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Aproveitamento de um estudo histórico de prevenção primária 
de doença cardiovascular em pacientes infectados pelo vírus da 
imunodeficiência humana
Introdução dos co-pesquisadores principais do REPRIEVE, Steven Grinspoon,  
Pamela Douglas, Heather Ribaudo, and Udo Hoffmann

O impacto sobre a saúde e a prevalência de doença cardíaca e outras condições médicas, também conhecidas 
como comorbidades, numa população idosa global infectada com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
são descritos nesta coletânea de artigos no The Journal of Infectious Diseases. 

A coletânea contém o primeiro conjunto de dados 
importantes do maior estudo mundial de prevenção de 
doenças cardíacas em pessoas com HIV, conhecido como 
Estudo Randomizado para Prevenir Eventos Vasculares 
em HIV (REPRIEVE).

De 2015 a 2019, o REPRIEVE recrutou 7.770 participantes 
de mais de 100 centros de pesquisa clínica em 5 
continentes. Os participantes representam um grupo 
diversificado de indivíduos que vivem com HIV por raça, 
etnia e gênero.

Participantes: 

 ĉ  Faixa etária de 40 a 75 anos

 ĉ  Em terapia antirretroviral

 ĉ Risco de doença cardíaca baixo a moderado

O objetivo do REPRIEVE é testar se a pitavastatina cálcica, 
um medicamento estatina conhecido como pitavastatina, 
reduz o risco de doenças cardíacas, incluindo ataque 

cardíaco e derrame, entre pessoas com HIV. O estudo 
também examinou as características e comorbidades dos 
participantes, incluindo:

 ĉ Uso de terapia antirretroviral e perfis imunológicos

 ĉ Transições de envelhecimento reprodutivo em 
mulheres (menopausa)

 ĉ Identidade de gênero, medida da cintura e doenças 
metabólicas

 ĉ Função renal basal

 ĉ Função física prejudicada e fragilidade

 ĉ Uso de terapia antirretroviral e esteatose miocárdica 
(acúmulo de gordura nas células do músculo 
cardíaco)

Os resumos abaixo fornecem descrições detalhadas 
de cada artigo incluído no suplemento do Journal 
of Infectious Diseases. Os artigos completos estão 
disponíveis em https://academic.oup.com/jid/issue/222/
Supplement_1.

Resumos de artigos em: Comorbidades críticas na era moderna dos antirretrovirais: dados basais das características demográficas, metabólicas e 
imunológicas da população global do estudo REPRIEVE. Journal of Infectious Diseases, Volume 222, suplemento de edição 1 de agosto de 2020
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Padrões de uso de terapia antirretroviral e perfis 
imunológicos no momento da inscrição no estudo REPRIEVE
Carl Fichtenbaum, Steven Grinspoon e colegas

Atualmente, tem ocorrido grandes mudanças em todo o mundo na disponibilidade da 
terapia antirretroviral e em como a terapia antirretroviral é prescrita. O REPRIEVE é uma 
oportunidade para explorar esses padrões.

Os pesquisadores do REPRIEVE examinaram:

 ĉ Padrões de uso da terapia antirretroviral entre 2015 e 
2019

 ĉ Padrões de uso da terapia antirretroviral e o sistema 
imunológico, incluindo contagem de CD4 (um 
glóbulo branco que combate infecções) e proporção 
de CD4:CD8 (uma proporção de dois glóbulos brancos 
diferentes e uma medida da função imunológica)

 ĉ Medidas da função imunológica relacionadas às 
principais características dos participantes, como 
composição corporal

Participantes:

 ĉ Total de 7.770 participantes

 ĉ  Idade média: 50 anos

 ĉ 31% mulheres naturais (sexo feminino no nascimento)

 ĉ 43% negros ou afro-americanos

Os pesquisadores constataram que houveram diferenças 
no uso da terapia antirretroviral por região geográfica, 
bem como mudanças no uso da terapia antirretroviral 
durante o período de inscrição de quatro anos.

