
 
 

 
 
 
 
 

 Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências 
 
 
 
 
 
 

Avaliação de Tecnologias em Saúde 
 
 

Sumário de Evidências e Recomendações para tratamento 
de estenose de artéria renal 

Tratamento Clínico versus Angioplastia 
Angioplastia sem Stent versus Angioplastia com Stent 

 

 
 
 
 
 
                                         Canoas, Fevereiro de 2008.                   
                                     
 
 



 
 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências 
 
Coordenador: Dr. Alexandre Pagnoncelli (pagnon@terra.com.br ) 
 
Revisão da Literatura e Proposição da Recomendação 

Dra. Michelle Lavinsky (mlavinsky@terra.com.br) 
     
Consultores Metodológicos 
 Dr. Luis Eduardo Rohde  
 Dra. Carísi Anne Polanczyk 
  
Médico Especialista - Consultor em Nefrologia 
 Dr Antônio Balbinotto 
 
 

Cronograma de Elaboração da Avaliação 
 
  
Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 
respondidas. 
  
Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 
Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 
Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura e 
criação da versão inicial da avaliação. 
Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 
  
Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos resultados 
e discussão. 
  
Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 
  
Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e Cooperados. 
  
Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 
  
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos 
Cooperados. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
Estratégia de busca da literatura e resultados 

1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao tratamento de estenose de artéria renal 
elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de tecnologias em 
saúde: 

• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
• Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC) 
• Health Technology Assessment – (HTA – NHS) 

  
2. Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
3. Busca de ensaios clínicos randomizados (ECRs) que não estejam contemplados nas 

avaliações ou meta-análises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Havendo 
meta-análises e ensaios clínicos, apenas estes estudos serão contemplados. Na ausência de 
ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência disponível: estudos 
não-randomizados ou não-controlados. 

4. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro das 
UNIMEDs de cada cidade ou região. 

 
 Serão considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. Estudos 
pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não serão posteriormente 
citados separadamente, a menos que justificado. 
 
Apresentação da Recomendação: 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica, a tecnologia a ser estudada e a questão a ser 
respondida, discutem-se os principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes 
achados seguem-se as recomendações específicas. Quando necessários são anexados 
classificações ou escalas relevantes para utilização mais prática das recomendações. 
 Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação, 
conforme a tabela abaixo: 
 
 
Graus de Recomendação 

A     Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises ou revisões 
sistemáticas 

 
B     Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos controlados não-

randomizados 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de especialistas. 
 
 



 
1. Condição Clínica: Doença renovascular isquêmica por estenose de artéria renal (EAR) 
 

Trata-se de uma entidade que apresenta uma prevalência e incidência na população geral 
maior de 64 anos de 0,5% e 3,7 por 1000 pacientes anos, respectivamente. Estima-se que a doença 
renovascular isquêmica seja responsável por 5 a 22% dos pacientes acima de 50 anos com 
insuficiência renal avançada 16. Achados incidentais de estenose de artéria renal (EAR) 
hemodinamicamente significativa (>70%) ocorreram em apenas 7% dos casos de uma coorte de 
pacientes hipertensos submetidos a angiografia coronária19. 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) refratária a tratamento, elevação na pressão arterial 
(PA), assimetria no tamanho renal, episódios recorrentes de edema pulmonar e aumento na 
creatina sérica são dados clínicos que sugerem o diagnóstico. A piora da função renal após a 
inibição da angiotensina é geralmente indicativo de estenose da artéria renal. O diagnóstico pode 
envolver exames como ultrasonografia com doppler, angioressonância, tomografia 
computadorizado com contraste, cintilografia renal e arteriografia (padrão-ouro)16.  

O manejo dessa situação pode envolver tratamento clínico, angioplastia com ou sem 
colocação de stent e cirurgia. 
 
2. Descrição da Intervenção 
 
2.1 Tratamento Clínico  

O manejo clínico envolve o tratamento da HAS e manejo dos fatores de risco para 
aterosclerose.  Os pacientes com aterosclerose devem ser tratados agressivamente para prevenção 
secundária de doença cardiovascular com aspirina, estatinas, controle da PA, cessão do tabagismo 
e controle glicêmico entre os diabéticos16. 

O tratamento clínico com antihipertensivos, particularmente inibidores da enzima 
conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores do receptor da angiotensina II (ARBs) pode 
efetivamente controlar a PA na maioria dos pacientes com EAR bilateral. Apesar de incomum, a 
HAS pode ser resistente ao tratamento com anti-hipertensivos; esses pacientes podem ser 
candidatos a revascularização16.  
 
2.2 Procedimento de revascularização 
 

A revascularização com técnicas percutâneas deve ser considerada nas seguintes situações: 
hipertensão refratária ou severa; episódios recorrentes de edema pulmonar; insuficiência renal 
progressiva não-explicada; inabilidade de manter a função renal quando a PA está controlada, 
mesmo com tratamento clínico com anti-hipertensivos não-IECA16. 
 
