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Boletim informativo  

Queremos agradecê-los mais uma vez por participarem do Estudo REPRIEVE! Continuamos bastante impressio-
nados com a dedicação e o comprometimento dos participantes do REPRIEVE, que claramente acreditam que o 
esforço para obter respostas sobre doenças cardíacas e o HIV vale a pena. Para atingir nossa meta de recrutamento, 
nossa equipe dedicada do Centro de Coordenação Clínica do Massachusetts General Hospital em Boston, MA, EUA, 
e as equipes de cada um dos 120 locais clínicos que participam do REPRIEVE, trabalharão arduamente para divulgar 
o REPRIEVE na sua comunidade. Continuem fazendo tudo o que puderem para levar o REPRIEVE ao conhecimento 
de todas as pessoas que vocês acharem que possam estar interessadas no estudo. Incentivamos e apreciamos sua 
ajuda na divulgação do REPRIEVE! 
É claro que permanecer ativo no REPRIEVE é tão importante quanto participar nele. Cada um de vocês está fazen-
do uma contribuição muito importante para este estudo. As informações que vocês estão fornecendo podem ser 
valiosas para a sua saúde, bem como para a saúde de tantas outras pessoas que vivem com o HIV. Ao estudar todos 
os participantes que ingressam e permanecem no estudo, os investigadores poderão tirar conclusões precisas não 
apenas sobre a saúde do coração, mas também sobre as diferenças nas doenças cardíacas de pessoas infectadas 
pelo HIV específicas a cada sexo e os efeitos da pitavastatina para preservar a saúde renal e a função muscular. Estas 
conclusões podem fornecer informações importantes para as pessoas que vivem com o HIV, incluindo as gerações 
futuras. Valorizamos todos os participantes do REPRIEVE e esperamos que vocês continuem a participar durante 
toda a duração do estudo.

Uma nota da Liderança do REPRIEVE: parceiros do estudo REPRIEVE
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“É importante participar no REPRIEVE, 
não apenas para mim, mas para os 
outros participantes, porque isso ajuda 
a ciência a descobrir novas maneiras 
de melhorar nossa qualidade de vida” 
- Agnaldo da Silva Santos, Clínica de 
Cuidados Familiares em HIV do HGNI, 
Rio de Janeiro, Brasil

Conheça outros participantes do REPRIEVE

“Este é um estudo muito interessante e acho que será útil no atendimento de pacientes e 
outras pessoas infectadas no futuro. Se o resultado do estudo for bom, pode ser usado para 
prevenir a ocorrência de doenças cardiovasculares em outros pacientes. Quando decidi par-
ticipar neste estudo, eu esperava obter um diagnóstico e ser monitorado para detecção de 
doença cardiovascular, que eu não conhecia e para a qual nunca havia sido testado. Nós não 
temos que esperar até ter a doença e receber tratamento. Acho que a prevenção é melhor 
que o tratamento”. - Participante do CRS de Tratamento de HIV da CMU, Chiang Mai, Tailândia

 Os participantes do REPRIEVE são pessoas altamente motivadas que estão moldando o futuro da prevenção de doenças 
do coração em pessoas que vivem com o HIV.  Leia sobre a experiência dos atuais participantes do estudo.

“Antes de ingressar neste estudo, meu foco era apenas na 
minha infecção pelo HIV. Desde que passei a participar dele, 
minha preocupação gira em torno da minha saúde ger-
al. Como participante deste estudo, gosto de receber infor-
mações sobre saúde por meio do site e do boletim informati-
vo do REPRIEVE. O estudo tem me dado mais oportunidades 
de acessar informações sobre saúde”. - Participante de CRS da 
Cruz Vermelha Tailandesa, Bangkok, Tailândia
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Pamela Douglas, MD
Duke University
Co-investigadora principal 
Estudo REPRIEVE

Steven Grinspoon, MD
Massachusetts General Hospital
Co-investigadora principal 
Estudo REPRIEVE

Obrigado novamente por sua dedicação a este importante esforço!



