuncidatórias de doenças, sintomas ou medicamentos, utilizada para avaliar alto volume de dados clínicos 
do mundo real não estruturados 

Bean et al, 
2020  

(preprint) 

Estudo de coorte que incluiu consecutivamente pacientes adultos internados no King's College Hospital e no Princess Royal University Hospital (hospitais de captação 
multiétnica) de 01/mar a 13/abr/2020 com teste positivo para SARS-Cov2 por RT-PCR (n=1200) e sintomáticos. O desfecho primário foi definido como morte ou 
admissão em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para suporte de órgãos em até 21 dias após início dos sintomas. 

Ao todo o estudo incluiu 1.200 pacientes, dos quais 399 pacientes (33,2%) estavam em tratamento crônico com IECA ou BRA e 415 (34,6%) apresentaram o desfecho 
primário. O grupo no IECA/BRA era significativamente mais velho e tinham uma maior proporção de pacientes com comorbidades cardiovasculares (hipertensão, 
diabetes, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica) e doença renal crônica que no grupo não tomava esses medicamentos. 

A fim de investigar a associação entre IECA/BRA e a gravidade da doença (medida como admissão em UTI ou óbito) foram feitas uma série de regressões logísticas. Em 
uma primeira etapa, explorou-se independentemente apenas os medicamentos supracitados (modelo de linha de base, não ajustado). Em uma segunda etapa, o 
modelo foi ajustado para idade e sexo (Modelo 1). Em seguida, ajustado adicionalmente para hipertensão (Modelo 2) e, finalmente, ajustado adicionalmente para 
outras outras comorbidades (diabetes, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca e doença renal crônica - Modelo 3). 

A regressão logística não ajustada indicou chance semelhante de um resultado grave entre indivíduos em uso de IECA/BRA em comparação aos que não usavam esses 
medicamentos (OR: 0,83; p=0,16). No entanto, após ajustes por idade e sexo, a probabilidade de doença grave foi significativamente menor no grupo IECA/BRA (OR: 
0,70; p <0,01). O ajuste adicional para hipertensão e outras comorbidades (Modelos 2 e 3) mostrou efeito adicional modesto (OR:0,64, p<0,01 e OR: 0,63; p <0,01, 
respectivamente). 

Não houve evidências de aumento da gravidade da Covid-19 em pacientes hospitalizados em tratamento crônico com IECA ou BRA. E uma tendência para um efeito 
benéfico de IECA/BRA requer avaliação adicional em metanálises maiores e ensaios clínicos randomizados, já que as estimativas podem ser vulneráveis a possíveis 
fatores de confusão não incluídos. 

Limitações declaradas: i) o estudo foi realizado em dois hospitais em um único local geográfico, embora etnicamente misturado, durante um período de 
acompanhamento relativamente curto; ii) apesar de terem sido utilizadas covariáveis como idade, sexo e comorbidades comuns, para ajustar as análises, é possível 
que outros fatores de confusão não medidos possam ter influenciado os resultados (ex: os pacientes em tratamento crônico com IECA/BRA também foram tratados 
com estatinas com mais frequência que aqueles que não usavam esses medicamentos, com manejo diferenciado. O grupo IECA/BRA também era mais velho e 
apresentava maiores taxas de hipertensão, diabetes e comorbidades, tornando improvável que esses pacientes fossem fisiologicamente mais saudáveis. 
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Conflitos de interesse e financiamento: Um dos autores recebeu apoio de pesquisa e financiamento da InnovateUK, Bristol-Myers-Squibb, iRhythm Technologies e 
detém ações da Glaxo Smithkline e Biogen. O estudo foi financiado pelo NIHR University College London Hospitals Biomedical Research Centre Clinical and Research 
Informatics Unit; NIHR Health Informatics Collaborative, Health Data Research UK e o Instituto de Informática em Saúde da University College London. O manuscrito 
representa uma pesquisa independente, parcialmente financiada pelo NIHR Biomedical Research Center. 

Feng et al, 
2020 

Este estudo (observacional retrospectivo multicêntrico) comparou as características clínicas, os exames laboratoriais, as imagens tomográficas e o tratamento de 
pacientes com Covid-19 provenientes de 3 cidades diferentes da China (Wuhan, Xangai e Tongling) hospitalizados entre 1/jan e 15/fev de 2020. 

Os pacientes (n=476) foram divididos em grupos de acordo com a gravidade da doença: moderado, grave e crítico. No grupo moderado os pacientes apresentavam 
pneumonia, febre, tosse e outros sintomas. Para ser classificado no grupo grave, uma das seguintes condições deveria estar presente: dificuldade respiratória, 
frequência respiratória ≥ 30 por min; saturação de oxigênio em repouso ≤ 93% ou fração de oxigênio inspirado ≤ 300 mmHg. Por fim, uma das seguintes condições 
deve ser atendida no grupo crítico: falha respiratória e necessidade de ventilação mecânica; choque; ou disfunção orgânica que necessita de tratamento e 
monitoramento em UTI. 

Dos 476 pacientes, 113 (23,7%) eram hipertensos e o percentual de hipertensão foi significativamente diferente entre os 3 grupos (p=0.02). Havia mais pacientes 
hipertensos no grupo crítico que no grupo moderado (35,7% vs 20,7%; p <0,05). Os grupos também diferiram quanto à idade (o grupo crítico tinha maior percentual 
de pacientes ≥75 anos; p<0,0001) e às comorbidades (o grupo crítico também tinha maior percentual  em relação ao moderado [67.1% vs 37.8%, p<0.05]. 

Dos hipertensos, 8 usavam IECA (7,1%), 27 BRA (23,9%) e 62 (54,9%) outros tratamentos. O uso de IECA e BRA também diferiu entre os grupos. Comparado aos grupos 
grave (2/33 [6,1%]) e crítico (2/33 [6,1%]), havia mais pacientes em uso de IECA/BRA no grupo moderado (29/33 [87,9%]; p<0,05). Quando comparado o uso de outros 
tratamentos anti-hipertensivos, a diferença não foi significativa entre os grupos (35/62 [56,5%] vs.12/62 [19,4%] vs.15/62 [24,3%]; p=0.064). Devido ao número 
limitado de casos, as conclusões são preliminares, não está claro se IECA/BRA atenuam a Covid-19. Os resultados precisam ser validados com mais pacientes. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, Shanghai Municipal 
Key Clinical Specialty, Shanghai Top-Priority Clinical Key Disciplines Construction Project, Projeto de Inovação Clínica em Ciência e Tecnologia do Centro de 
Desenvolvimento do Shanghai Shenkang Hospital e pela Equipe Nacional de Pesquisa Inovadora  de Alto Nível da Universidade Local de Xangai. 

Li J et al, 
2020  

O estudo (série de casos de um único centro) teve por objetivo investigar se há associação entre IECA/BRA, gravidade da doença e mortalidade em pacientes 
hipertensos hospitalizados por infecção por Covid-19. Esses medicamentos aumentam a gravidade ou o risco de mortalidade durante a hospitalização por Covid-19? 

Dos 1178 pacientes,362 (30,7%) pacientes eram hipertensos (média de idade: 66,0 anos [IQR: 59-73]; sexo masculino: 189 [52,2%]). 

Desses, 115 (31,8%) tomavam IECA/BRA e 247 (68,2%) não. Os dois grupos não diferiram quanto as características basais e apresentaram comorbidades semelhantes, 
com exceção de maior prevalência de doença arterial coronariana nos tratados com IECA/BRA (p=0,03). Também não houve diferença quanto ao tratamento ou não 
com IECA/BRA em termos desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório agudo e tempo de hospitalização. 

Os pacientes em uso deIECA/BRA (terapia combinada ou monoterapia) foram estratificados quanto a gravidade da doença e a mortalidade. Não houve diferença 
entre aqueles com infecções graves e não graves em uso de IECA (9,2% vs 10,1%; P = 0,80), BRA (24,9% vs 21,2%; P = 0,40) ou ambos (32,9% vs 30,7%; P = 0,65) 
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tampouco entre os que morreram e os que sobreviveram que usavam IECA (9,1% vs 9,8%; P = 0,85), BRA (19,5% vs 23,9%; P = 0,42) ou ambos (27,3 % vs 33,0%; P = 
0,34). 

Os dados também são são semelhantes quando comparados os pacientes em uso de monoterapia com IECA, BRA ou nenhum tratamento - Gravidade da doença [n(%) 
graves vs n(%) não graves]: IECA: 3 (1,7%) vs 9 (4,8%), p=0,11; BRA: 11 (6,4%) vs. 13 (6,9); p=0,84; nenhum tratamento: 29 (16,8%) vs. 36 (19,0%), p=0,57; Mortalidade 
[n(%) sobreviverams vs n(%) morreram]: IECA: 11 (3,9%) vs. 1 (1,3%), p=0,45; BRA: 20 (7,0%) vs. 4 (5,2%), p=0,57; nenhum tratamento: 53 (18,6%) vs. 12 (15,6%), 
p=0,54. 

O estudo fornece dados clínicos sobre a associação entre IECA/BRA e os desfechos em pacientes hipertensos hospitalizados com Covid-19, sugerindo que os 
medicamentos não estão associados à gravidade da doença ou mortalidade de Covid-19 nesses pacientes. Contudo, o estudo foi limitado por um pequeno número de 
pacientes hipertensos em uso de IECA/BRA que foram hospitalizados com Covid-19. Os resultados tem baixa capacidade de generalização. 

Não se sabe se o tratamento com IECA/BRA foi mantido durante toda a hospitalização para todos os pacientes. Desse modo, a comparação pode ter sido influenciada 
por diferenças quanto à administração de IECA/BRA na hospitalização. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado pela Comissão de Saúde e Planejamento Familiar da cidade de Wang, China, 
que não teve nenhum papel no delineamento e na condução do estudo, assim como na preparação, revisão ou aprovação do manuscrito e decisão de submissão para 
publicação. 

Rentsch et 
al, 2020  

(preprint) 

Trata-se de uma avaliação retrospectiva de banco dados cujo objetivo foi determinar associações entre fatores demográficos, clínicos e testagem positiva para Covid-
19 com hospitalização e cuidados intensivos subsequentes do Covid-19 (desfechos avaliados). 

Os dados foram extraídos de registros eletrônicos do Department of Veterans Affairs, o maior sistema integrado de saúde dos Estados Unidos. Para tanto, foram 
analisados dados de pacientes entre 54 a 75 anos testados para o Covid-19 (n=3789) entre 8/fev e 30/mar de 2020, dos quais 585 foram Covid-19 positivos e 3204 
Covid-19 negativos. 

Foram coletados dados sobre o uso prévio (há pelo menos 1 anos) de IECA/BRA. Entre os testados, o percentual de uso de IECA/BRA foi de 40,4% e os medicamentos 
não foram associados a testagem positiva para Covid-19, seja na análise univariada (OR: 1,17; IC95%: 0.98-1.39), multivariada (OR: 0,98; IC95%: 0,78-1,23) ou 
condicional (OR: 0,93; IC95%: 0,69-1,24). 

Entre os 585 pacientes Covid-19 +, 297 (50,8%) foram hospitalizados e 122 (20,9%, IC95% 17,6-24,4%) foram para UTI. Dos testados positivos, 43,6% usava IECA/BRA, 
sendo 28,9% IECA e 16,1% BRA. Houve diferença entre os hospitalizados e os não hospitalizados quanto ao uso desses medicamentos, exceto quanto ao uso de BRA – 
IECA/BRA: 49,5% vs. 37,5% (p=0,004); IECA: 34,7% vs. 22,9% (p=0,002); BRA: 16,5% vs. 15,6% (p=0,82).O mesmo ocorreu para os internados e não internados em UTI - 
IECA/BRA: 56,6% vs. 40,2% (p=0,001); IECA: 41,0% vs. 25,7% (p=0,002); BRA: 18,9% vs. 15,6% (p=0,34). 

Nas análises não ajustadas (regressões logísticas univariadas), a exposição à IECA/BRA foi associada à hospitalização (OR: 1,63; IC95%: 1,17-2,27) e à necessidade de 
cuidados intensivos (OR: 1,94; IC95%: 1,30-2,90) – ambas com p <0,05. Contudo, nas análises ajustadas para anormalidades laboratoriais e sinais vitais, não foram 
significativamente associadas - para hospitalização: OR: 1,15 (IC95%: 0,71-1,87) para regressão logística multivariada e OR: 1,24 (IC95%: 0,79-1,95) para regressão 
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condicional com imputação múltipla de valores ausentes; para internação em UTI: OR: 1,66 (IC95%: 0,94-2,93) para regressão logística multivariada e OR: 1,69 (IC95%: 
1,01-2,84) para regressão condicional. 

Embora significativas nas análises não ajustadas, as associações com hospitalização e necessidade de terapia intensiva perderam significância estatística após o ajuste 
para medidas clínicas, como pressão arterial. 

Limitações declaradas: i) as taxas de teste variam de acordo com o local; ii) as mulheres representaram um pequeno número da amostra (184 testados, 13 positivos); 
iii) a análise é preliminar e muitos pacientes com Covid-19 ainda estão em tratamento. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado pelo Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo. 

Zhang et 
al, 2020  

O estudo (coorte retrospectiva multicêntrica) teve por objetivo determinar a associação entre o uso hospitalar de IECA/BRA e mortalidade por todas as causas em 
pacientes com hipertensão arterial sistêmica e Covid-19. 

Foram incluídos adultos (n=1128, com idade entre 18 e 74 anos) hipertensos com Covid-19, admitidos em 9 hospitais na província de Hubei, China, entre 31/ 
dez/2019 e 20/fev/2020, seguidos até: 7/mar/2020. Dos 1128 pacientes, 188 receberam IECA/BRA durante a hospitalização (média de idade: 64 anos [IQR 55-68]; 
53,2% homens) e 940 não receberam IECA/BRA (média de idade: 64 [IQR 57-69]; 53,5% homens). 