Angioplastia por balão com ou sem colocação de stent 

Consiste na dilatação da artéria com um balão de angioplastia, com ou sem a utilização de 
stents. A anestesia freqüentemente é local, em região femoral. O procedimento dura em média 
uma hora, não necessitando de internação em Unidade de Tratamento Intensivo. Não é um 
procedimento isento de risco ou complicações. São complicações o hematoma em região femoral, 
trombose, dissecção, rotura de artéria renal e óbito. Estima-se que em procedimentos 
intervencionistas em artéria renal, a ocorrência de complicações tromboembólicas varie de 1,9% a 
2,3%. 



 

A angioplastia transluminal percutânea em artéria renal apresenta resultados diversos, 
dependendo da doença de base. Assim, em doentes com aterosclerose, o acometimento da artéria 
renal é polimórfico, podendo apresentar-se como oclusão segmentar; estenose ostial, troncular ou 
segmentar; estenose com aneurisma ou placa ulcerada; lesões bilaterais; e infartos segmentares 
por microembolização. Doentes com aterosclerose freqüentemente apresentam a doença em 
artérias femorais, ilíacas e aorta, dificultando o procedimento. Por isso, aconselha-se o uso de 
antiagregante plaquetário antes e após o procedimento, assim como de heparinização sistêmica 
durante a angioplastia transluminal percutânea. O tempo de manutenção do antiagregante 
plaquetário é variável na literatura, mas recomendam-se aproximadamente seis meses a um ano. 
Durante a realização da angioplastia transluminal percutânea, os cateteres e fios-guia podem 
traumatizar a parede arterial e, devido às placas de ateroma, ocorrer hemorragias, dissecção e 
trombose, mais freqüentemente que em doentes com displasia fibromuscular. A falha da 
angioplastia transluminal percutânea em doentes com aterosclerose varia de 0% a 44%, com 
média de 12%. A perviedade da angioplastia transluminal percutânea em aterosclerose é muito 
variável na literatura, mas a perviedade primária gira em torno de 70% dos casos em um ano.  

3. Objetivo da Recomendação 
Comparar os efeitos em desfechos clínicos dos seguintes tratamentos para estenose de 

artéria renal: 

 (1) tratamento clínico versus angioplastia percutânea; e 

 (2) angioplastia percutânea sem stent versus com colocação de stent;  



I. Tratamento clínico versus Angioplastia por balão  

4. Resultados da Busca da Literatura 

4.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 
- NICE: não localizadas avaliações específicas; 
 
- CADTH, HTA: não localizadas avaliações específicas; 
 
- Diretrizes internacionais: uma diretriz do ACC/AHA 20051 localizada sobre manejo de 
doença arterial periférica; 
 
- Diretrizes nacionais: não localizadas; 
 

4.2 Meta-análises e Revisões Sistemáticas: 2 revisões sistemáticas 2,15. 
 
4.3 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR): ver abaixo.  

5. Síntese dos Estudos: Tratamento clínico versus Angioplastia por balão 
5.1 Meta-análises e Revisões Sistemáticas:  
 

• Balk et al em 200615 publicaram uma revisão sistemática com objetivo de avaliar a 
eficácia das estratégias terapêuticas para a EAR. Os autores não encontraram estudos 
comparando diretamente o tratamento clínico agressivo com angioplastia e colocação 
de stent. Dois ECRs compararam angioplastia sem stent e tratamentos clínicos. Oito 
outros estudos comparativos e 46 coortes foram incluídos na revisão sistemática. Os 
estudos geralmente apresentavam qualidade metodológica pobre e aplicabilidade 
limitada. Evidências fracas sugeriram não haver grande diferença em termos de 
mortalidade ou eventos cardiovasculares entre tratamento clínico ou revascularização.  
Evidências consideradas aceitáveis sugerem desfechos renais semelhantes, mas 
melhores desfechos relacionados à PA com angioplastia. Melhora na função renal e 
cura de HAS foi relatado entre alguns pacientes submetidos à angioplastia apenas em 
estudos de coorte. As evidências disponíveis não aferiram adequadamente os eventos 
adversos ou características clínicas na linha de base que poderiam predizer a 
intervenção que resultaria em melhores resultados. Os autores concluíram que a 
evidência disponível não suporta a escolha de um tratamento sobre outro no manejo da 
EAR. 

 
• Em revisão sistemática publicada pelo Cochrane2 em 2003 foi comparada a efetividade 

da angioplastia com balão (com ou sem stent) com tratamento clínico no controle da 
pressão arterial, função renal, freqüência de complicações renovasculares e efeitos 
adversos em pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) com estenose de 
artéria renal (EAR) aterosclerótica (maior de 50% de redução do diâmetro luminal). 
Foram incluídos 3 ECRs que serão descritos individualmente a seguir (van Jaarsveld 
20003,  Plouin 19984 e Webster 19985),  envolvendo um total de  210 participantes. Os 
pacientes tratados com angioplastia com balão necessitaram de menos drogas anti-