P: Desde a minha última consulta no estudo, fui ao pron-
to-socorro por que estava com tontura. Não sei qual foi a 
causa. Devo informar isso à equipe do estudo REPRIEVE 
na minha próxima consulta? 
R: Sim!  No REPRIEVE, coletamos informações pessoais 
sobre eventos relacionados a doenças cardíacas, como 
ataques cardíacos ou derrames, em quase todas as con-
sultas. Estas informações possibilitam que saibamos 
se a estatina usada no REPRIEVE funciona efetiva-
mente. Com base no que você nos informa durante sua 
consulta do estudo, e com sua permissão, a equipe do 
REPRIEVE obtém informações para confirmar algumas das 
condições médicas que você pode relatar durante sua 
participação no REPRIEVE. 
É importante mencionar durante a consulta do estudo se 
você foi informado por algum provedor de que você teve 
um evento de doença cardíaca, como um ataque cardía-
co, derrame, dor no peito ou qualquer hospitalização, 
para que possamos obter detalhes adicionais sobre esses 
diagnósticos.

Agradecemos aos nossos patrocinadores:

Perguntas frequentes

Dicas para um coração saudável!
Cuide de sua saúde mental e mantenha relacionamen-
tos saudáveis com amigos e familiares. Pesquisas reve-
lam que o risco de doença cardíaca pode ser maior para 
pessoas que têm depressão, são socialmente isoladas 
ou não contam com bom apoio. Pequenas coisas, como 
participar de um grupo de apoio, entrar em contato com 
um amigo para fazer uma caminhada ou ligar para um 
parente para colocar as notícias em dia, são passos na di-
reção certa e podem ajudar a melhorar sua saúde mental.

Sua participação é importante!
Ao participar no REPRIEVE e comparecer a todas as consultas do estudo, você pode estar fazendo uma contribuição 
importante para avançar nosso conhecimento sobre o HIV e doenças cardíacas. Isso pode trazer benefícios dura-
douros para a sua geração e as futuras gerações de pessoas que vivem com HIV. 

Algumas das principais realizações no ano passado: 
• Inauguração de centros de pesquisa adicionais na 
Índia, Peru, Haiti, Uganda. Atualmente, temos centros de 
pesquisa em 11 países ao redor do mundo. 
• Mais de 5.950 participantes ingressaram no estudo até 
agora, 3.083 foram recrutados no ano passado. 
• Os participantes do REPRIEVE são um grupo diversifica-
do: a idade média é de 49 anos; 32% dos participantes 
são mulheres.

Fatos sobre o REPRIEVE
Estamos comemorando o 3º ano do REPRIEVE!
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A campanha Follow YOUR Heart (Siga O SEU coração) 
convida você a ler o mais novo post do blog My Heart 
Matters,  “Women Supporting Women in the Commu-
nity” (Mulheres apoiando mulheres na comunidade). 
A publicação descreve porque as organizações comu-
nitárias focadas no HIV são benéficas para as mulheres 
e como as mulheres podem encontrar tais organizações 
perto de onde moram. 
O blog My Heart Matters é um ótimo recurso para mul-
heres com HIV que estão interessadas em saber mais 
sobre saúde cardíaca, participação em pesquisas e o 
estudo REPRIEVE. O blog é atualizado a cada dois meses. 
Este é seu endereço:  followyourheart.reprievetrial.org/
news/ 

Blog My Heart Matters (Meu coração é importante)

Mesmo com a aproximação do fim do recrutamento em 
alguns dos subestudos do REPRIEVE, é necessário di-
vulgar o estudo, pois esperamos realizar nossa meta de 
recrutamento em cerca de um ano. Temos trabalhado 
arduamente para garantir que qualquer pessoa que que-
ira participar ou saber mais sobre o REPRIEVE se informe 
sobre ele por meio de apresentações na comunidade, 
anúncios em revistas impressas e on-line e/ou por meio 
das redes sociais.  
Para ajudar na divulgação, muitos artigos foram escri-
tos sobre o REPRIEVE no ano passado: 
•  “Association Between HIV & CVD: Finding A Solution to 
Double Jeopardy”, JAMA Cardiology
•  “Spotlight on #HeartHealth and People Living with HIV”, 
Blog HIV.gov
•  “Cardiovascular Disease: The Next Great Challenege for 
HIV Care”, STAT News
•  “Exploring Barriers for Women in HIV Clinical Research 
with REPRIEVE”, The Body PRO

Saiba mais em 
www.reprievetrial.org/join-the-study-test/cab/

Você sabia que o REPRIEVE tem seu próprio 
Conselho Consultivo Comunitário?

REPRIEVE nas notícias e na comunidade