Os pacientes que interromperam o tratamento anti-hipertensivo devido à incapacidade de tomar medicamentos durante a hospitalização não foram excluídos da 
coorte. O desfecho primário foi morte por todas as causas em 28 dias. 

Comparado com o grupo IECA/BRA, o grupo não IECA/BRA apresentou maior prevalência de febre, dispnéia e lesão pulmonar bilateral no início da hospitalização. As 
alterações dinâmicas da pressão arterial durante o período de acompanhamento de 28 dias foram semelhantes entre os grupos. Em termos de tratamento hospitalar, 
o grupo IECA/BRA apresentou uma porcentagem maior de pacientes que receberam antivirais (88,8% vs. 81,7%; p = 0,02) e hipolipemiantes (22,9% vs. 10,0%; P <0,05) 
em relação aos não tratados com IECA/BRA. 

99 óbitos ocorreram entre os 1128 pacientes com hipertensão e Covid-19. O risco de mortalidade não ajustada em 28 dias por todas as causas foi significativamente 
menor no grupo IECA/BRA versus não IECA/BRA (3,7% [7/188] vs. 9,8% [92/940]; p = 0,01). No modelo Cox de efeito misto, após ajuste para idade, sexo, 
comorbidades e medicamentos hospitalares (antivirais e hipolipemiantes), o risco de mortalidade por todas as causas foi menor no grupo IECA/BRA que no grupo não 
IECA/BRA (HR ajustada: 0,42; IC95%: 0,19 -0,92; p = 0,03). 

As HR para mortalidade por todas as causas ajustadas para variáveis associadas a Covid-19 conhecidas foram: 1,08 (IC95%:1,04-1,11; p < 0,05) para a idade; 2,23 
(IC95%: 1,45-3,43; p < 0,05) para sexo; 1,47 (IC95%: 0,86-2,52; p = 0,16) para doença cardíaca coronariana e 1,35 (IC95%: 0,58-3,16; p = 0,49 ) para doença 
cerebrovascular. 

Foi feita análise de propensão (Propensity score-matched cohorts) para avaliar potenciais confundidores associados à exposição a IECA/BRA durante o período 
hospitalar - incluindo idade, sexo, febre, tosse, dispnéia, comorbidades (diabetes, doença coronariana e doença renal crônica), lesões pulmonares bilaterais 
(diagnosticadas na TC), aumento da PCR e creatinina - que podem ter resultado no efeito protetor para mortalidade por todas as causas. Foram formados então 
subgrupos na proporção de 1:2 entre os participantes (IECA/BRA: n=174 e não IECA/BRA: n=522) com base em potenciais fatores de confusão e ajuste de variáveis 
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inicialmente desequilibradas pelo modelo Cox de efeito misto. Os resultados permaneceram consistentes e estatisticamente significativos, demonstrando menor risco 
de mortalidade por todas as causas em pacientes com Covid-19 que receberam IECA/BRA (HR ajustada: 0,37; IC 95%: 0,15-0,89; p = 0,03). 

Análises de sensibilidade adicionais (usando diferentes variáveis) indicaram o mesmo (HR ajustada: 0,29; IC95%: 0,12-0,70; p = 0,01 e HR ajustada: 0,30; IC95%, 0,13-
0,71; p = 0,01). 

Dado que 34% dos hipertensos não receberam anti-hipertensivos durante a hospitalização, foi comparado também o uso de IECA/BRA entre os que receberam pelo 
menos um anti-hipertensivo (outras classes) para minimizar possíveis vieses. A análise de subgrupo indicou que, em comparação com outros anti-hipertensivos, 
IECA/BRA também diminuíram a mortalidade (HR ajustada: 0,29; IC95%: 0,12-0,69; p = 0,005) em pacientes com Covid-19. Os resultados permaneceram significativos 
na 1ª análise de sensibilidade, quando diabetes foi utilizada como variável correspondente, (HR ajustada: 0,29; IC95%: 0,12-0,70; P = 0,01) e 2ª, quando doença 
cerebrovascular foi utilizada como variável correspondente (HR ajustada: 0,30; IC95%: 0,13-0,71; P = 0,01). 

Desfechos secundários: 

A incidência de choque séptico (3,2% IECA/BRA vs. 8,0% não IECA/BRA; p = 0,03) e de coagulação intravascular disseminada (0,0% vs. 2,3%, p = 0,04) foi menor no 
grupo IECA/BRA do que no não IECA/BRA. No modelo Cox de efeito misto, o uso de IECA/BRA foi associado a menor risco de choque séptico (HR ajustada: 0,36; 
IC95%: 0,16-0,84; p = 0,01) comparado ao grupo não IECA/BRA. E na análise de propensão, o risco de choque séptico também foi menor no grupo IECA/BRA (HR 
ajustada: 0,32; IC95%: 0,13-0,80; p = 0,01). No subgrupo que recebeu pelo menos um anti-hipertensivo durante a hospitalização, os resultados permaneceram 
consistentes (HR ajustada:0,24; IC 95%: 0,10-0,63; p = 0,003). 

Limitações declaradas: 

É possível que os efeitos benéficos do IECA/BRA possam ser diferentes entre os pacientes tratados em regime ambulatorial ou em populações étnicas ou 
geograficamente diversas. Comorbidades e tratamentos hospitalares podem causar confusão na associação entre a aplicação de IECA/BRA com a mortalidade por 
Covid-19. 

O tamanho da amostra de pacientes que recebeu IECA/BRA foi modesto (n=188) e não tinha poder para detectar se havia efeito diferencial entre IECA e BRA. 

Dado a natureza retrospectiva, o estudo não está isento de viés de memória e ausência de registros. 

As diferenças nas proporções de pacientes em uso de betabloqueador e diuréticos entre os grupos IECA/BRA e não IECA/BRA podem induzir confusão não apreciada à 
conclusão. 

Conclusão: 

Entre os pacientes hospitalizados com Covid-19 hipertensos, IECA/BRA estavam associados à redução da mortalidade. Contudo, os resultados precisam de validação 
adicional em estudos geograficamente diversos, com outros delineamentos e prospectivos. 

Conflitos de interesse e financiamento: 

Declarado não haver conflito. Estudo financiado pelo Programa Nacional de P&D da China, Fundação Nacional de Ciência da China, Plano de Pesquisa Principal da 
National Natural Science Foundation da China, Projeto de Apoio à Ciência e Tecnologia de Hubei e plano de voo médico da Universidade de Wuhan. 
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Mancia et 
al, 2020  

Estudo de caso-controle de base populacional realizado na região da Lombardia, na Itália. Para cada paciente do caso, até cinco controles foram selecionados 
aleatoriamente da população-alvo, composta de residentes na Lombardia, com 40 anos ou mais, beneficiários do Serviço Regional de Saúde. Um total de 6272 
pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada corresponderam aos casos e 30.759 aos controles, pareados por sexo, idade e município de residência. 

Cabe destacar que pacientes eram elegíveis como potenciais controles até que se tornassem casos (com diagnóstico de Covid-19). Todos deveriam estar em risco para 
Covid-19 e as pessoas que se tornaram beneficiárias do Serviço Regional de Saúde após jan/2019 foram excluídas. A data do diagnóstico Covid-19 foi considerada a 
data do índice e os dados dos pacientes foram extraídos até 11/mar/2020. A densidade de incidência foi utilizada para selecionar randomicamente os controles. 

O estudo foi parte do registro populacional de pacientes com diagnóstico confirmado de infecção por SARS-CoV-2 estabelecido pela Autoridade Regional de Saúde. 

Entre os pacientes e controles, a idade média (± DP) foi de 68 ± 13 anos e 37% eram mulheres. Aproximadamente metade dos pacientes com casos leves a moderados 
recebeu atendimento domiciliar e os demais foram hospitalizados (não na UTI). Desses, 617 receberam ventilação assistida ou morreram e foram classificados como 
tendo infecção crítica ou fatal; os demais apresentaram manifestações clínicas leves e moderadas. 

Dos bancos de dados regionais dos serviços de saúde, foram coletadas informações sobre: i) internações prévias (5 anos antes da data do índice) por doença 
cardiovascular, câncer, doença respiratória e doença renal; ii) principais classes de anti-hipertensivos dispensados (monoterapia e terapia combinada) em 2019, 
medicamentos conhecidos por agirem através do SRAA e outros (hipoglicêmicos, hipolipemiantes, insulinas, antiplaquetários, antiarrítmicos, anticoagulantes, 
digitálicos, nitratos, glicocorticóides, imunossupressores, β-agonistas e outros agentes usados para doenças respiratórias crônicas) dispensados no mesmo ano. 

A diferença relativa entre os grupos quanto às características clínicas e a exposições a fármacos foram usadas para comparar casos e controles. Os dados foram 
analisados de acordo com sexo, idade e gravidade da doença (pacientes em tratamento hospitalar intensivo ou que morreram vs. outros pacientes com Covid-19). As 
associações com as exposições de interesse e a Covid-19 foram estimadas por meio de regressão logística condicional, com ajuste para fatores de confusão. 

A porcentagem de pacientes que receberam BRA foi de 22,2% entre os casos e 19,2% entre os controles (diferença: 13,3%); a porcentagem de pacientes que 
receberam iECA foi de 23,9% e 21,4%, respectivamente (diferença: 10,5%). Outros anti-hipertensivos também foram mais utilizados entre os casos que os controles, a 
exemplo dos diuréticos de alça (13,9% vs. 7,8%; diferença: 43,6%) e antagonistas dos receptores de mineralocorticóides (3,8% vs. 2,4%; diferença: 37,1%). O mesmo 
ocorreu para terapia anti-hipertensiva combinada (40,9% vs. 33,9%, diferença: 17,3) e uso de outros medicamentos, como: antidiabéticos orais (13,7% vs. 10,3%, 
diferença: 25,0), insulina (5,4% vs 2,8%, diferença: 47,8), digitálicos (1,1% vs. 0,6%, diferença: 47,3), nitratos (3,2% vs. 2,0%, diferença: 36,5), imunossupressores 
(12,8% vs. 8,8%, diferença: 30,9), glicocorticoides inalatórios (8,0 vs. 5,4%, diferença: 32,0), βagonistas de curta (4,3% vs. 2,9%, diferença: 32,8) e longa duração (8,1% 
vs. 5,0%, diferença: 38,5). 

Os casos também tiveram maior histórico de hospitalização por doenças cardiovasculares [Doença arterial coronariana: 7,5% vs.4,9%, difereça: 34,6; Intervenção 
coronariana percutânea: 3,9% vs. 2,7%: diferença: 31,3; Insuficiência cardíaca: 5,1% vs.2,5%, diferença: 52,1] e não cardiovasculares [DPOC: 3,0% vs. 1,4%, diferença: 
53,1; Asma:0,3% vs. 0,1%, diferença:60,4%; Doença renal crônica: 2,9% vs. 1,3%, diferença: 55,8; Diálise: 0,8% vs. 0,2%, diferença: 77,6; Câncer: 17,4% vs. 15,1%, 
diferença: 13,3] e, de acordo com o índice CReSc (Chronic Related Score - índice do perfil clínico dos pacientes derivados de serviços de internação e ambulatorial 
fornecidos pelo Serviço Regional de Saúde, que pontua a presença ou ausência de 31 doenças ou condições em cada paciente), tinham um perfil clínico pior. 
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Na análise não ajustada, IECA e BRA foram associados à Covid-19, porém após ajuste multivariável nenhum dos dois tiveram associação significativa. Esse também foi 
o caso dos bloqueadores dos canais de cálcio, betabloqueadores e diuréticos. Contudo, diuréticos de alça [OR não ajustado: 2,01 (1,83-2,20); OR ajustado: 1,46 (1,23-

1,73)], insulina [OR não ajustado: 1.98 (1.74–2.25); OR ajustado: 1.37 (1.19–1.58)], antiagregantes plaquetários [OR não ajustado: 1.52 (1.41–1.63); OR ajustado: 1.19 
(1.09–1.30)], anticoagulantes [OR não ajustado: 1.51 (1.37–1.66); OR ajustado: 1.16 (1.04–1.30)], imunossupressores [OR não ajustado: 1.50 (1.38–1.63); OR ajustado: 
1.30 (1.20–1.42)] e medicamentos usados para doenças respiratórias [OR não ajustado: 1.54 (1.43–1.67); OR ajustado: 1.25 (1.15–1.36)] foram associados, mesmo 
após ajuste multivariável. O mesmo ocorreu para doença respiratória pré-existente [OR não ajustado: 1.19 (1.10–1.28); OR ajustado: 1.37 (1.23–1.54)]. Observou-se 
ainda que a chance de Covid-19 tornou progressivamente maior à medida que o CReSc aumentava. 

Estimativas brutas e ajustadas do efeito da terapia anti-hipertensiva (seja em monoterapia ou combinada) comparada à ausência dela no subgrupo que teve infecção 
crítica ou fatal foram mensuradas para testar a hipótese de que a exposição poderia afetar a gravidade das manifestações clínicas da Covid-19. A análise bruta 
mostrou maior chance de Covid-19 nas duas situações, mas após ajuste multivariável não houve associação significativa para monoterapia e terapia combinada. 
Estratificações para sexo, faixa etária (<60 anos vs. ≥60 anos) e gravidade da doença foram realizadas como análises secundárias. E não mostraram diferenças 
significativas entre homens e mulheres, idosos e não idosos ou pelo curso da Covid-19 e gravidade das manifestações clínicas. Resultados semelhantes também foram 
encontrados para os demais anti-hipertensivos nas análises estratificadas. 

Para verificar a robustez dos achados, duas análises adicionais foram feitas: i) quaisquer prescrições de anti-hipertensivos, pelo menos três prescrições consecutivas e 
pelo menos uma prescrição no último trimeste/2019, supondo que os dois últimos critérios poderiam identificar alterações ou não no tratamento; ii) análises 
estratificadas de acordo com a data do diagnóstico Covid-19 (até 25/fev/2020 vs. a partir de 26/fev/2020), já que a estratégia usada para testar o coronavírus foi 
alterada durante a coleta de dados. Nenhuma das análises mostrou alterações significativas dos resultados. 