hipertensivas em dois estudos e apresentaram maior probabilidade de artérias renais 
patentes após 12 meses (OR 4,2, IC 95% 1,8 a 9,8). Não houve diferença na função 
renal entre os grupos. Houve menos complicações cardiovasculares e renovasculares 
no pacientes tratados com angioplastia (OR 0,32, IC 95% 0,15 a 0,70; teste de 
heterogenidade P>0,1).  Os revisores concluíram que os dados são insuficientes para 
concluir que a angioplastia com balão é superior ao tratamento clínico para pacientes 
com estenose de artéria renal e pressão arterial controlada. Para pacientes com HAS 
refratária a tratamento clínico, há uma evidência fraca de que angioplastia com balão 
reduza a pressão arterial (PA) de forma mais efetiva do que o tratamento clínico. A 
angioplastia por balão parece ser segura e apresenta menos complicações 
cardiovasculares e renovasculares. Ensaios clínicos randomizados são necessários para 
comparar o efeito de ambos os tratamentos na preservação da função renal em longo 
prazo. 

 
A Tabela 1 resume as complicações cardiovasculares e renovasculares encontradas nos três ECRs 
descritos acima (adaptado de Cochrane, 2003) 
 
Complicações cardiovasculares 
  

Complicações  Plouin,1998  
van Jaarsveld, 
2000  

Webster,1998 

Angina/infarto do miocárdio /insuficiência 
cardíaca 

0 em qualquer 
grupo 0 em BA, 2 em MT 4 em cada grupo 

Embolização de colesterol 
0 em qualquer 
grupo 0 em BA, 1 em MT 

0 em qualquer 
grupo 

Hipotensão sintomática não relacionada ao 
procedimento 

0 em BA, 1 em MT 0 em qualquer 
grupo 

0 em qualquer 
grupo 

AVC 0 em qualquer 
grupo 

0 em qualquer 
grupo 

1 em BA, 4 em MT 

Morte ou diálise 
0 em qualquer 
grupo 

0 em qualquer 
grupo 

2 em BA, 4 em MT 

BA = Grupo angioplastia por balão    

MT = Grupo tratamento clínico     

 
 
Complicações Renovasculares 
  

Complicações  Plouin,1998  van Jaarsveld, 2000  Webster,1998 

Aumento >50% na creatinina sérica 0 em BA, 1 em MT 1 em BA, 3 em MT 0 em qualquer grupo 

Insuficiência renal 0 em qualquer grupo 0 em qualquer grupo 2 em cada grupo 

Oclusão total da artéria com estenose 0 em qualquer grupo 0 em BA, 4 em MT 0 em qualquer grupo 



BA = Grupo angioplastia por balão    

MT = Grupo tratamento clínico    

 
 

 
5.2 Diretriz Internacional 

• Em 2005 a ACC/AHA1 publicaram um guideline para o manejo de pacientes com 
doença arterial periférica envolvendo as Sociedades Americanas de Cirurgia Vascular, 
Angiografia Cardiovascular e Intervenções, Sociedade de Medicina Vascular e 
Biologia, e Sociedade de Radiologia Intervencionista. No que diz respeito à estenose 
de artéria renal em pacientes assintomáticos, a diretriz recomenda que a angioplastia 
possa ser considerada no tratamento de pacientes com Estenose de Artéria Renal 
(EAR) bilateral ou em rim único com alterações hemodinâmicas significativas (nível 
de evidência C). Não há evidências para a realização de angioplastia em pacientes 
assintomáticos com EAR hemodinamicamente significativa unilateral. Em pacientes 
com HAS, a angioplastia pode ser considerada em algumas situações clinicas: 
pacientes com EAR hemodinamicamente significativa e HAS acelerada, resistente ao 
tratamento, HAS maligna, HAS com rim pequeno unilateral sem explicação e HAS 
com intolerância a medicação (Nível de evidência B). Em termos de preservação de 
função renal, a diretriz considera a angioplastia como uma opção terapêutica para 
pacientes com EAR e doença renal progressiva crônica com EAR bilateral ou EAR em 
rim único viável (nível de evidência B). No que diz respeito ao impacto da 
revascularização de artéria renal na insuficiência cardíaca (ICC) e angina instável, esta 
diretriz considera que a angioplastia está indicada para pacientes com EAR 
hemodinamicamente significativa e ICC recorrente não explicada ou edema pulmonar 
súbito e inexplicado (Nível de evidência B). A angioplastia poderia também pode ser 
considerada em casos de angina instável e EAR hemodinamicamente significativa 
(nível de evidência B). 