Os diferentes padrões refletem:

 ĉ Disponibilidade local de medicamentos específicos 
para terapia antirretroviral

 ĉ Mudanças nas diretrizes de tratamento

 ĉ Preferências do provedor e do paciente em termos de 
terapia antirretroviral

Os pesquisadores examinaram os principais marcadores do 
sistema imunológico, como o número de células CD4 e a 
proporção de células CD4 para células CD8, de participantes 
do REPRIEVE e constataram que, em todas as regiões, as 
contagens de CD4 mais altas estavam associadas a:

 ĉ Ser mulher

 ĉ Uso mais prolongado da terapia antirretroviral

 ĉ Índice de massa corporal mais alto

Da mesma forma, uma proporção CD4:CD8 mais alta foi 
associada a:

 ĉ Ser mulher

 ĉ Uso mais prolongado da terapia antirretroviral

 ĉ Maior contagem de nadir de CD4 (o nadir de CD4 é 
a contagem de CD4 mais baixa conhecida de uma 
pessoa)

Esses achados ajudarão a nortear estudos futuros sobre 
terapia antirretroviral e o sistema imunológico, bem como 
outras características, como índice de massa corporal em 
outros estudos globais entre pessoas com HIV.
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Correlatos e momento das transições do envelhecimento 
reprodutivo em uma coorte global de mulheres de meia  
idade com o vírus da imunodeficiência humana: insights do 
estudo REPRIEVE 
Markella Zanni, Sara Looby e colegas

Estudos anteriores revelaram que o envelhecimento reprodutivo mais avançado (transição 
durante e após a menopausa) está relacionado ao risco de doenças cardíacas. No entanto, 
menos se sabe sobre o envelhecimento reprodutivo entre mulheres com HIV. O REPRIEVE 
proporciona uma oportunidade única de saber mais sobre o envelhecimento reprodutivo entre 
mulheres com HIV em todo o mundo.

Neste estudo, os pesquisadores examinaram o processo 
de envelhecimento reprodutivo entre participantes do 
sexo feminino cisgêneras (mulheres cuja identidade de 
gênero corresponde ao seu sexo ao nascer) com HIV e o 
possível momento da transição para a menopausa.

Isso foi analisado com base em dois fatores:

1. Histórico menstrual

2. Níveis de um hormônio do envelhecimento 
reprodutivo chamado hormônio antimulleriano 
(níveis mais baixos desse hormônio indicam 
aumento do envelhecimento reprodutivo)

Participantes:

 ĉ Total de 1.449 mulheres cisgêneras

 ĉ Entre 45 e 55 anos de idade

 ĉ 63% negras ou afro-americanas

 ĉ 18% asiáticas

Os resultados revelaram que mulheres 
com HIV que vivem em certas regiões 
(incluindo África Subsaariana, América 
Latina e Caribe) e mulheres com medida 
de cintura mais alta tinham maior chance de ter idade 
reprodutiva mais avançada. A idade da menopausa 
estava tipicamente na faixa de 49 a 51 anos.

Quando o REPRIEVE for concluído, poderemos ver como 
a idade reprodutiva se relaciona com o risco de doenças 
cardíacas entre mulheres com HIV. 
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Características dos participantes do 
estudo REPRIEVE que se identificam no 
espectro transgênero
Laura Smeaton, Karin Klingman e colegas

As pessoas que se identificam no espectro transgênero (PATS) apresentam maior risco de contrair o HIV, mas 
são frequentemente representadas em números que são imprecisamente baixos em pesquisas e estudos 
clínicos. O REPRIEVE é um dos primeiros estudos a examinar a identidade de gênero entre os participantes.

Identidade de gênero é como uma pessoa se sente 
e quem ela sabe ser quando se trata de seu gênero. 
As identidades de gênero podem incluir termos 
como cisgênero, transgênero, queer de gênero, não-
conformidade de gênero ou variante de gênero.