O estudo não fornece evidências de uma relação independente entre iECA ou BRA e a suscetibilidade a Covid-19 em humanos. Tampouco afetam a gravidade da 
doença. Resultado que se aplica a ambos os sexos, bem como a pessoas mais jovens e mais velhas. 

Limitações declaradas: As informações sobre o uso dos fármacos foram limitadas às prescrições e o consumo real não pôde ser avaliado. Medicamentos adquiridos 
independentemente pelos pacientes (que não havia registros no sistema do Serviço Nacional de Saúde), bem como os dispensados após dez/2019 não foram 
capturados na análise. Os resultados refletem as doses de bloqueadores RAAS usadas na prática médica italiana apenas (outras doses não foram investigadas). É 
provável que o grupo controle tenha incluído algumas pessoas com Covid-19, já que a população italiana em geral não foi testada. Fatores de confusão não medidos 
podem ter influenciado ao resultados. Os resultados se aplicam a uma população amplamente branca e não podem ser generalizados para outras etnias. 

Conflitos de interesse e financiamento: O autor principal e o autor correspondente já receberam, respectivamente, honoráros pessoais e subsídios de Laboratórios 
Farmacêuticos e órgãos do Governo Italiano e Comunidade Européia (externos ao trabalho em questão). 
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Reynolds 
et al, 2020  

Tratase de um estudo observacional realizado a partir dados de um banco de uma grande rede de saúde da cidade de Nova York, com 12.500 pacientes testados para 
Covid-19. No estudo, avaliou-se a relação entre medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona e a probabilidade de resultado positivo para 
Covid 19. Para tanto, foi investigado se o tratamento prévio com IECA, BRA, betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio ou diuréticos tiazídicos interferiam 
na probabilidade de um resultado positivo ou negativo nos testes Covid-19, bem como a probabilidade de doença grave (definido como terapia intensiva, ventilação 
mecânica ou morte) entre os pacientes que apresentaram resultado positivo. Cabe destacar que os pacientes foram considerados positivos para Covid-19 se algum 
teste positivasse para RNA SARS-CoV-2. 

Cada paciente foi caracterizados segundo o histórico de hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, diabetes, doença renal crônica e DPOC. Os dados 
sobre o tratamento anti-hipertensivo foram extraídos do prontuário eletrônico dos pacientes, foi considerado o uso dos medicamentos supracitados nos últimos 18 
meses, desde que não houvesse descontinuação no mês anterior ao teste para Covid-19. 

A partir de métodos bayesianos, foram comparados os resultados dos testes de pacientes tratados e não tratados com tais medicamentos, seja na população 
hipertensa (análise primária) quanto na geral (dados de todos os pacientes). Para definição do tratamento com cada classe de medicamentos, foi utilizado escore de 
propensão (uma medida que mensurou a probabilidade de tratamento com a classe de interesse) para minimizar o viés de confusão, uma vez que os dados 
provinham de um banco de dados. Foram feitas análises de sensibilidade por abordagens freqüentistas, usando regressão logística ajustada (que apoiaram as análises 
bayesianas). 

Entre 12.594 pacientes que foram testados para o Covid-19, um total de 5894 (46,8%) foi positivo; desses, 1002 (17,0%) apresentavam doença grave. Histórico de 
hipertensão estava presente em 4357 pacientes (34,6%), dos quais 2573 (59,1%) testaram positivo para Covid-19 e 634 (24,6%) apresentavam doença grave. Não 
houve associação entre nenhuma classe de medicamentos e aumento da probabilidade de um teste positivo (IECA: OR=0,95; p=0,65; BRA: OR=1,04; p=0,62 – entre 
hipertensos e IECA: OR=0,92; p=0,30; BRA: OR=1,00; p=0,97 – na população geral). Também não houve diferença substancialmente maior (≥10 pontos percentuais) de 
Covid-19 grave associada a qualquer um dos medicamentos estudados entre os pacientes com teste positivo (IECA: OR=0,90; p=0,37; BRA: OR=0,99; p=0,95 – entre 
hipertensos e IECA: OR=0,90; p=0,36; BRA: OR=0,96; p=0,75 – na população geral). 

Limitações declaradas: i) não se exclui a possibilidade de classificação incorreta do status do Covid-19 entre os participantes, já que houve variações nas características 
dos métodos diagnósticos para o teste Covid-19; ii) alguns pacientes submetidos a vários testes, o que aumentou a probabilidade de identificação da doença (muitas 
pessoas com Covid-19 não são testadas, principalmente as que não são hospitalizadas). Assim, o estudo pode ter superestimado a proporção de casos graves de 
Covid-19. iii) A verificação do uso de medicamentos a partir do prontuário eletrônico pode não refletir a exposição real. Não foram considerados o status 
socioeconômico e acesso à assistência médica nos escores de propensão, apesar dos medicamentos estudados terem genéricos estarem disponíveis no sistema 
hospitalar da cidade de Nova York. iv) Não se exclui a possibilidade de haver outros fatores de confusão não mensurados que afetaram os resultados. 

Financiamento de declarações de conflitos de interesse: Alguns autores receberam auxílios, honorários pessoais e suporte não financeiro empresas como Pfizer, 
Janssen, Amgen, Bristol-Myers Squibb, Siemens e do NHLBI, Omron Healthcare Inc e St. Jude Medical Inc externos ao trabalho enviado. 
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Caraballo 
et al, 2020 

Estudo que utilizou dados de pacientes testados para Covid-19 (n=900) extraídos em 16/abr/2020 do Registro de Insuficiência Cardíaca de Yale, um registro ativo de 
pacientes atendidos no Sistema de Saúde integrado da região Yale New Haven, dos EUA, vinculado a um banco de dados de estatísticas vitais (National Death Index). 

De acordo com o protocolo do Sistema de Saúde local, o teste foi realizado apenas em pacientes sintomáticos, que correspondiam a 3,4% do total de pacientes 
registrados (N = 26.703). 

Dos pacientes testados, 23% foram positivos para Covid-19 – os quais eram mais velhos, negros, hipertensos e portadores doença arterial coronariana. Ademais, eram 
menos propensos a usar bloqueadores do sistema renina-angiotensina (SRA) no momento do diagnóstico, isto é, observou-se uso significativamente maior de 
bloqueadores da SRA em pacientes negativos no registro (p<0,05). Com relação à mortalidade, o uso de SRA não alterou significativamente o desfecho, o que sugere 
que essas terapias não aumentem o risco em pacientes com insuficiência cardíaca. A associação entre variáveis demográficas e os resultados foi estabelecida por 
meio de regressão logística. 

Limitações declaradas: i) dados transversais; ii) foram incluídos apenas os pacientes testados para Covid-19, outros pacientes do registro com a infecção podem não 
ter sido contabilizados por serem assintomáticos. Logo, os achados são considerados uma estimativa conservadora da extensão de pacientes com COVID19 positivo. 
Ii) Muitos pacientes descritos permaneciam hospitalizados, o que pode ter resultado numa provável subnotificação do total de mortes por Covid-19 na amostra. 

Conflitos de interesse e financiamento: nenhum. 

Khawaja et 
al, 2020  

Estudo avaliou a associação entre fatores sociodemográficos, estilo de vida, comorbidades e uso de medicamentos anti-hipertensivos ao desenvolvimento de covid-19 
grave (que requeira hospitalização) numa parte da população inglesa. O estudo utiliza os dados do teste para Covid-19 de pacientes hospitalizados disponibilizados 
pelo Public Health England e os linca aos dados do estudo UK Biobank, uma coorte prospectiva que acompanha meio milhão de participantes, com idade entre 40 e 69 
anos, desde 2006 e coletou dados de exposição durante esse período. Trata-se, portanto, de um linkage de banco de dados. Segundo os autores, os estudos 
hospitalares carecem de um grupo de controle de base populacional e não determinam com precisão fatores de risco para o aparecimento de doenças graves ou 
testam facilmente a independência dos fatores de risco. 

No total, 406.793 participantes foram incluídos (605 casos e 406.188 controles). Assumindo que Covid-19 grave era relativamente incomum, considerou-se a parcela 
que não havia sido testada como controle. Dessa forma, foram excluídos os participantes que foram testados, mas sem um teste positivo para Covid-19, dado a 
possibilidade de falsa-negativo. Foram analisados todos os participantes com dados disponíveis e não foi realizado o cálculo do tamanho da amostra. A média de 
idade em 01/jan/2020 foi de 68 anos (48 a 85 anos) e 55% eram mulheres. 

Foram comparados dados sociodemográficos, comorbidades e medicamentos anti-hipertensivos entre casos e controles usando regressão logística univariada. E, 
posteriormente, examinou-os em um modelo de regressão logística multivariável. Embora nas análises univariadas os anti-hipertensivos tenham sido associados a um 
risco aumentado para hospitalização, nas análises multivariadas, nenhum delas foi independentemente associada à infecção grave por covid-19 após o ajuste para 
histórico de hipertensão, idade, sexo e etnia (p de 0,23 para IECA e 0,99 para BRA).Logo, não foram encontradas evidências de aumento de risco com tais anti-
hipertensivos. 

Limitações declaradas: i) a classificação de casos e controles - os indivíduos identificados com testes positivos para Covid-19 representam os casos mais graves e 
hospitalizados, os casos leves não foram identificados. Há indivíduos na população controle suscetíveis à infecção grave por covid-19, mas que não foram infectados 
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até o momento.; ii) baixa generalização dos resultados. Embora a diversidade da população do Reino Unido permita análises de etnia adequadadas (pelos dados 
alimentados), os resultados podem não se aplicar a populações de fora do Reino Unido. Iii) embora este seja um dos primeiros estudos a examinar associações de 
nível comunitário com infecção grave, não havia dados para avaliar a mortalidade subsequente. 

Ponto forte declarado: os dados serem provenientes de um estudo populacional do Reino Unido, com capacidade para quantificar e avaliar os riscos de Covid-19 
grave em casos e controles em relação às características medidas anos antes da infecção em 2020. 

Conflitos de interesse e financiamento: O estudo recebeu financimaneto dos governos do Reino Unido e os conflitos de interesses não foram declarados (não consta 
informação). 

Huh et al, 
2020  

Trata-se de um estudo de caso-controle que avaliou as relações entre vários medicamentos e o risco de Covid-19 usando um banco de dados nacional de seguros 
médicos da República da Coréia - Korean Health Insurance Review & Assessment Service (HIRA) database. 

Para tanto, todos os indivíduos cobertos pelos serviços nacionais de seguro de saúde com idade igual ou superior a 18 anos e testados para Covid-19 foram 
contemplados. Os casos foram definidos como os indivíduos com diagnóstico de Covid-19 e os demais como controles (indivíduos negativos para o teste). As 
exposições aos medicamentos de interesse foram comparadas usando modelos de regressão logística com sexo, idade, região de residência, comorbidades, utilização 
de serviços de saúde e outros medicamentos como covariáveis. Foi realizada uma análise pré-planejada de subgrupo dos pacientes testados e tratados na província 
de Daegu/Gyeongsangbukdo (DG), pois ocorreu um grande surto regional nessa área, o que levou a um maior risco de transmissão comunitária. Um total de 8.888 
indivíduos foram testados na província da DG. 

Em relação aos controles, os casos eram mais jovens (44,6 anos vs. 48,6 anos, p <0,001) e tinham uma menor proporção de homens (44,3% vs. 48,7%, p <0,001). Os 
controles tinham mais comorbidades e maior frequência de hospitalizações, consultas ambulatoriais e de emergência. Já no subgrupo da província da DG, as 
características basais dos casos e controles eram mais semelhantes em relação à população geral. 

Embora os casos tenham menor probabilidade de receber BRA (12,92% vs. 15,63%) e num primeiro momento efeito protetor (OR: 0,80; IC 95%, 0,74–0,87; p <0,001), 
o uso de BRA foi associado a um maior risco de Covid-19 após o ajuste de comorbidades e outros medicamentos concomitantes (OR: 1,13; IC95%, 1,01–1,26; p = 
0,034). No entanto, a diferença não alcançou significância estatística em indivíduos na área de DG (OR: 1,17; IC95%, 0,95-1,44; p = 0,148). Já o uso de IECA foi menos 
comum (1,0%, n = 653), e o uso de IECA não foi significativamente associado a Covid-19, seja na análise de subgrupo quanto na da população geral. 

O estudo não conclui definitivamente sobre o uso de IECA/BRA, pois o risco de Covid-19 foi maior nas análises multivariáveis para a população geral e a subpopulação 
da província da DG, embora a diferença tenha sido significativa apenas na população geral. 

Limitações declaradas: i) possibilidade de viés na caracterização dos controles negativos para o teste; ii) os dados não permitiram uma análise da conformidade com a 
prescrição ou da precisão dos diagnósticos de comorbidades; iii) não houve avaliação da gravidade das condições subjacentes, status de desempenho e características 
socioeconômicas; iv) alguns medicamentos foram prescritos com pouca frequência e o pequeno tamanho da amostra limitou o poder estatístico das análises 
relacionadas. 

Conflitos de interesse e financiamento: declarados como inexistentes. Estudo financiado pela Gachon University Gil Medical Center. 
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Mehta, et 
al, 2020  

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo que buscou avaliar a associação entre o uso de IECA/BRA com a chance de ter resultado positivo para Covid-19 ( 
desfecho primário) e, no subconjunto de pacientes positivos para a doença e que tomavam IECA/BRA, avaliar com a gravidade dos resultados clínicos (hospitalização, 
internação em unidade de terapia intensiva-UTI e necessidade de ventilação mecânica -  desfechos secundários), isto é, avaliar se o uso desses medicamentos está 
associado a um aumento na chance de infectividade viral. Logo, as exposições de interesse foram o uso de IECA ou BRA no momento do teste para Covid-19 (segundo 
os registros médicos eletrônicos). 