 
5.4 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR)  

• Em 2000 van Jararsveld et al 3 publicaram um estudo multicêntrico envolvendo 106 
pacientes com HAS e estenose aterosclerótica de artéria renal (redução luminal ≥ 
50%) e creatinina sérica ≤ 2,3 mg/dL que foram randomizados para receber 
angioplastia com balão ou tratamento medicamentoso. Os pacientes alocados para 
angioplastia tiveram seus anti-hipertensivos suspensos no dia do procedimento e 
reiniciaram seu uso conforme a necessidade. Outros critérios de inclusão no estudo foi 
pressão arterial diastólica ≥ 95 mm Hg apesar do tratamento com duas drogas anti-
hipertensivas ou aumento de no mínimo 0,2 mg/dL na creatinina sérica durante o 
tratamento com inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA). Vinte e três por 
cento dos pacientes apresentavam estenose de artéria renal bilateral. A PA, doses de 
drogas anti-hipertensivas e a função renal foram aferidas aos 3 e 12 meses e a patência 
da artéria renal foi acessada aos 12 meses. Houve colocação de stent em dois pacientes 
submetidos à angioplastia. No início do estudo, a média das PA sistólica e diastólica 
foram 179 ± 25 e 104 ± 10 mm Hg no grupo da angioplastia e 180 ± 23 e 103 ± 8 mm 
Hg no grupo do tratamento clínico, respectivamente. Aos três meses, os níveis 



tensionais foram semelhantes entre os dois grupos [(169 ± 28 e 99 ± 12 mm Hg nos  
56 pacientes do grupo da angioplastia e  176 ± 31 e 101 ± 14 mm Hg nos 50 pacientes 
do grupo do tratamento medicamentoso (P = 0.25  para a comparação da PA sistólica 
e P = 0,36 para a comparação da PA distólica entre os dois grupos)]. Os pacientes do 
grupo da angioplastia estavam usando 2.1 ± 1.3 doses de medicação enquanto os 
pacientes do grupo do tratamento clínico usavam 3.2 ± 1.5 doses diárias (P<0,001). 
Entre os pacientes submetidos a tratamento clínico, 22 (44%) pacientes foram 
submetidos à angioplastia por balão após três meses devido a HAS persistente apesar 
do tratamento com três ou mais drogas ou devido à piora da função renal. A análise 
por intention to treat aos 12 meses não demonstrou diferença significativa em termos 
de PA sistólica e diastólica, número de doses de antihipertensivos diárias ou função 
renal entre os tratamentos clínico e angioplastia com balão.  

Comentário: Os pacientes submetidos à angioplastia foram submetidos a uma co-
intervenção: uso de 300mg de aspirina diário que pode ter influenciado os desfechos 
cardiovasculares.  
 
• Plouin et al4 em 1998 publicaram um ECR multicêntrico para avaliar a eficácia e 

segurança da angioplastia para redução da PA em pacientes com estenose 
aterosclerótica da artéria renal. Os pacientes foram randomizados para tratamento 
medicamentoso (n=26) ou angioplastia (n=23). Nenhum paciente apresentava estenose 
de artéria renal bilateral.  O desfecho primário foi a medida da PA ambulatorial por 24 
horas na linha de base e após seis meses de seguimento. Nos pacientes alocados para 
angioplastia o tratamento antihipertensivo foi interrompido após o procedimento e 
reiniciado se a HAS persistia. Dois pacientes receberam stent durante a angioplastia. 
Os desfechos secundários foram o escore de tratamento (número de drogas usadas) e a 
incidência de complicações. A média da PA ambulatorial ao final do seguimento não 
diferiu entre os grupos (141±15/84±11mmHg no grupo do tratamento clínico versus 
140±15/81±9mmHg grupo da angioplastia). O número médio de drogas 
antihipertensivas aumentou de 1,33 para 1,78 no grupo do tratamento clínico e reduziu 
de 1,33 para 1,0 no grupo da angioplastia com balão após o seguimento de seis meses 
(RR 0,4; IC95% 0,2 a 0,7). Não houve diferença no clearance da creatinina entre os 
dois grupos (73,3±25 na linha de base e 76.8±27 ml/min após seis meses no grupo da 
angioplastia e 73.2±24 na linha de base e 73.8±19.8 ml/min após seis meses no grupo 
do tratamento clínico).  Houve um caso de dissecção com infarto do segmento renal e 
três reestenoses no grupo da angioplastia. 

 
Comentário: Avaliadores dos desfechos não eram cegados, mas método de aferição da PA de 24 
horas tem pouco potencial de viés de aferição. 
 

• Webster et al em 19985 publicaram um ECR para comparar o efeito na PA e função 
renal do tratamento com angioplastia percutânea versus tratamento clínico em 
pacientes hipertensos com estenose de artéria renal uni ou bilateral. Foram incluídos 
no estudo 55 pacientes com HAS sustentada com uma PA diastólica ≥ 95 mm Hg em 
uso de ao menos duas drogas anti-hipertensiva. A estenose de artéria renal foi definida 
por estenose ≥ 50% no vaso afetado. Todos pacientes foram observados durante um 
período de run-in com uma droga fixa e as alterações nos níveis da PA foram medidas. 
Vinte e cinco pacientes foram designados para serem submetidos à angioplastia com 