Todos os pacientes testados para Covid-19 entre 8/mar e 12/abr/2020 no Cleveland Clinic Health System em Ohio-Flórida foram incluídos (n=18 472), sendo 7384 
(40%) do sexo masculino e 12 725 (69%) brancos. Do total, 1735 tiveram resultado positivo no teste Covid-19 (9,4%) e 2285 (12,4%) usavam IECA ou BRA. Entre os 
pacientes com resultado positivo, 421 (24,3%) foram hospitalizados, 161 (9,3%) internados em UTI e 111 (6,4%) necessitaram de ventilação mecânica. 

Dado que os pacientes que usavam IECA ou BRA eram mais propensos a ter comorbidades subjacentes, foi estimado um escore de propensão de sobreposição para 
ajustar possíveis fatores de confusão subjacentes, a partir de um modelo de regressão logística multivariado, contendo idade, sexo e presença de hipertensão, 
diabetes, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e DPOC. Então, modelos de regressão logística ponderados pelo escore de propensão investigaram as 
associações entre os medicamentos e a probabilidade de positivar para Covid-19 e outros resultados clínicos. O modelo não mostrou associação significativa do uso 
de IECA e/ou BRA com a positividade do teste Covid-19 (OR: 0,97; IC 95%: 0,81-1,15), já para os desfechos secundários os resultados foram: hospitalização: OR=1,93 
[IC95%:1,38-2,71]; admissão em UTI: OR=1,64 [IC95%: 1,07-2,51]; necessidade de ventilação mecânica: OR=1,32 [IC95%: 0,80-2,18]. 

O estudo não encontrou associação entre o uso de IECA ou BRA e a positividade para o teste de Covid-19. A análise ponderada pelo escore de propensão de 
sobreposição mostrou uma maior chance de hospitalização entre os que usavam IECA ou BRA, maior chance de admissão em UTI entre os que tomavam IECA e não 
houve diferença em entre os grupos em relação à necessidade de ventilação mecânica durante a internação. Os dados referentes a gravidade do Covid-19 como uso 
de  IECA e BRA devem ser interpretados com cautela. 

Limitações declaradas: i) pequeno tamanho da amostra (apesar do tamanho robusto da amostra inicial, houve poucos eventos nos usuários de IECA ou BRA) e ampla 
largura dos intervalos de confiança (imprecisão dos dados); ii) os dados analisados incluíram informações sobre pacientes que receberam IECA ou BRA no momento 
do teste, mas não incluíram informações sobre a duração. Assim, não foi possível abordar tal ponto ou os efeitos de descontinuação no momento da hospitalização; 
iii) os dadossobre IECA/BRA refletiram o constante no prontuário eletrônico, mas pode ter imprecisões devido à não adesão e viés de não apuração de pacientes que 
usavam tais medicamentos e não estavam registrados; iv) a maioria da população estudada era branca, o que limita a generalização dos resultados; 

Conflitos de interesse e financiamento: Um dos autores reporta royalties da REDCap da nPhase e financiamento da Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, Merck, 
Novartis, Otsuka e Institutos Nacionais de Saúde, externos ao trabalho enviado. O estudo foi financiado pelo Cleveland Clinic Lerner Research Institute, National 
Institutes of  Health/National Center for Advancing Translational Sciences. 

Dauchet et 
al, 2020 

(preprint) 

Estudo observacional que assumiu como hipótese que se o aumento da suscetibilidade à infecção por SARS-COV2 e/ou de efeitos deletérios ocorresse em pacientes 
em uso de IECA ou BRA, quanto maior o consumo desses medicamentos, maior seria o risco de infecção e a gravidade dos sintomas clínicos. Prara tanto, a hipótese foi 
testada em quatro grupos de pacientes acima de 35 anos, com diferentes gravidades de Covid-19, encaminhados ao hospital universitário de Lille (norte da França) e 
comparada a três amostras de referência francesas – uma amostra do Norte (n = 1.569.968), onde está localizado o CHU Lille; uma representativa da população 
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nacional francesa de beneficiários de planos de saúde (n = 414.046) e uma aleatória da área urbana de Lille (n = 1.584), proveniente do levantamento transversal 
MONA LISA 2005–2007 de fatores de risco cardiovascular e nutrição. Todas consideraram apenas indivíduos acima de 35 anos. 

Cabe destacar que a população estudada (n=288) contemplou não apenas a população com Covid-19 confirmada (n=187), mas também a suspeita. E para cada um 
dos quatro grupos de gravidade, calculou-se a razão de prevalência padronizada (RPP) do consumo de anti-hipertensivos, entre eles IECA e BRA, e um intervalo de 
confiança de 95%. 

Em uma primeira tentativa de estimar um possível aumento adicional do risco de infecção por SARS-CoV2 entre pacientes tratados com medicamentos anti-
hipertensivos, especialmente IECA ou BRA, foi comparada a proporção de IECA e BRA a dos demais anti-hipertensivos. A RPP de IECA e BRA não diferiram 
significativamente à medida que a gravidade dos pacientes com Covid-19 aumentou, sendo semelhante ao consumo regular desses medicamentos na população do 
norte da França, com RPP=1,17 [0,83-1,67] para ambos os tratamentos. Houve apenas aumento estatisticamente significativo na RPP do BRA (1,56 [1,02-2,39]) em 
pacientes em unidades de terapia intensiva. Essa diferença estava de acordo com a RPP estimada na amostra da França Nacional (1,63 [1,07-2,51]) para a mesma 
população. Assim, para excluir um potencial fator de confusão nesse aumento no uso de BRA na UTI, inversamente ao observado em pacientes positivos para Covid-
19 em ambulatório e hospitalização, a população da UTI foi estratificada de acordo com o IMC, um importante fator prognóstico de gravidade. Após a estratificação, 
observou-se que o resultado, na UTI, provavelmente foi produto do subgrupo de obesos, ainda que não significativo devido à falta de poder estatístico. Sugerindo que 
o maior consumo de BRA pode estar relacionado à importância da comorbidade obesidade e não a uma interação por SARSCoV2. Cabe destacar que nesse caso, a RPP 
foi calculada usando o estudo MONA LISA Lille como grupo de referência. 

Limitações declaradas:o tamanho da amostra positiva Covid-19. No entanto, pelo menos uma duplicação da proporção de tratamentos poderia justificar uma forte 
razão clínica para, eventualmente, alterar o uso regular do tratamento anti-hipertensivo. O número de pacientes necessários para detectar uma duplicação da 
prescrição de BRA ou IECA (10% na amostra de referência do norte da França) foi de 122 para α = 5% (2 caudas) e β = 10%. Quando agrupamos todos os casos 
positivos de Covid-19 (187 casos), não detectamos diferença significativa de prescrição de IECA ou BRA. 

Conflitos de interesse e financiamento: Um autores declara personal fees da Fondation Alzheimer e Genoscreen, externa ao trabalho.O estudo foi financiado pelo 
Centro Hospitalar Universitário de Lille (CHU Lille), pela Universidade de Lille, pelo Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (Inserm) e pelo Instituto Pasteur de 
Lille. 

Richardson 
et al, 2020  

Trata-se de uma série de casos que descreve as características clínicas e os resultados de pacientes com Covid-19 hospitalizados em um sistema de saúde americano.  
Foram incluídos 5700 pacientes (idade mediana: 63 anos [IQR: 52-75]; 39,7% do sexo feminino), cujas comorbidades mais comuns foram hipertensão (3026; 56,6%), 
obesidade (1737; 41,7%) e diabetes (1808; 33,8%). Durante a hospitalização, 373 pacientes (14,2%) (idade mediana, 68 anos [IQR, 56-78]; 33,5% do sexo feminino) 
foram tratados na unidade de terapia intensiva, 320 (12,2%) receberam ventilação mecânica invasiva, 81 (3,2%) foram tratados com terapia renal substitutiva e 553 
(21%) morreram.Os resultados foram avaliados apenas naqueles pacientes que receberam alta ou morreram (n=2634). 

Informações sobre reconciliação medicamentosa estavam disponíveis para 2411 (92%) dos 2634 pacientes que receberam alta ou morreram no final do estudo. 
Desses, 189 (7,8%) estavam em uso de IECA em casa e 267 (11,1%) estavam em uso de BRA em casa. Dos pacientes que tomaram IECA em casa, 91 (48,1%) 
continuaram tomando no hospital e o restante interrompeu o medicamento durante a permanência hospitalar. Dos pacientes que tomavam BRA em casa, 136 
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(50,1%) continuaram tomando BRA enquanto estavam no hospital e o restante interrompeu o uso do medicamento durante a hospitalização. Dos pacientes que não 
receberam ACEi ou BRA em casa, 49 iniciaram o tratamento com IECA e 58 iniciaram o tratamento com BRA durante a hospitalização. As taxas de mortalidade para 
pacientes com hipertensão que não tomam IECA ou BRA, fazem uso de IECA e tomam BRA foram de 26,7%, 32,7% e 30,6%, respectivamente. 

Limitações declaradas: i) a população do estudo incluiu apenas pacientes na área metropolitana de Nova York; ii) os dados foram coletados no banco de dados do 
prontuário eletrônico; iii) o tempo médio de acompanhamento pós-alta foi relativamente curto aos 4,4 dias (IQR, 2,2-9,3); iv) a estatística descritiva do subgrupo não 
foi ajustada para possíveis fatores de confusão; v) os dados clínicos estavam disponíveis para apenas 46,2% dos pacientes admitidos. A falta de dados de pacientes 
que permaneceram hospitalizados na data final do estudo podem ter influenciado os achados. 

Conflitos de interesse e financiamento:Um dos autores declarou receer subsídios da Regeneron, externo ao trabalho; outro relatou servir a um conselho consultivo 
científico de Nihon Kohden e receber subsídios do National Institutes of Health, United Therapeutics, Philips, Zoll, and Patient-Centered Outcomes Research Institute, 
externo ao trabalho. Outro relatou receber honorários pessoais da Infervision, externo ao trabalho. O estudo foi financiado pelo Instituto Nacional de Envelhecimento 
do Instituto Nacional de Saúde; da Biblioteca Nacional de Medicina do Instituto Nacionais de Saúde; e do National Heart, Lung, and Blood Institute. 

Ip A et al, 
2020  

Estudo retrospectivo, multicêntrico e por amostragem de conveniência (série de casos) de pacientes hospitalizados com SARS-CoV-2 confirmado na rede Hackensack 
Meridian Health, o maior provedor de serviços de saúde em Nova Jersey. Dados demográficos, características clínicas, tratamentos e resultados foram coletados 
manualmente dos prontuários eletrônicos. Os dados foram avaliados por regressão logística. 

Dos 3017 pacientes com Covid-19 hospitalizados, 1584 (52,5%) apresentaram diagnóstico pré-existente de hipertensão; 794 (50,1%) receberam alta, 422 (26,6%) 
morreram de complicações e 368 (23,2%) permanecem hospitalizados. IECA e BRA foram utilizados em 22,8% e 18,0% dos hipertensos. 

As taxas de mortalidade foram mais baixas para pacientes hipertensos em tratamento com IECA (27%, p = 0,001) ou BRA (33%, p = 0,12) em comparação aos outros 
anti-hipertensivos (39%) nas análises não ajustadas. A terapia inibidora do SRAA parece ser protetora em comparação com outros agentes anti-hipertensivos (p = 
0,001). Contudo, os resultados são limitados pela natureza retrospectiva do estudo e por possíveis fatores de confusão. 

Conflitos de interesse e financiamento: nenhum apoio de qualquer organização para o trabalho; nenhuma relação financeira, nos últimos três anos, com organizações 
que possam ter interesse no trabalho; nenhum outro relacionamento ou atividade que possa ter influenciado o trabalho. 

Yan et al, 
2020  

Trata-se de um caso controle que contemplou 610 pacientes com Covid-19 (casos) e 48.667 controles (populacional) da província de Zhejiang, na China. Estudo que 
teve por objetivo avaliar se medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos afetam o desenvolvimento e/ou a gravidade do Covid-19. Para tanto, regressões 
logísticas foram realizadas, tanto não ajustada quanto ajustada para covariáveis. As análises foram ajustadas por idade, sexo e IMC e presença de comorbidades 
relevantes. 

Entre os indivíduos com diagnóstico de hipertensão, não foi observada diferença significativa na suscetibilidade ou gravidade com o uso de iECA, mas os indivíduos 
com Covid-19 tiveram uma probabilidade significativamente maior de usar de bloqueadores dos canais de cálcio, mesmo após ajuste para idade, sexo e IMC. A 
comparação de controles populacionais com indivíduos diagnosticados com Covid-19 mostrou menor prevalência de uso de BRA e diuréticos em casos com 
hipertensão arterial do que entre controles hipertensos.Indivíduos que tomavam BRA e diuréticos apresentaram risco significativamente menor de doença (OR = 0,24; 
95 % IC 0,17-0,34 e OR = 0,32; IC95% 0,19-0,57, respectivamente). Em termos de gravidade, houve uma tendência para o uso de betabloqueadores ser mais 
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prevalente em casos graves e críticos do que em casos leves e comuns. No entanto, após o ajuste para idade, sexo e IMC, nenhum dos medicamentos anti-
hipertensivos foi significativamente associado à gravidade do Covid-19. 

Não foram encontradas evidências para alterar a terapia de BRA ou IECA no contexto da pandemia. 

Limitações declaradas: i) natureza retrospectiva pode levar a um possível sub-registro de algumas comorbidades menos comuns e histórico de uso de medicamentos; 
ii) poder modesto da amostra para avaliar possíveis fatores de risco com baixa frequência; iii) a baixa taxa de letalidade de 0,6% não permitiu avaliar os fatores de 
risco associados à mortalidade. 

Conflitos de interesse e financiamento: Um dos autores é membro do conselho consultivo da Amryt Pharmaceuticals, Astra Zeneca, GSK e Pfizer. E outro é consultor 
da Zoe Global Ltd e membro do conselho científico da CPKelco. Estudo financiado pelos principais projetos de desenvolvimento social da cidade de Ningbo, projeto de 
ciência e tecnologia em saúde médica da Comissão Provincial de Saúde de Zhejiang, fundação de ciências naturais da província de Zhejiang e pelo Centro de Pesquisa 
Biomédica NIHR Nottingham. 
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Apêndice 4. Características e detalhes metodológicos dos estudos em andamento 

No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

1 NCT04312009 Terapêutica 

Título: Randomized Controlled Trial of Losartan for Patients With Covid-19 Requiring Hospitalization 

País: EUA 

Delineamento: ECR fase II, paralelo, quadruplo cego 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos com infeção confirmada por SARS-CoV-2 ou com infecção respiratória superior expostos 

recentemente a paciente(s) com Covid-19 e sintomas respiratórios com necessidade de oxigênio suplementar 

(n = 200) 

Intervenção: Losartana 

Comparador: Placebo 

Desfecho primário: Escore SOFA- Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Respiratory Score 

Registro inicial: 

17/03/2020 

Início do estudo: 

16/03/2020 

Avaliação primária 

prevista: 01/03/2021 

Finalização prevista: 

01/04/2021 

Não 

2 NCT04311177 Terapêutica 

Título: Randomized Controlled Trial of Losartan for Patients With Covid-19 Not Requiring Hospitalization 

País: EUA 

Delineamento: ECR fase II, paralelo, quadruplo cego 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos com infeção confirmada por SARS-CoV-2 ou com infecção respiratória superior expostos 

recentemente a paciente(s) com Covid-19 (n=478) 

Intervenção: Losartana 

Comparador: Placebo 

Desfecho primário: Taxa de admissão hospitalar 

Registro inicial: 

16/03/2020 

Início do estudo: 

09/02/2020 

Avaliação primária 

prevista: 01/04/2021 

Finalização prevista: 

01/04/2021 

Não 

3 NCT04287686 Terapêutica 

Título: Recombinant Human Angiotensin-converting Enzyme 2 (rhACE2) as a Treatment for Patients With Covid-19 

País: China 

Delineamento: ECR, paralelo, aberto 

Status: Abandonado/Withdrawn (sem aprovação do CDE) 

Participantes: Adultos com diagnóstico confirmado de Covid-19 e sinais de desconforto respiratório (n=24) 

Intervenção: Enzima conversora de angiotensina-2 recombinante humana + tratamento convencional 

Comparador: tratamento convencional  

Desfecho primário: Evolução da temperatura corpórea e carga viral ao longo de 14 dias 

Registro inicial: 

27/02/2020 

Início do estudo: 

02/2020 

Avaliação primária 

prevista: 04/2020 

Finalização prevista: 

04/2020 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

4 NCT04272710 Terapêutica 

Título: Prognostic Factors in Covid-19 Patients Complicated with Hypertension 

País: China 

Delineamento: Coorte Retrospectiva 

Status: Abandonado (Razão: Projetos semelhantes foram registrados) 

Participantes: Adultos com diagnóstico confirmado de hipertensão e Covid-19 e sinais de desconforto respiratório 

(n=NA) 

Exposição: tratamento com inibidores da ECA 

Comparador: tratamento sem inibidores da ECA 

Desfecho primário: Taxa de ocupação na unidade de terapia intensiva, ventilação mecânica e óbito 

Registro inicial: 

17/02/2020 

Início do estudo: 

25/01/2020 

Avaliação primária: 

31/03/2020 

Finalização prevista: 

30/04/2020 

Não 

5 NCT04318301 Terapêutica 

Título: Hypertension in Patients Hospitalized With Covid-19 (HT-COVID19) 

País: China 

Delineamento: Observacional, Caso controle 

Status: Ativo, não recrutando 

Participantes: Adultos com diagnóstico confirmado de Covid-19 (n = 275), divididos em dois grupos: tratados e não 

tratados com inibidores da ECA e BRA para hipertensão 

Desfecho primário: taxa de morte 

Registro inicial: 

23/03/2020 

Início do estudo: 

21/03/2020 

Avaliação primária: 

28/03/2020 

Finalização: 30/03/2020 

Não 

6 NCT04328012 Terapêutica 

Título: Comparison Of Therapeutics for Hospitalized Patients Infected With SARS-CoV-2 In a Pragmatic Adaptive 

Randomized Clinical Trial During the Covid-19 Pandemic (COVID MED Trial) (COVID MED) 

País: EUA 

Delineamento: ECR fase II/III, paralelo, quádruplo cego 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos hospitalizados com diagnóstico confirmado de Covid-19 (n = 4.000) 

Intervenção: Lopinavir/ritonavir + cuidado padrão OU Hidroxicloroquina + cuidado padrão OU Losartana + cuidado 

padrão 

Comparador: Placebo + cuidado padrão 

Desfecho primário: Gravidade da doença 

Registro inicial: 

31/03/2020 

Início do estudo: 

01/04/2020 

Avaliação primária 

prevista: 21/01/2021 

Finalização prevista: 

01/04/2021 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

7 NCT04318418 Terapêutica 

Título: ACE Inhibitors, Angiotensin II Type-I Receptor Blockers and Severity of Covid-19 (CODIV-ACE) 

País: Itália 

Delineamento: Observacional, Caso controle 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Pacientes hospitalizados com diagnóstico confirmado de Covid-19 (n = 5.000), divididos em casos e 

controle: pacientes que desenvolvem e não desenvolvem Covid-19 grave, respectivamente 

Exposição: BRA ou inibidores da ECA 

Desfecho primário: Covid-19 grave 

Registro inicial: 

24/03/2020 

Início do estudo: 

23/03/2020 

Avaliação primária 

prevista: 10/04/2020 

Finalização prevista: 

30/04/2020 

Não 

8 NCT04335123 Terapêutica 

Título: An Open Label Phase 1 Trial of Losartan for Worsening Respiratory Illness in Covid-19 

País: EUA 

Delineamento: ECR, fase I aberto, braço único* 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos com Covid-19 e insuficiência respiratória (n=50) 

Intervenção: Losartana 25 mg do dia 0 ao dia 3, depois escalonamento da dose para 50 mg até a conclusão do estudo 

*Pacientes que não consentirem o tratamento com Losartana poderão ter a coleta de dados do prontuário médico para 

uso como grupo de controle (desde que consentido) 

Desfecho primário: Número de participantes com eventos adversos relacionados ao tratamento por 14 dias 

Registro Inicial: 

31/03/2020 

Inicio do estudo: 

25/03/2020 

Avaliação primária: 

09/2020 

Finalização prevista: 

10/2020 

Não 

9 NCT04340557 Preventiva 

Título: Randomized Open Label Study of Standard of Care Plus an Angiotensin II Receptor Blocker Compared to 

Standard of Care Alone to Minimize the Progression to Respiratory Failure in SARS-CoV-2 Infection 

País: EUA 

Delineamento: ECR, aberto, multicêntrico, fase IV 

Status: recrutando 

Participantes Adultos com Covid-19 e comprometimento respiratório (hipóxia) leve a moderado (n=200) 

Intervenção: BRA (Losartana) + cuidado padrão 

Comparador: cuidado padrão 

Desfecho primário: Número de indivíduos que necessitam de transferência para UTI para ventilação mecânica devido à 

insuficiência respiratória (ventilação mecânica) 

Registro Inicial: 

09/04/2020 

Inicio do estudo: 

25/03/2020 

Avaliação primária: 

09/2020 

Finalização prevista: 

10/2020 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

10 NCT04335786 Terapêutica 

Título: PRAETORIAN-COVID: A Double-blind, Placebo-controlled Randomized Clinical Trial With Valsartan for 

PRevention of Acute rEspiraTORy dIstress Syndrome in hospitAlized patieNts With SARS-COV-2 (Covid-19) Infection 

Disease 

País: Holanda 

Delineamento: ECR, paralelo, fase IV, quádruplo cego 

Status: recrutando 

Participantes Adultos com SARS-CoV-2 admitidos em qualquer hospital dos centros participantes (n=651) 

Intervenção: Valsartana 

Comparador: Placebo 

Desfecho primário: primeira ocorrência de internação em UTI, ventilação mecânica ou morte 

Registro Inicial: 

02/04/2020 

Inicio do estudo: 

04/2020 

Avaliação primária: 

07/2020 

Finalização prevista: 

08/2021 

Não 

11 NCT04337190 NI 

Título: Impact of Previous Treatment With Angiotensin II Receptor Blockers in Patients With SARS-Cov2 Infection 

Admitted to the Intensive Care Unit on Survival and Severity of the Disease (COVID-ARA2) 

País: França 

Delineamento: Coorte prospectiva 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos admitidos na UTI por insuficiência respiratória devido à COVID (n=100) 

Exposição: Coleta de sangue 

Desfecho primário: concentração (e atividade) de ACE2 ao longo do tempo [testagem por ELISA] 

Registro Inicial: 

07/04/2020 

Inicio do estudo: 

03/04/2020 

Avaliação primária: 

06/10/2020 

Finalização prevista: 

06/12/2020 

Não 

12 NCT04331574 NI 

Título: Phase IV Observational Study to Associate Hypertension and Hypertensinon Treatment to COVID19 

País: Itália 

Delineamento: Observacional, Transversal, multicêntrico 

Status: recrutando 

Participantes: Pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 recrutados em hospitais italianos (n=2000) 

Desfecho primário: 1) Número de pacientes que usam inibidores da ECA e / ou bloqueadores dos receptores da 

angiotensina (BRA) como agentes anti-hipertensivos [Período: 3 meses]; 2) Número de pacientes sem sintomas, com 

sintomas moderados ou com sintomas graves de pneumonia, que também usavam inibidores da ECA e/ou 

bloqueadores dos receptores da angiotensina como agentes anti-hipertensivos [Período: 3 meses ] 

Registro Inicial: 

02/04/2020 

Inicio do estudo: 

10/03/2020 

Avaliação primária: 

10/04/2020 

Finalização prevista: 

30/04/2020 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

13 NCT04338009 Terapêutica 

Título: The Randomized Elimination or Prolongation of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin 

Receptor Blockers in Coronavirus Disease 2019 

País: EUA 

Delineamento: ECR, paralelo, unicego 

Status: recrutando por convite 

Participantes: Adultos hospitalizados com diagnóstico suspeito de Covid-19 e que usassem previamente BRA ou iECA 

(n=152) 

Intervenção: descontinuação de BRA/iECA 

Comparador: continuação de BRA/iECA 

Desfecho primário: desfecho composto hierárquico composto (classificação global que classifique os resultados dos 

pacientes de acordo com quatro fatores: (1) tempo até a morte, (2) número de dias em que houve necessidade de 

ventilação mecânica invasiva ou oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), (3) número de dias em que houve 

necessidade de substituição renal ou terapia pressora/inotrópica e (4) score SOFA modificado - inclui os domínios 

cardíaco, respiratório, renal e coagulativo) 

Registro Inicial: 

08/04/2020 

Inicio do estudo: 

31/03/2020 

Avaliação primária: 

31/12/2020 

Finalização prevista: 

31/12/2020 

Não 

14 NCT04329195 Terapêutica 

Título: ACE Inhibitors or ARBs Discontinuation for Clinical Outcome Risk Reduction in Patients Hospitalized for the 

Endemic Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) Infection: the Randomized ACORES-2 Study 

País: França 

Delineamento: ECR fase III aberto, paralelo 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos com diagnóstico de Covid-19, tratados previamente (em tratamento há mais de 1 mês).com 

inibidores da ECA ou BRA e internados em uma unidade de terapia não intensiva. (n=554) 

Intervenção: descontinuação da terapia com inibidores da ECA ou BRA 

Comparador: continuação da terapia com inibidores da ECA ou BRA 

Desfecho primário: Tempo para melhora clínica do dia 0 ao dia 28 (melhora de dois pontos em uma escala ordinal de 

sete categorias ou alta hospitalar, o que ocorrer primeiro) 

Registro Inicial: 

01/04/2020 

Inicio do estudo: 

04/2020 

Avaliação primária: 

05/2020 

Finalização prevista: 

05/2020 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

15 NCT04318418 NI 

Título: ACE Inhibitors, Angiotensin II Type-I Receptor Blockers and Severity of Covid-19 

País: Itália 

Delineamento: Observacional, Caso-controle 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Pacientes hospitalizados com infecção confirmada por Covid-19 (qualquer tipo), recrutados em hospital 

italiano. Casos: Pacientes que desenvolveram forma grave de Covid-19 (incluindo eventos fatais) 

Controles: Pacientes infectados que não desenvolveram doença respiratória grave por Covid-19 (incluindo indivíduos 

que se recuperaram da infecção) 

Exposição: tratamento com iECA ou BRA. 