balão e 30 pacientes continuaram com tratamento clínico. Após 1, 3 e 6 meses os 
médicos foram encorajados a reduzir o tratamento se os níveis de PA permitissem. Os 
aferidores da PA eram cegados para a intervenção. Todos os pacientes receberam 
AAS diariamente. O seguimento foi de 6 meses. A PA média foi reduzida em 14/5 
mm Hg no grupo da angioplastia por balão e em 4/3 mm Hg no grupo do tratamento 
clínico considerando os resultados dos pacientes com estenose uni e bilateral 
combinados. Em pacientes com estenose unilateral não houve diferença clínica ou 
estatística nos desfechos entre os dois grupos. Não houve diferença na medida da 
creatinina sérica entre os dois grupos durante o seguimento. Eventos adversos maiores 
(morte, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC e diálise) foram 
semelhantes entre os grupos durante o seguimento. Complicações atribuíveis ao 
procedimento foram observadas em 11 pacientes (vide Tabela 1), sendo o 
sangramento arterial o mais freqüente (8 pacientes). Os autores concluem que a 
angioplastia resulta em uma melhora modesta nos níveis de PA sistólica comparado 
com tratamento clínico isolado entre pacientes com doença bilateral. Nenhum paciente 
ficou curado, a função renal não melhorou e a intervenção foi acompanhada de uma 
taxa de complicação significativa. 

Comentário: Houve 10% de perdas de seguimento (2 pacientes no grupo da angioplastia e 
4 no grupo do tratamento clínico) que não foram justificadas pelos autores.  



 
 
 
• Krijnen P et al em 20056 utilizaram o mesmo grupo de pacientes estudados por van 

Jararsveld em 20003 para avaliar se a redução no número de drogas antihipertensivas 
atribuída ao tratamento com angioplastia por balão nesse estudo repercute em melhora 
na qualidade de vida desses pacientes. Os autores compararam a qualidade de vida de 
56 pacientes randomizados para angioplastia por balão com 50 pacientes 
randomizados para tratamento clínico após seguimento de 3 e 12 meses. A qualidade 
de vida foi aferida através da aplicação de questionário de sintomas físicos associados 
a hipertensão e drogas antihipertensivas e dois questionários relacionados a saúde 
geral (MOS Survey and EuroQol instrument). Após o seguimento, os pacientes 
relataram sintomas físicos e escore de qualidade de vida semelhantes entre os grupos 
aos 3 meses e se mantiveram assim após o seguimento de 12 meses. Os autores 
concluíram que a redução do número de medicações anti-hipertensivas após a 
intervenção não é suficiente para repercutir em melhora detectável na qualidade de 
vida de pacientes com HAS e EAR  

 
Comentário: Dados preliminares apresentados na forma de abstract. 

 
6. Benefícios esperados: Tratamento clínico versus angioplastia por balão 
 

 Desfechos Primordiais: 

• Evidências de ausência de redução de mortalidade, infarto do miocárdio, AVC, diálise 
com qualquer um dos tratamentos. 

 

 Desfechos Secundários:  
• Ausência de diferença nos níveis de pressão arterial durante seguimento máximo de 12 

meses; 

• Ausência de diferença nos níveis da creatinina durante seguimento máximo de 12 
meses; 

• Redução no número de drogas anti-hipertensivas entre os pacientes submetidos à 
angioplastia por balão, o que não implicou em melhora da qualidade de vida entre 
esses pacientes. 



 

7. Interpretação e Recomendações 

 

 
As evidências científicas disponíveis são de qualidade insuficiente para 
demonstrar superioridade sobre desfechos clínicos relevantes entre as estratégias 
avaliadas para o tratamento de pacientes com estenose da artéria renal 
(angioplastia por balão ou tratamento clínico). 
 
Diretrizes internacionais indicam a realização de angioplastia para pacientes com 
EAR hemodinamicamente significativa (>70%) em pacientes com HAS em 
situações clínicas específicas*. 

Recomendação de grau C 
 

OBSERVAÇÃO: quando indicado, o tratamento endosvascular das estenoses de artéria renal 
não é uma medida de urgência ou emergência. Não há, portanto, indicação para sua realização 
simultânea a outros procedimentos endosvasculares diagnósticos ou intervencionistas, a menos 
que a necessidade de tal tratamento já tenha sido constatada e a decisão de intervenção tomada 
previamente com base em exames e achados clínicos anteriores. 

 

* Tabela 2 – Indicações para angioplastia em pacientes com EAR hemodinamicamente 
significativa 17, 18 



Angioplastia por balão versus Angioplastia com colocação de stent 

8. Resultados da Busca da Literatura 

8.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 
- NICE: não localizadas avaliações específicas; 
 
- CADTH, HTA: não localizadas avaliações específicas; 
 
- Diretrizes internacionais: uma diretriz do ACC/AHA 20051 localizada sobre manejo de 
doença arterial periférica; 
 
- Diretrizes nacionais: não localizadas; 
 

8.2 Meta-análises e Revisões Sistemáticas: 1 revisão sistemática 
 
8.3 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR): 1 ECR de 1999 publicado no Lancet8 

 
8.4 Ensaios clínicos em andamento ou com resultados não publicados : ver abaixo. 
 
9. Síntese dos estudos: Angioplastia por balão versus angioplastia com colocação de 

stent 
 
9.1  Meta-análise 

• Leertouer et al em 200014 publicaram uma meta-análise incluindo estudos não 
comparados sobre angioplastia com ou sem stent disponíveis até 1998 e 
realizaram análises comparativas entre os dois tipos de tratamento. Foram 
selecionados 14 artigos (n=678) envolvendo pacientes submetidos a 
angioplastia com colocação de stent e 10 artigos (n=644) submetidos a 
angioplastia sem stent.  Foi usado um modelo de random-effects para agrupar 
os dados. A colocação de stent foi bem sucedida com uma performance 
adequada em 98% e complicações maiores de 11% dos casos. A taxa de cura 
para HAS foi de 20%, sendo que houve melhora em 49% dos pacientes. A 
função renal melhorou em 30% e estabilizou-se em 38% dos pacientes. A taxa 
de reestenose no seguimento de 6-29 meses foi de 17%. A colocação do stent 
apresentou uma maior taxa de sucesso técnico e menor taxa de reestenose do 
que a angioplastia sem stent ( 98% vs 77% e 17% vs  26%, respectivamente; 
P<0,001). A taxa de complicações não foi diferente entre os tratamentos. A 
taxa de cura para HAS foi maior e a taxa de melhora de função renal foi menor 
após a colocação de stent comparada com a angioplastia isolada (20% vs 10% 
e 30% vs 38%, respectivamente P<0,001), 

Comentário: Os estudos incluídos foram estudos observacionais não comparados 
com pacientes com características diferentes entre si, tornando os resultados 
descritos acima menos confiáveis e mais sujeitos a vieses.  

 
9.2 Diretriz Internacional 



 
• Em 2005 a ACC/AHA1 publicaram um guideline para o manejo de pacientes com 

doença arterial periférica envolvendo as Sociedades Americanas de Cirurgia Vascular, 
Angiografia Cardiovascular e Intervenções, Sociedade de Medicina Vascular e 
Biologia e Sociedade de Radiologia Intervencionista. No que diz respeito ao uso do 
stent o guideline recomenda em casos de lesões ateroscleróticas ostiais em EAR que 
preencham os critérios clínicos para intervenção (Nível de evidência B). O guideline 
também recomenda angioplastia com balão sem stent para lesões de displasia 
fibromuscular (Nível de evidência B). 

 
9.3 Ensaio Clínico Randomizado 
 

• Em 1999, van de Vem et al8 publicaram um ECR comparando a angioplastia com 
balão com a angioplastia com colocação de stent em pacientes com EAR 
aterosclerótica ostial, HAS (>160/95mmHg). Os pacientes eram elegíveis se a EAR 
demonstrasse afetar a função renal, através de renografia positiva para o uso do 
captopril ou por aumento de pelo menos 20% na creatinina sérica durante o uso de um 
IECA. A colocação de stent era permitida entre os pacientes alocados para tratamento 
com angioplastia com balão naqueles pacientes que apresentaram resultados 
desfavoráveis imediatos ou ao longo do seguimento de seis meses. A análise foi feita 
por intention to treat. Quarenta e dois pacientes foram alocados para angioplastia com 
balão enquanto 43 foram submetidos a angioplastia com colocação de stent. A taxa de 
sucesso primário (<50% de estenose residual) da angioplastia por balão foi de 57% 
comparada a 88% nos pacientes que receberam o stent. Complicações foram 
semelhantes entre os grupos. Aos seis meses, a taxa de patência primária foi de 29% 
entre os pacientes tratados com angioplastia sem stent versus 75% entre os pacientes 
tratados com angioplastia com stent (análise on treatment) (Tabela abaixo). 
Reestenose após um procedimento primário bem sucedido ocorreu em 48% dos 
pacientes que receberam angioplastia sem stent versus 14% entre os randomizados 
para angioplastia com stent. A análise por intention to treat não demonstrou diferença 
entre os resultados clínicos observados entre os grupos aos seis meses de seguimento 
(Tabela abaixo).  

 
Comentário: Doze pacientes (28%) alocados para angioplastia sem stent necessitaram de 
colocação de stent ao longo do seguimento. O estudo não fez comparação com o 
tratamento clínico convencional.  
 



 

 
 

Estudos Observacionais Não Comparados 
 
• Em 2005, o grupo ASPIRE-2 publicou um estudo para avaliar a segurança e 

durabilidade de stent renal após a falha de angioplastia primária da artéria renal em 
pacientes com suspeita de HAS renovascular. Os autores incluíram de forma 
prospectiva 208 pacientes com lesão de novo ou reestenose ≥70% de lesão aorto-
osteal que foram submetidos a colocação de stent após angioplastia transluminal mal 
sucedida que foi definida com estenose residual maior de 50%, gradiente de pressão 
tranlesional persistente ou dissecção limitante de fluxo. O desfecho primário foi a 