Desfecho primário: forma grave da Covid-19 - pneumonia grave ou síndrome do desconforto respiratório agudo 

Registro Inicial: 

24/04/2020 

Inicio do estudo: 

23/03/2020 

Avaliação primária: 

10/04/2020 

Finalização prevista: 

30/04/2020 

Não 

16 NCT04335630 NI 

Título: Cardiovascular Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 

País: EUA 

Delineamento: Observacional, Caso-controle 

Status: recrutando 

Participantes: Indivíduos admitidos na unidade COVID e na UTI do Memorial Hermann Hospital/Texas Medical Center 

(n=500) 

Casos: Pacientes internados no hospital com sintomas de febre, dor de garganta, tosse, congestão nasal e/ou dispnéia, 

que foram positivos para SARS-CoV-2 por PCR; Controles: Indivíduos da mesma idade e sexo admitidos no hospital 

com sintomas semelhantes, mas com teste de PCR negativo para SARS-CoV-2 

Casos: indivíduos em uso IECA; Controle: indivíduos que não usam iECA 

Desfecho primário: prevalência de cardiomiopatia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmias clinicamente 

significativas, choque cardiogênico ou parada cardíaca [período de um ano] 

Registro Inicial: 

06/04/2020 

Inicio do estudo: 

30/03/2020 

Avaliação primária: 

03/2010 

Finalização prevista: 

03/2022 

Não 

17 NCT04321096 Terapêutica 

Título: The Impact of Camostat Mesilate on Covid-19 Infection: An Investigator-initiated Randomized, Placebo-

controlled, Phase IIa Trial 

País: Dinamarca 

Delineamento: ECR, paralelo, fase I/II, placebo controlado, quádruplo cego 

Status: recrutando 

Participantes: Adolescentes e adultos admitidos em hospitais com infecção por Covid-19 documentada com menos de 

48 horas do início dos sintomas (n=180) 

Intervenção: Camostat (Mesilato) 

Comparador: placebo 

Desfecho primário: dias até a melhora clínica, definida como alta hospitalar ou melhora de 2 pontos na classificação da 

gravidade da doença numa escala de 7 pontos [Prazo: 30 dias] 

Registro Inicial: 

25/03/2020 

Inicio do estudo: 

31/03/2020 

Avaliação primária: 

31/12/2020 

Finalização prevista: 

01/05/2021 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

18 NCT04343001 Terapêutica 

Título: Aspirin, Losartan and Simvastatin in Hospitalised Covid-19 Patients: a Multinational Randomised Open-label 

Factorial Trial 

País: Nigéria e Paquistão 

Delineamento: ECR, fase III, aberto, fatorial 2x2x2 (8 braços) 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos admitidos em hospital com infecção aguda por Covid-19 suspeita ou confirmada (sintomáticos), 

com idade ≥50 anos (n=10.000) 

Intervenção: AAS, losartana, sinvastatina, AAS + losartana, AAS + sinvastatina, losartana + sinvastatina, AAS+ 

losartana + sinvastatina 

Comparador: cuidado padrão 

Desfecho primário: morte (em 28dias) 

Registro Inicial: 

13/04/2020 

Inicio do estudo: 

04/2020 

Avaliação primária: 

04/2021 

Finalização prevista: 

08/2021 

Não 

19 NCT04334005 Terapêutica 

Título: Effect of Vitamin D Administration on Prevention and Treatment of Mild Forms of Suspected Covid-19 

País: Espanha 

Delineamento: ECR, paralelo, duplo cego 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Pacientes infectados com a Covid-19, sintomáticos e não graves, que apresentam tosse, febre, 

congestão nasal, sintomas gastrointestinais, fadiga, anosmia, ageusia ou sinais alternativos de infecções respiratórias. 

Intervenção: Vitamina D + cuidado padrão (AINE, iECA, BRA ou tiazolidinedionas - TZD) 

Comparador: cuidado padrão (AINE, iECA, BRA ou tiazolidinedionas - TZD) 

Desfecho primário: mortalidade cumulativa (todas as causas e causas específicas) 

Registro Inicial: 

03/04/2020 

Inicio do estudo: 

10/04/2020 

Avaliação primária: 

30/06/2020 

Finalização prevista: 

30/06/2020 

Não 

20 NCT04330300 Preventiva 

Título: The CORONAvirus Disease 2019 Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor/Angiotensin Receptor Blocker 

InvestigatiON (CORONACION) Randomized Clinical Trial 

País: Irlanda 

Delineamento: ECR, paralelo, aberto, Fase IV 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos acima de 60 anos com hipertensão, tratados com iECA ou BRA e Covid-19 

Intervenção: Anti-hipertensivo alternativo - Diuréticos tiazídicos ou bloqueadores do canal de cálcio 

Comparador: iECA ou BRA 

Desfecho primário: taxa de morte, intubação em UTI ou hospitalização por ventilação não invasiva num período de 12 

meses 

Registro Inicial: 

01/04/2020 

Inicio do estudo: 

30/03/2020 

Avaliação primária: 

31/01/2021 

Finalização prevista: 

01/03/2021 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

21 NCT04355936 Terapêutica 

Título: Telmisartan for Treatment of Covid-19 Patients: an Open Label Randomized Trial 

País: Argentina 

Delinemanento: ECR, paralelo, aberto, Fase II 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos (acima 18 anos) com diagnóstico confirmado de Covid-19 por RT-PCR 

Intervenção: cuidado padrão + Telmisartan 80 mg 2x/dia no diagnóstico de Covid-19 

Comprador: cuidado padrão 

Desfecho primário: necessidade de oxigênio suplementar [Prazo: 15 dias após a inscrição] 

Saturação de oxigênio no sangue abaixo de 93% 

Registro Inicial: 

21/04/2020 

Inicio do estudo: 

01/04/2020 

Avaliação primária: 

01/10/2001 

 

Não 

22 NCT04360551 Terapêutica 

Título: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Trial of the Safety and Efficacy of Telmisartan for the 

Mitigation of Pulmonary and Cardiac Complications in Covid-19 Patients 

País: Estados Unidos 

Delinemanento: ECR, paralelo, triplo-cego, Fase II 

Satatus: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos (acima 18 anos) com diagnóstico confirmado laboratorialmente SARS-CoV2, com sintomas de 

Covid-19, exceto gestantes 

Intervenção: Telmisartan 40 mg/dia por 21 dias 

Comprador: placebo 

Desfecho primário: gravidade clínica máxima da doença [Período: durante o período de 21 dias de estudo] 

Baseado em uma escala ordinal de 7 pontos Covid-19 da OMS modificada 

Registro Inicial: 

24/04/2020 

Inicio do estudo: 

01/07/2020 

Avaliação primária: 

30/06/2021 

Finalização prevista: 

30/06/2021 

Não 

23 NCT04364893 Terapêutica 

Título: Suspension of Angiotensin Receptor Blockers and Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors and Adverse 

Outcomes in Hospitalized Patients With Coronavirus Infection (Covid-19). A Randomized Trial 

País: Brasil 

Delinemanento: ECR, paralelo, aberto 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos (acima 18 anos) hospitalizados com diagnóstico de Covid-19 usando inibidores da ECA ou 

bloqueadores do receptor da angiotensina, desde que usem no máximo de 3 anti-hipertensivos 

Intervenção: Manutenção de bloqueadores dos receptores da angiotensina e inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina 

Comprador: Suspensão de bloqueadores dos receptores da angiotensina e inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina 

Desfecho primário: media de dias vivos e fora do hospital [Prazo: 30 dias] 

Registro Inicial: 

28/04/2020 

Inicio do estudo: 

06/04/2020 

Avaliação primária: 

01/10/2020 

Finalização prevista: 

01/12/2021 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

24 NCT04359953 Terapêutica 

Título: Efficacy of Hydroxychloroquine, Telmisartan and Azithromycin on the Survival of Hospitalized Elderly Patients 

With Covid-19: a Randomized, Multicenter, Adaptative Study 

País: França 

Delinemanento: ECR, paralelo, aberto, fase III 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Idosos ≥ 75 anos ou ≥ 60 se tiver demência, infectado com COVID 19 (confirmado por RT-PCR SARS-

CoV-2 detectável com menos de 5 dias), com manifestação clínica que requeira hospitalização 

Intervenção: Hydroxicloroquina 200mg 2x/dia por 14 dias; Azitromicina 250mg 2x/dia por 14 dias; Telmisartan 40mg 

2x/dia por 14 dias 

Comprador: Nenhuma intervenção 

Desfecho primário: Taxa de sobrevivência em duas semanas [Período: Dia 14] 

Registro Inicial: 

24/04/2020 

Inicio do estudo: 

24/04/2020 

Avaliação primária: 

01/06/2021 

Finalização prevista: 

01/06/2021 

Não 

25 NCT04353596 Terapêutica 

Título: Stopping ACE-inhibitors in Covid-19: A Randomized Controlled Trial 

País: Áustria e Alemanha 

Delinemanento: ECR, paralelo, unicego, fase IV 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos ≥ 18 com infecção comprovada e sintomática por SARS-CoV2 ≤ 5 dias, em terapia com 

IECA/BRA crônica (≥ 1 mês) para tratamento da hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca ou doença 

arterial coronariana, em condições hemodinâmicas estáveis que permitam interromper ou continuar o tratamento 

(pressão arterial sistólica ≤180mmHg) e competentes para tomar uma decisão 

Intervenção: Parar/Substituir IECA/BRA 

Comprador: Nenhuma intervenção, o que significa tratamento com IECA ou BRA 

Desfecho primário:i) Combinação do escore máximo de avaliação sequencial de falhas de órgãos (SOFA) e óbito 

[período de tempo: 30 dias] e ii) Composto de admissão em uma UTI, uso de ventilação mecânica ou morte por 

qualquer causa [Prazo: 30 dias] 

Registro Inicial: 

20/04/2020 

Inicio do estudo: 

24/04/2020 

Avaliação primária: 

01/06/2021 

Finalização prevista: 

01/06/2021 

Não 

26 NCT04357535 NI 

Título: Prognosis of SARS-Cov 2 Positive Patients Receiving Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) and 

Angiotensin II Receptor Antagonists (ARBs) 

País: Arábia Saudita 

Delinemanento: Coorte prospectiva 

Status: terminado (We cannot meet number of subjects as recently published similar studies.) - The study has stopped 

early and will not start again. Participants are no longer being examined or treated 

*O estudo não atingiu o n previsto, de 226 pacientes, e incluiu 17 porque haviam estudos semelhantes em 

andamento 

Participantes: Adultos ≥ 18 infectados com o COVID19 (PCR positivo) com um dos seguintes comorbidades: 

Hipertensão; Doença arterial coronária; Insuficiência cardíaca; Diabetes mellitus. 

Exposição: IECA/BRA 

Registro Inicial: 

22/04/2020 

Inicio do estudo: 

12/04/2020 

Avaliação primária: 

31/07/2021 

Finalização prevista: 

30/09/2021 

Não 



                                                   
 

107 
 

No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

Desfecho primário: Ventilação mecânica invasiva - Taxa de necessidade de ventilação mecânica invasiva [Prazo: O 

estudo continuará por 1 ano] 

27 NCT04356495 Terapêutica 

Título: Outpatient Treatment of Elderly People With Symptomatic SARS-CoV-2 Infection (Covid-19): a Multi-arm, Multi-

stage (MAMS) Randomized Trial to Assess the Efficacy and Safety of Several Experimental Treatments to Decrease the 

Risk of Hospitalization or Death (COVERAGE Trial) 

País: França 

Delinemanento: ECR multicêntrico, aberto, de fase múltipla e de múltiplos braços (MAMS) 

Satatus: ainda não recrutando 

Participantes: Idosos ≥ 65 anos com teste virologico positivo para a infecção por SARS-CoV-2 no swab nasofaríngeo, 

com início dos sintomas <72 horas antes da coleta da amostra do swab nasofaríngeo, ambulatoriais, capazes de 

compreensão, que não tenham nenhum critério de hospitalização de acordo com as recomendações atuais 

Intervenção: i) Hidroxicloroquina 200mg por 10dias, II) Imatinibe 400mg por 10 dias; iii) Favipiravir 200mg por 10 dias; 

Telmisartan 20mg por 10 dias 

Comparador: vitaminas 

Desfecho primário: Proporção de participantes com ocorrência de hospitalização [Período: Da inclusão (dia0) ao dia 14]; 

Proporção de participantes que morreram [Período: Da inclusão (dia0) ao dia 14] 

Registro Inicial: 

22/04/2020 

Inicio do estudo: 

15/04/2020 

Avaliação primária: 

31/07/2020 

Finalização prevista: 

15/08/2020 

Não 

28 NCT04356417 NI 

Título: Long-term Use of Drugs That Could Prevent the Risk of Serious Covid-19 Infections or Make it Worse: Cases of 

Synthetic Antimalarial Drugs and Anti-hypertensive Drugs 

País: França 

Delinemanento: Coorte 

Satatus: ainda não recrutando 

Participantes: Todos os adultos (com 18 anos ou mais) registrados no banco de dados nacional de saúde francês 

(SNDS) que receberem entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de maio de 2020: i) medicamentos antimaláricos sintéticos 

(ADM) - prescrição de pelo menos um AMD sintético (cloroquina e hidroxicloroquina, ATC P01D1 e M01C, 

respectivamente); ii) medicamentos anti-hipertensivos - prescrição de pelo menos um IECA ou da BRA, ATC C09A-D 

Exposição: IECA, BRA AMD 

Desfecho primário: Identificação de infecções graves por Covid-19 [Período: De 01/01 2020 a 30/06/06] 

Registro Inicial: 

22/04/2020 

Inicio do estudo: 

04/2020 

Avaliação primária: 

06/2020 

Finalização prevista: 

06/2020 

Não 

29 NCT04351581 Terapêutica 

Título: Effects of Discontinuing Renin-angiotensin System Inhibitors in Patients With Covid-19 

País: Dinamarca 

Delinemanento: ECR, unicego, paralelo 

Satatus: recrutando 

Participantes: Adultos (≥ 18 anos) com Covid-19 verificada, admitidos em hospital, que recebem diariamente terapia de 

inibição de SRA 

Intervenção: Continuidade BRA/IECA 

Registro Inicial: 

17/04/2020 

Inicio do estudo: 

04/2020 

Avaliação primária: 

12/2020 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

Comparação: Interrrupção BRA/IECA 

Desfecho primário: dias vivos e fora do hospital dentro de 14 dias após o recrutamento [Prazo: 14 dias] 

Finalização prevista: 

12/2020 

30 NCT04351724 Terapêutica 

Título: A Multicenter, Randomized, Active Controlled, Open Label, Platform Trial on the Efficacy and Safety of 

Experimental Therapeutics for Patients With Covid-19 (Caused by Infection With Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2) 

País: Áustria 

Delineamento: ECR, aberto, paralelo, fase II-III 

Estão planejados três braços principais de estudo (tratamentos antivirais) e três sub-estudos (A, B, C). Os principais 

braços do estudo são exclusivos, enquanto os pacientes dos principais braços do estudo podem participar de um ou 

mais sub-estudos. 