angiografia quantitativa após 9 meses ou taxa de reestenose por ecografia. Os 
desfechos secundários foram função renal, pressão arterial, incidência cumulativa de 
eventos adversos maiores e revascularização da lesão alvo aos 24 meses. O 
procedimento apresentou sucesso imediato em 80% (182/227) das lesões tratadas. A 
taxa de reestenose após 9 meses foi 17,4%. A PA sistólica/diastólica reduziu de 168 ± 
25/82 ± 13 mm Hg (média ± desvio padrão) para 149± 25/77 ± 11 mm Hg aos 24 
meses (P<0,001). Os níveis séricos de creatinina não se modificaram em relação à 
linha de base. A incidência cumulativa aos 24 meses de eventos cardiovasculares 
adversos maiores foi de 19,7% [Morte (n=1); Revascularização de lesão alvo (n=30); 
Evento embólico maior(n=13), Trombose stent (n=2); Hemorragia maior (n=3); 
Outros eventos vasculares maiores (n=10)]. 

 
• Dorros et al10 em 2002 publicaram um registro multicêntrico do seguimento de quatro 

anos de 1058 pacientes submetidos a revascularização com stent Palmaz em estenose 
de artéria renal. Os procedimentos foram realizados com objetivo de melhor controle 
de HAS, preservação da função renal e ICC. Após quatro anos de seguimento a PA 
sistólica e diastólica foram reduzidas (168 ± 27 mm Hg  para 147 ± 21 mm Hg, e 84 ± 
15 para 78 ± 12 mm Hg; respectivamente; P < 0.05). O número de drogas anti-
hipertensivas também foi reduzida (2.4±1.1 para 2.0±1.0; P < 0.05). A cretainina 
sérica foi reduzida de 1.7± 1.1  para 1.3± 0.8 mg/dl; P < 0.05).  

 
• Henry M et al em 199911 publicaram os resultados de uma série de 210 pacientes que 

foram submetidos a 259 stents (165 stents Palmaz e 94 stents Renal Bridge) 
implantados em 244 estenoses de artéria renal (171 ostiais e 73 não-ostiais). Os 
pacientes apresentavam hipertensão de difícil manejo (n=210) e/ou disfunção renal 
(n=48). As lesões apresentavam em média 12 mm e o percentual médio de estenose 
foi de 82%, variando de 70 a 100%. O sucesso técnico imediato foi de 99%. 
Ocorreram três complicações maiores (um caso de trombose do stent durante o  
procedimento, um caso de perfuração arterial com hematoma perirenal e um caso de 
ruptura de artéria renal. O seguimento médio foi de 25,4 meses em 185 pacientes (209 
artérias) tendo sido encontrado 24 casos de reestenose (11,4%). As patências primárias 
e secundárias aos 60 meses foram de 79% e 98% respectivamente sem diferença entre 
os tipos de stents usados e o tipo de lesão (ostial ou não-ostial). Não houve melhora 
nos níveis de PA em 20% dos pacientes. A função renal melhorou em 29% dos 
pacientes e piorou em 4% dos casos.  

 
• Watson et al12 em 2000 estudaram pacientes submetidos a stent de artéria renal com 

insuficiência renal crônica (creatinina >1,5) e obstrução renovascular (estenose de 
artéria renal bilateral ou unilateral na presença de rim solitário ou único funcional). O 
efeito do stent na função renal foi aferido comparando os valores da creatinina sérica 
enquanto o tamanho renal foi avaliado por ecografia. O procedimento foi bem 
sucedido em todos os 61 vasos de 33 pacientes. A função renal se manteve estável ou 
melhorou em todos os pacientes estudados. O seguimento médio de 25 pacientes foi 
de 20 meses. Houve preservação do tamanho renal (10,4cm ±1,4cm na linha de base 
versus 10,4±1,1 cm no final do seguimento) e a sobrevida foi de 90%. 

 



• Ulrich et al em 199713 avaliaram 74 estenoses de artérias renais ostiais (68 pacientes 
hipertensos) submetidas a tratamento com endopróteses após falha de tratamento com 
angioplastia por balão. Vinte pacientes apresentavam insuficiência renal. Os pacientes 
foram seguidos por uma média de 27 meses com medidas de PA e creatinina sérica, 
ecografia e angiografia intra-arterial. O procedimento foi tecnicamente bem sucedido 
em todos os pacientes. Complicações menores (hematomas locais) ocorreram em 3 
pacientes. Não houve complicações maiores. Reestenose de mais de 50% do diâmetro 
do vaso ocorreram em 11% (8/74) das artérias. Reintervenção resultou em patência 
secundária em 92% dos casos. A normalização da PA foi alcançada em 11 pacientes 
(16%). Os níveis de creatinina séricos não se modificaram significativamente após a 
colocação do stent nos pacientes com função renal previamente alterada. 

 
10. Estudos relevantes ao tópico em andamento ou não publicados 
 

 
1. Benefits of Medical Therapy Plus Stenting for Renal Atherosclerotic Lesions 

Desenho do Estudo: Tratamento, Randomizado 
Título oficial:  Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions (CORAL)
 
Desfechos Primários:  

• Morte cardiovascular ou renal 
• Infarto do miocárdio 
• Hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva 
• AVC 
• Aumento nos níveis de creatinina sérica  
• Necessidade de tratamento para substituição renal 
 

N estimado:  1080 
Início do estudo:  Abril  de 2004 
Conclusão estimada do estudo:  Março 2010  
 
2. Renal Atherosclerotic Revascularization Evaluation: RAVE Study 
Desenho do estudo:  Tratamento, Randomizado, Aberto, Controles Ativos, Alocação paralela, 

Estudo de eficácia  
Desfechos Primários:  

• Diálise 
• Morte 
• Aumento de creatinina 

 
N estimado   240 
Início do estudo   Janeiro 2005 
Conclusão estimada do estudo:  Dezembro 2006 



 
 
3. Stenting in Renal Dysfunction Caused by Atherosclerotic Renal Artery Stenosis 
 
Study Type:   Interventional 
Study Design:  Treatment, Randomized, Open Label, Active Control, Parallel Assignment, 

Safety/Efficacy Study 
  
Official Title:   The Benefit of STent Placement and Blood Pressure and Lipid-Lowering for the 

Prevention of Progression of Renal Dysfunction Caused by Atherosclerotic Ostial 
Stenosis of the Renal Artery (STAR) 

Objetivo: Comparar colocação de stent + medicação vs medicação isolada na função renal  

 
Primary Outcome Measures:  
Progressive renal function loss (= reduction in estimated Cr clearance by >20%) after 2 yrs 
follow-up, with an extended follow-up of 5 yrs 
 
 
Secondary Outcome Measures:  
Acute complications 
Late complications 
Occlusion of the stenotic renal artery 
Incidence and time to doubling of serum Cr 
Initiation of dialysis therapy 
Effect on hypertension and the occurrence of therapy refractory or malignant hypertension 
Incidence of pulmonary edema 
Cardiovascular morbidity and mortality 
Total mortality 
Cost-effectiveness 
Quality of life 
 
Estimated Enrollment:   140 
Study Start Date:   June 2000 



 
4. Angioplasty and STent for Renal Artery Lesions (ASTRAL trial) 

Pacientes com estenose aterosclerótica de artéria renal   

ECR: revascularização ou tratamento clínico isolado  

Desfecho primário : Função renal 

Início do estudo Novembro 2000 

Final estimado do recrutamento: Abril 2007 

N estimado: 750 pacientes   

 
 
11. Benefícios esperados 
 

 Desfechos Primordiais: 

• Ausência de evidências até o momento de redução de mortalidade, infarto do 
miocárdio, AVC, diálise com a colocação de stent para o tratamento de EAR, quando 
comparado com angioplastia sem colocação de stent. 

 

OBS: Nenhum estudo publicado até o momento comparou a colocação de stent em artéria renal 
com tratamento clínico medicamentoso. 

 

 

 Desfechos Secundários:  
• Uma meta-análise14 envolvendo primariamente estudos observacionais não 

comparados e um ECR 8 sugerem que angioplastia com colocação de stent apresente 
taxa de sucesso técnico e menor taxa de reestenose do que a angioplastia sem stent 
para o tratamento de EAR ostial. 

• Ausência de benefício claro sobre níveis pressóricos, e função renal nos pacientes com 
EAR ostial alocados inicialmente para tratamento com angioplastia com stent num 
seguimento de 6 meses 8). 



 

12. Interpretação e Recomendações 

 

 
O uso de stents associados à angioplastia para o tratamento de estenose de artéria 
renal ostial implica em sucesso angiográfico imediato superior e taxas de re-estenose 
inferiores a angioplastia isolada. Entretanto, não existem evidências científicas de boa 
qualidade que sugiram que este benefício técnico se traduza em melhora em desfechos 
clínicos relevantes (manutenção, lentificação da perda ou melhora da função renal). 
 
Diretrizes internacionais recomendam uso de stents em casos de lesões 
ateroscleróticas ostiais em EAR que preencham os critérios clínicos para intervenção. 
Para casos de displasia fibromuscular indicam o tratamento com angioplastia com 
balão sem stent. 

Recomendação de grau C 
 
OBS: Existem pelo menos 4 ensaios clínicos randomizados, alguns em fase final de 
arrolamento ou de seguimento dos pacientes, que se propõe a comparar tratamento 
clínico convencional agressivo versus angioplastia com colocação de stent + 
tratamento clínico agressivo. A publicação destes estudos deverá em breve elucidar os 
potencias benefícios clínicos das estratégias contemporâneas de tratamento para 
estenose de artéria renal em pacientes hipertensos. 
  

 

OBSERVAÇÃO: quando indicado, o tratamento endosvascular das estenoses de artéria renal 
não é uma medida de urgência ou emergência. Não há, portanto, indicação para sua realização 
simultânea a outros procedimentos endosvasculares diagnósticos ou intervencionistas, a menos 
que a necessidade de tal tratamento já tenha sido constatada e a decisão de intervenção tomada 
previamente com base em exames e achados clínicos anteriores. 
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