Status: recrutando 

Participantes: Adultos (≥ 18 anos) com infecção confirmada por SARS-CoV-2 há ≤72 horas antes da randomização 

Cada sub-estudo estabelece outros critérios 

Intervenção: i) Cloroquina ou Hidroxicloroquina; ii) Lopinavir/Ritonavir; iii) Rivaroxabana; iv) Candesartan; v) 

Clazakizumab 

Comparação: i) melhor cuidado padrão; ii) Tromboprofilaxia; iii) anti-hipertensivos que não bloqueiam RAS; iv) placebo 

Desfecho primário: melhoria sustentada (> 48h) de um ponto na Escala da OMS [Período: Inclusão até o dia 29, 

avaliação diária] 

Registro Inicial: 

17/04/2020 

Inicio do estudo: 

16/04/2020 

Avaliação primária: 

06/2020 

Finalização prevista: 

06/2020 

Não 

31 NCT04364984 NI 

Título: ARB, ACEi, DRi Usage in Covid-19 

Delinemanento: Coorte prospectiva 

Status: recrutando 

Participantes: pacientes com Covid-19 (há 3 semenas) comprovada e hipertensão preliminar documentada estágio 1-2, 

em uso de iRAS 

Exposição: BRA, IECA, DRi 

Desfecho primário: PA (eficácia hipertensiva) [Período: 4 semanas] 

Registro Inicial: 

28/04/2020 

Inicio do estudo: 

01/04/2020 

Avaliação primária: 

01/04/2021 

Finalização prevista: 

01/08/2021 

Não 

32 NCT04345406 Terapêutica 

Título: Randomized Trial of ACEIs in Treatment of Covid-19 

País: Egito 

Delinemanento: ECR, aberto, paralelo, fase III 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos, crianças, idosos, infectados com Covid-19 

Intervenção: IECA + tratamento convencional para Covid-19 

Comparador: tratamento convencional para Covid-19 (alexoquina) 

Desfecho primário: número de pacientes com cura virológica [Prazo: 6 meses] 

Registro Inicial: 

14/04/2020 

Inicio do estudo: 

15/04/2020 

Avaliação primária: 

01/12/2029 

Finalização prevista: 

01/12/2029 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

33 NCT04366050 Terapêutica 

Título: A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy of Ramipril to Prevent ICU 

Admission, Need for Mechanical Ventilation or Death in Persons With Covid-19 

País: EUA 

Delinemanento: ECR, triplo-cego, paralelo, fase II 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos (≥ 18 anos) com infecção por coronavírus, síndrome respiratória aguda grave, confirmada pelo 

teste de PCR ≤ 5 dias antes da randomização OU Apresentação clínica consistente com a infecção por Covid-19 (febre 

ou tosse ou falta de ar) com sorologia IgM positiva,  internado ou em um serviço de emergência com Saturação 

periférica de oxigênio capilar (SpO2) ≥ 93% no ar ambiente na triagem 

Intervenção: Ramipril 2.5 mg Oral 

Comparador: placebo 

Desfecho primário: Coposto da mortalidade ou necessidade de admissão na UTI ou uso de ventilador [Prazo: 14 dias] 

Registro Inicial: 

28/04/2020 

Inicio do estudo: 

04/2020 

Avaliação primária: 

04/2021 

Finalização prevista: 

04/2021 

Não 

34 NCT04355429 Terapêutica 

Título: Efficacy of Captopril Nebulization in Covid-19 Patients Suffering of SARS CoV-2 Pneumonia. A Randomized 

Phase II Study 

País: França 

Delinemanento: ECR, aberto, paralelo, fase II 

Status: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos (≥ 18 anos) hospitalizados por insuficiência respiratória aguda que requer administração de 

oxigênio ≥3L / min, com pneumonia, PCR SARS-CoV-2 positivo em qualquer amostra biológica nos últimos 7 dias 

Intervenção: Captopril 25 mg 

Comparador:Cuidado padrão 

Desfecho primário: Eficácia da nebulização de captopril além do padrão de atendimento em comparação com o padrão 

de atendimento. [Prazo: 14 dias] 

Registro Inicial: 

21/04/2020 

Inicio do estudo: 

05/05/2020 

Avaliação primária: 

07/2020 

Finalização prevista: 

08/2020 

Não 

35 NCT04374695 NA 

Título: Association Between Hypertension, Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors and Covid-19 

País: França 

Delinemanento: Caso-Controle 

Status: ainda não recrutando  

Participantes: Pacientes consecutivos (≥ 18 anos) que compareceram ao pronto-socorro do Hospital de Versalhes entre 

10/mar a 15/abr/2020 com sintomas clínicos sugestivos de Covid-19, cuja internação seria baseada em critérios clínicos 

Desfecho primário: Tratamento prévio com IECA [Período: na admissão hospitalar] e Tratamento prévio com BRA 

[Período: na admissão hospitalar] em pacientes com e sem pneumonia confirmada por Covid-19 

Registro Inicial: 

05/05/2020 

Inicio do estudo: 

01/05/2020 

Avaliação primária: 

01/06/2020 

Finalização prevista: 

01/07/2020 

Não 
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No Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

36 NCT04367883 NA 

Título: Evaluation of Influenza Vaccination and Treatment with ACEI and RAIII in the Evolution of SARS-Covid19 

Infection 

País: Espanha 

Delinemaneto: Observacional 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes hospitalizados no Hospital Terrassa a partir de 01/03/2020 foram incluídas. (Criança, Adulto, 

Idoso) 

Intervenções: IECA, BRA 

Desfecho primário: alta hospitalar [Período: 1º de março de 2020] - alta hospitalar e tempo de internação. 

Registro Inicial: 

29/04/2020 

Inicio do estudo: 

01/03/2020 

Avaliação primária: 

30/07/2020 

Finalização prevista: 

31/08/2023 

Não 

37 NCT04379310 NA 

Título: Evaluation of Demographic and Clinical Parameters on Admission and Medications Used for Comorbidities in 

Patients with Covid-19 Pneumonia: A Single Center Experience in Turke 

País: Turquia 

Delinemaneto: Coorte Retrospectiva 

Status: Recruitando 

Participantes: Adulto, Idoso com pneumonia por Covid-19, pelo menos com infiltração típica na TC +/- PCR positivo 

Intervenções: IECA e bloqueador do canal de cálcio 

Desfecho primário: extensão do envolvimento pulmonar [período de tempo: 1 semana] - número de segmentos 

envolvidos na admissão; saturação de oxigênio na admissão [Período: 2 semanas] - hipóxia 

Registro Inicial: 

07/05/2020 

Inicio do estudo: 

01/05/2020 

Avaliação primária:  

05/05/2020 

Finalização prevista: 

08/05/2020 

Não 

38 NCT04342702 NA 

Título: Study on the Prospective Cohort Library of Novel Coronavirus Pneumonia in Southeran 

Paíis: China 

Delineamento: Coorte, Prospectiva 

Status: Ativo, não recrutando 

Participantes: Todos os pacientes com Covid-19 confirmado em laboratório em Wenzhou - criança, adulto, idoso 

Desfecho primário: pontuação total no SF-36 em cada período de tempo [Período: um mês, três meses, seis meses e 

um ano após a alta, pontuação mínima]; o valor do VEF1 pelo teste da função pulmonar [período de tempo: um mês, 

três meses, seis meses e um ano após a alta]; a relação VEF1/CVF pelo teste de função pulmonar [Período: um mês, 

três meses, seis meses e um ano após a alta] 

Desfecho secundário: (um deles): a proporção de aplicação de medicamentos para IECA/BRA [Período: da data da 

internação até o dia da alta hospitalar] 

Registro Inicial: 

13/04/2020 

Inicio do estudo: 

16/03/2020 

Avaliação primária:  

03/2021 

Finalização prevista: 

03/2021 

Não 

Legenda: ECA, enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueadores dos receptores da angiotensina II; CDE, Centro de Avaliação de Medicamentos; Covid-19, Doença de Coronavírus 2019; 

NI, não informado; ECR, ensaio clínico randomizado; SARS-CoV-2, Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus-2.  
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.Apêndice 3. Tabela com sumário dos resultados e certeza no conjunto de evidências  

Pergunta: O uso de iECA/BRA é um fator prognóstico associado a melhores ou piores desfechos em pacientes com Covid-19?   

Avaliação da Certeza № de pacientes Efeito 

Certeza Importância 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 
Risco de viés Inconsistência 

Evidência 

indireta 
Imprecisão Outras considerações IECA/BRA não IECA/BRA 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Morte 

10  estudo 

observacional  

grave a grave b não grave  grave c nenhum  466/3004 (15.5%)  1875/20427 (9.2%)  OR 0.84 

(0.62 para 1.15)  

14 menos 

por 1.000 

(de 33 menos 

para 12 mais)  

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA  

CRÍTICO  

positividade ao teste Covid-19 

6  estudo 

observacional  

grave a grave b não grave  grave d nenhum  -/0  -/0  OR 1.02 

(0.89 para 1.18)  

1 menos por 

1.000 

(de 1 menos 

para 1 

menos)  

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA  

IMPORTANTE  

CI: Intervalo de Confiança; OR: Odds ratio 

Legenda: 

a. Alto risco de viés pelas ferramentas de avaliação por tipo específico de estudo. Em geral, os estudos tinham amostra pequena e não planejada (maioria amostra de conveniência), perda de seguimento não relatada, a maioria de delineamento retrospectivo, sem ajuste 
para confundidores, com o desfecho mensurado em timeponts diferentes. Alguns estudos apresentaram diferenças nos fatores prognósticos entre os grupos, o que pode influenciar o desfecho, contudo esses estão presentes nos estudos com amostras menores . 
b. Heterogeneidade clínica entre estudos importante: Diferentes amostras, diferentes comorbidades basais, diferentes níveis de gravidade, (ou seja, heterogeneidade clínica e em características demográficas). Presença de heterogeneidade estatística: I2 alto nas meta-
análises  
c. A meta-análise apresenta intervalos de confiança amplos e muito dispersos. Estudos com direção de efeito diferentes.  
d. As meta-analises apresentam intervalos de confiança largos. Estudos com direção de efeito diferente. Na meta-analise de mortalidade na população geral, existe imprecisão na estimativa global.  
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Avaliação da certeza 

Impacto  Certeza Importância 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 
Risco de viés Inconsistência 

Evidência 

indireta 
Imprecisão Outras considerações 

Gravidade da doença (avaliado com: não IECA/BRA) 
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Avaliação da certeza 

Impacto  Certeza Importância 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 
Risco de viés Inconsistência 

Evidência 

indireta 
Imprecisão Outras considerações 

18  estudo 

observacional  

muito grave a grave b não grave  grave c nenhum  Classificação do desfecho de forma muito diferente entre os estudos. Abaixo são listados 

alguns estudos. 

Meng et al 2020: a porcentagem de casos graves entre os grupos foi diferente, mas não 

significativa, possivelmente pelo pequeno número de casos (P>0,05) 

Liu Y et al, 2020: Entre os idosos, os pacientes que usavam BRA antes da hospitalização 

tinham uma chance reduzida de gravidade da doença após infecção por SARS-CoV-2, 

(OR = 0,343, IC 95% 0,128 – 0,916 , p = 0,025). E o efeito do BRA permaneceu positivo na 

proteção contra insuficiência respiratória grave na infecção por SARS-CoV-2 após os 

dados serem ajustados pelo sexo em regressão logística multivariável (OR = 0,25, IC 95%: 

0,064-0,976, p = 0,046). Os dados para IECA não foram significativos [OR = 0,571, IC 

95%: 0 139-2,342]. 

Zeng, et al, 2020: não houve diferença no desenvolvimento de pneumonia grave após 

infecção por SARS-COV-2 entre os que usavam IECA/BRA (n=15 [54%] vs. n=15 [32%]; p 

= 0,064) 

Bean et al, 2020a: Embora o tamanho da amostra seja pequeno, não há evidências de que 

IECA aumente a gravidade da Covid-19 a curto prazo. Pelo contrário, podem reduzir a 

gravidade - houve menos u transferência para UTI em 7 dias nos pacientes em uso de 

IECA (OR: 0,29; IC95%: 0,10-0,75, p <0,01), após o ajuste para condições em que possa 

ser usado (idade, sexo e comorbidades). 

Bean et al, 2020b: Não houve evidências de aumento da gravidade da Covid-19 em 

pacientes hospitalizados em tratamento crônico com IECA ou BRA 

Li et al 2020: os pacientes em uso deIECA/BRA (terapia combinada ou monoterapia) foram 

estratificados quanto a gravidade da doença e a mortalidade. Não houve diferença entre 

aqueles com infecções graves e não graves em uso de IECA (9,2% vs 10,1%; P = 0,80), 

BRA (24,9% vs 21,2%; P = 0,40) ou ambos (32,9% vs 30,7%; P = 0,65) 

Mancia et al, 2020 Estimativas brutas e ajustadas do efeito da terapia anti-hipertensiva  

comparada à ausência dela no subgrupo que teve infecção crítica ou fatal foram 

mensuradas para testar a hipótese de que a exposição poderia afetar a gravidade das 

manifestações clínicas da Covid-19. A análise bruta mostrou maior chance de Covid-19, 

mas após ajuste multivariável não houve associação significativa. 

Duachet et el, 2000: A RPP de IECA e BRA não diferiram significativamente à medida que 

a gravidade dos pacientes com Covid-19 aumentou, sendo semelhante ao consumo 

regular desses medicamentos na população do norte da França, com RPP=1,17 [0,83-

1,67] para ambos os tratamentos. 

Yan et al: nenhum dos medicamentos anti-hipertensivos foi significativamente associado à 

gravidade do Covid-19. 

Desfecho mensurado em estudos com delinemanentos e tamanhos de amostras muito 

diferentes. Há hetereogeneidade entre os estudos e resultados conflitantes. Apesar dos 

resultados terem sido discrepantes, a maioria indica que não é preditor de gravidade. 

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA  

IMPORTANTE 
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Avaliação da certeza 

Impacto  Certeza Importância 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 
Risco de viés Inconsistência 

Evidência 

indireta 
Imprecisão Outras considerações 

hospitalização (avaliado com: não IECA/BRA) 

5  estudo 

observacional  

grave a grave b não grave  grave d nenhum  Khawaja et al, 2020: OR=1,17 (IC95%: 0,90 a 1,52) para IECA e OR=1,00 (IC95%: 0,70 a 

1,42) para BRA. Modelo considerou o status de comorbidade hipertensiva, ajustado por 

idade, sexo e etnia para avaliar a associação entre uso de anti-hipertensivo e 

hospitalização (não foi independentemente associado). 

Mehta, et al, 2020: O modelo mostrou associação do uso de IECA e/ou BRA com 

hospitalização: OR=1,93 [IC95%:1,38-2,71], sendo OR=1,84 (IC95%: 1,22-2,79) para IECA 

e OR=1,61 (IC95%: 1,04-2,50) para BRA. 

Rentsch et al, 2020: na análise não ajustada, a exposição à IECA/BRA foi associada à 

hospitalização (OR: 1,63; IC95%: 1,17-2,27). Contudo, nas análises ajustadas para 

anormalidades laboratoriais e sinais vitais, não foram significativamente associadas à 

hospitalização: OR: 1,15 (IC95%: 0,71-1,87) para regressão logística multivariada e OR: 

1,24 (IC95%: 0,79-1,95) para regressão condicional com imputação múltipla de valores 

ausentes.  

Zeng, et al, 2020: não foram encontradas diferenças nos resultados de hospitalização 

entre os pacientes com e sem hipertensão.  

Li J et al, 2020 não houve diferença quanto ao tratamento ou não com IECA/BRA em 

termos desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório agudo e tempo de 

hospitalização. 

Desfecho mensurado em estudos com delineamentos e tamanhos de amostras diferentes. 

Há heterogeneidade entre os estudos. Inclusive em um há diferença antes e após análise 

ajustada. Intervalos de confiança amplos. O conjunto dos estudos não mostrou relação 

com a hospitalização, porém há um estudo que mostrou associação à admissão hospitalar 

(OR=1,93 (IC95%: 1,38-2,71). 

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA  

IMPORTANTE 

CI: Confidence interval 

Legenda 
a. . Alto risco de viés pelas ferramentas de avaliação por tipo específico de estudo. Estudos com amostra pequena, sem amostra planejada (maioria amostra de conveniência), perda de seguimento não relatada, a maioria de delineamento retrospectivo, sem ajuste para 
confundidores, com o desfecho mensurado em timeponts diferentes. Alguns estudos apresentaram diferenças nos fatores prognósticos entre os grupos o que pode influenciar o desfecho, contudo esses estão presentes nos estudos com amostras menores  

b. Heterogeneidade clínica importante: Diferentes amostras, diferentes comorbidades basais, diferentes níveis de gravidade, (ou seja, heterogeneidade clínica e em características demográficas). 

c. Estudos com direção de efeito diferente. Amostras pequenas.  

d. Intervalos de confiança amplos e muito dispersos 
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 PERGUNTA 

O uso de iECA/BRA é um fator prognóstico associado a melhores ou piores 

desfechos em pacientes com Covid-19? 

POPULAÇÃO: Hipertensos com Covid-19 

INTERVENÇÃO: IECA/BRA 

COMPARAÇÃO: não IECA/BRA 

PRINCIPAIS 

DESFECHOS 

Mortalidade; Gravidade da doença; Hospitalização; Positividade ao teste de Covid-19 

 

AVALIAÇÃO 

Efeitos desejáveis 
Quão substanciais são os efeitos desejáveis? 

EVIDÊNCIAS DE PESQUISA 

Estudos que avaliaram o uso de BRA e IECA como fator prognóstico associado a melhores ou piores desfechos em pacientes 

com Covid-19 não mostraram, em regra, pior prognóstico com os medicamentos. A meta-análise não encontrou diferença 

entre os expostos e os não expostos à iECA/BRA para mortalidade (OR: 0,84; IC95%: 0,62-1,15; I2: 77%) e não houve 

comprovação de piora da gravidade da doença (desfecho mensurado de forma variável entre os estudos). 

Efeitos indesejáveis 
Quão substanciais são os efeitos indesejáveis? 

EVIDÊNCIAS DE PESQUISA 

Nenhum estudo abordou eventos adversos 
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Certeza na evidência 
Qual é a certeza geral na evidência sobre os efeitos? 

EVIDÊNCIAS DE PESQUISA 

Para todos os desfechos avaliados a qualidade da evidência foi muito baixa e o corpo de evidências foi obtido por meio 

de estudos observacionais com risco de viés grave a crítico, sem sua maioria  

Desfechos Efeitos absolutos potenciais* 

(95% CI) 

Efeito 

relativo 

(95% CI) 

№ de 

participantes 

(estudos) 

Certainty of 

the evidence 

(GRADE) 

Comentários 

Risco com não 

IECA/BRA 

Risco com 

IECA/BRA 

Morte População do estudo OR 0.84 

(0.62 para 

1.15) 

23431 

(10 estudos 

observacionais) 

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXAa,b,c 

 

92 por 1.000 78 por 1.000 

(59 para 104) 

positividade ao 

teste Covid-19 

População do estudo OR 1.02 

(0.89 para 

1.18) 

(6 estudos 

observacionais) 
⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXAa,b,d 

 

0 por 1.000 0 por 1.000 

(0 para 0) 

a. Estudos com amostra pequena, sem amostra planejada (maioria amostra de 
conveniência), perda de seguimento não relatada, a maioria de delineamento 
retrospectivo, sem ajuste para confundidores, com o desfecho mensurado em timeponts 
diferentes. Alguns estudos apresentaram diferenças nos fatores prognósticos entre os 
grupos o que pode influenciar o desfecho, contudo esses estão presentes nos estudos 
com amostras menores 

b. Diferentes amostras, diferentes comorbidades basais, diferentes níveis de gravidade, 
(ou seja, heterogeneidade clínica e em características demográficas). Também 
heterogeneidade clínica: I2 alto nas meta-análises 

c. A meta-análise apresenta intervalos de confiança amplos e muito dispersos. Estudos 
com direção de efeito bem diferentes. 

d. As meta-analises apresentam intervalos de confiança largos. Estudos com direção de 

efeito diferente. Na meta-analise de mortalidade na população geral, existe imprecisão 
na estimativa global. 

 

Desfechos Impacto Certeza na 

evidência 

(GRADE) 

Gravidade da 

doença 

(IECA/BRA) 

avaliado com: 

não IECA/BRA 

(18 estudos 

observacionais) 

Classificação do desfecho de forma muito diferente entre os estudos. Abaixo são 

listados alguns estudos. Meng et al 2020: a porcentagem de casos graves entre os 

grupos foi iferente, mas não significativa, possivelmente pelo pequeno número de 

casos (P>0,05) Liu Y et al, 2020: Entre os idosos, os pacientes que usavam BRA antes da 

hospitalização tinham uma chance reduzida de gravidade da doença após infecção por 

SARS-CoV-2, (OR = 0,343, IC 95% 0,128 – 0,916 , p = 0,025). E o efeito do BRA 

permaneceu positivo na proteção contra insuficiência respiratória grave na infecção 

por SARS-CoV-2 após os dados serem ajustados pelo sexo em regressão logística 

multivariável (OR = 0,25, IC 95%: 0,064-0,976, p = 0,046). Os dados para IECA não 

foram significativos [OR = 0,571, IC 95%: 0 139-2,342]. Zeng, et al, 2020: não houve 

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXAa,b,c 
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diferença no desenvolvimento de pneumonia grave após infecção por SARS-COV-2 

entre os que usavam IECA/BRA (n=15 [54%] vs. n=15 [32%]; p = 0,064) Bean et al, 

2020a: Embora o tamanho da amostra seja pequeno, não há evidências de que IECA 

aumente a gravidade da Covid-19 a curto prazo. Pelo contrário, podem reduzir a 

gravidade - houve menos u transferência para UTI em 7 dias nos pacientes em uso de 

IECA (OR: 0,29; IC95%: 0,10-0,75, p <0,01), após o ajuste para condições em que possa 

ser usado (idade, sexo e comorbidades). Bean et al, 2020b: Não houve evidências de 

aumento da gravidade da Covid-19 em pacientes hospitalizados em tratamento 

crônico com IECA ou BRA Li et al 2020: os pacientes em uso deIECA/BRA (terapia 

combinada ou monoterapia) foram estratificados quanto a gravidade da doença e a 

mortalidade. Não houve diferença entre aqueles com infecções graves e não graves 

em uso de IECA (9,2% vs 10,1%; P = 0,80), BRA (24,9% vs 21,2%; P = 0,40) ou ambos 

(32,9% vs 30,7%; P = 0,65) Mancia et al, 2020 Estimativas brutas e ajustadas do efeito 

da terapia anti-hipertensiva comparada à ausência dela no subgrupo que teve infecção 

crítica ou fatal foram mensuradas para testar a hipótese de que a exposição poderia 

afetar a gravidade das manifestações clínicas da Covid-19. A análise bruta mostrou 

maior chance de Covid-19, mas após ajuste multivariável não houve associação 

significativa. Duachet et el, 2000: A RPP de IECA e BRA não diferiram 

significativamente à medida que a gravidade dos pacientes com Covid-19 aumentou, 

sendo semelhante ao consumo regular desses medicamentos na população do norte 

da França, com RPP=1,17 [0,83-1,67] para ambos os tratamentos. Yan et al: nenhum 

dos medicamentos anti-hipertensivos foi significativamente associado à gravidade do 

Covid-19. Desfecho mensurado em estudos com delinemanentos e tamanhos de 

amostras muito diferentes. Há hetereogeneidade entre os estudos e resultados 

conflitantes  

hospitalização 

(IECA/BRA) 

avaliado com: 

não IECA/BRA 

(5 estudos 

observacionais) 

Khawaja et al, 2020: OR=1,17 (IC95%: 0,90 a 1,52) para IECA e OR=1,00 (IC95%: 0,70 a 

1,42) para BRA. Modelo considerou o status de comorbidade hipertensiva, ajustado 

por idade, sexo e etnia para avaliar a associação entre uso de anti-hipertensivo e 

hospitalização (não foi independentemente associado). Mehta, et al, 2020: O modelo 

mostrou associação do uso de IECA e/ou BRA com hospitalização: OR=1,93 

[IC95%:1,38-2,71], sendo OR=1,84 (IC95%: 1,22-2,79) para IECA e OR=1,61 (IC95%: 

1,04-2,50) para BRA. Rentsch et al, 2020: na análise não ajustada, a exposição à 

IECA/BRA foi associada à hospitalização (OR: 1,63; IC95%: 1,17-2,27). Contudo, nas 

análises ajustadas para anormalidades laboratoriais e sinais vitais, não foram 

significativamente associadas à hospitalização: OR: 1,15 (IC95%: 0,71-1,87) para 

regressão logística multivariada e OR: 1,24 (IC95%: 0,79-1,95) para regressão 

condicional com imputação múltipla de valores ausentes. Zeng, et al, 2020: não foram 

encontradas diferenças nos resultados de hospitalização entre os pacientes com e sem 

hipertensão. Li J et al, 2020 não houve diferença quanto ao tratamento ou não com 

IECA/BRA em termos desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório agudo 

e tempo de hospitalização. Desfecho mensurado em estudos com delineamentos e 

tamanhos de amostras diferentes. Há heterogeneidade entre os estudos. Inclusive em 

um há diferença antes e após análise ajustada. Intervalos de confiança amplos. O 

conjunto dos estudos não mostrou relação com a hospitalização, porém há um estudo 

que mostrou associação à admissão hospitalar (OR=1,93 (IC95%: 1,38-2,71).  

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXAa,b,d 

a. Estudos com amostra pequena, sem amostra planejada (maioria amostra de 
conveniência), perda de seguimento não relatada, a maioria de delineamento 
retrospectivo, sem ajuste para confundidores, com o desfecho mensurado em timeponts 
diferentes. Alguns estudos apresentaram diferenças nos fatores prognósticos entre os 
grupos o que pode influenciar o desfecho, contudo esses estão presentes nos estudos com 
amostras menores 

b. Diferentes amostras, diferentes comorbidades basais, diferentes níveis de gravidade, (ou 
seja, heterogeneidade clínica e em características demográficas). Também 
heterogeneidade clínica: I2 alto nas meta-análises 

c. Estudos com direção de efeito diferente. Amostras pequenas. 
d. Intervalos de confiança amplos e muito dispersos 
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Balanço de efeitos 
O equilíbrio entre efeitos desejáveis e indesejáveis favorece a intervenção ou a comparação? 

EVIDÊNCIAS DE PESQUISA 

A manutenção da terapia com IECA/BRA parece não agravar a mortalidade de pacientes com Covid-19 tampouco a 

gravidade da doença.Não foi encontrada associação entre o uso de IECA/BRA e predisposição à Covid-19. Como muitos dos 

estudos eram observacionais e não isentos de confundidores, a interpretação e generalizaça6o dos resutados é limitada. O 

isco de viés dos estudos foi classificado como críticoa alto, em sua maioria, o que interfere na confiança que se tem nos 

resultados.  

Viabilidade 
A intervenção é viável de ser implementada? 

EVIDÊNCIAS DE PESQUISA 

Como se trata de exposição, será necessário apenas manter o tratamento usual do paciente em domincílio ou ambiente 

hospitalar. 

 