Com termos como transfeminino, transgênero feminino 
e trans masculino, às vezes não está claro se as pessoas 
cuja identidade não é trans (por exemplo, genderqueer ou 
gênero não-conformado) estão incluídas ou não. Por esse 
motivo, é importante diminuir as lacunas de informação 
usando termos consistentes que captem a todos.

Entre os participantes do REPRIEVE, os pesquisadores 
constataram que 30% (ou 3 em 10) dos homens não 
cisgêneros (a identidade de gênero difere do sexo 
masculino) não se identificavam como transgêneros. 
Como resultado, eles não foram descritos por termos 
como mulher transgênera. Por causa disso, os 
pesquisadores apresentaram um novo termo em seu 
artigo com o objetivo de capturar todas as pessoas 
cujo sexo não corresponda ao seu sexo no nascimento. 
Este termo mais inclusivo é chamado de pessoa que se 
identifica no espectro transgênero ou PATS. 

Ao examinar a população PATS no REPRIEVE:

 ĉ 0,3% de mulheres naturais (sexo feminino no 
nascimento) identificadas como PATS

 ĉ 2,4% de homens naturais (sexo masculino no 
nascimento) identificados como PATS 

Entre os homens naturais, os pesquisadores constataram 
que os PATS tendem a ter uma medida de cintura mais 
alta (mais de 102 centímetros, ou cerca de 40 polegadas) 
do que os homens cisgêneros. Uma medida de cintura 
mais alta pode colocar os PATS em maior risco de doenças 
metabólicas, como doenças cardíacas ou diabetes 
mellitus.

A mensagem que deve ser assimilada é que relatar 
consistentemente a identidade de gênero preencherá 
as lacunas de conhecimento necessárias para prevenir e 
tratar doenças entre pessoas com HIV que se identificam 
no espectro transgênero.
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Uma avaliação da função renal basal no estudo 
REPRIEVE
Turner Overton, Christina Wyatt e colegas

A doença renal crônica é uma condição médica reconhecida entre as pessoas que 
vivem com HIV. Os fatores de risco comuns de doença renal crônica incluem raça, 
diabetes mellitus e pressão alta. Entre as pessoas com HIV, a inflamação também 
pode aumentar o risco de doença renal crônica. Estudos anteriores revelaram 
que os medicamentos com estatina, incluindo a pitavastatina, melhoram a função renal em pessoas sem HIV. 
Assim, a pitavastatina também pode ter um efeito benéfico na função renal em participantes do REPRIEVE.

Participantes:

 ĉ Total de 7.770 participantes 

 ĉ Idade média: 50 anos 

 ĉ 31% do sexo feminino

 ĉ 43% negros ou afro-americanos

Os pesquisadores examinaram as diferenças entre as 
três equações comumente usadas para estimar a taxa de 
filtração glomerular, uma medida da função renal, por raça 
e região de inscrição no REPRIEVE.

As 3 equações foram:

3. Equação Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI) para estimar a taxa de 
filtração glomerular

4. Equação Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD) para estimar a taxa de filtração glomerular

5. Equação de Cockcroft-Gault para estimar a 
depuração de creatinina 

Os principais achados foram:

1. 38% a 52% dos participantes do REPRIEVE tiveram 
função renal reduzida (uma taxa glomerular menor 
que 90 mL/min ou mL/min/1,73m2)

2. A função renal tendeu a ser mais baixa em regiões de 
renda mais alta (por exemplo, América do Norte): 

 ĉ 53% dos participantes do REPRIEVE de regiões de 
alta renda tinham função renal baixa

 ĉ 26% dos participantes de outras regiões tinham 
função renal baixa.

Os pesquisadores também constataram que certos fatores 
de risco para doença renal estavam associados a maiores 
chances de redução da função renal, incluindo:

 ĉ Ser idoso

 ĉ Índice de massa corporal mais alto

 ĉ Histórico de pressão alta

 ĉ Histórico de hepatite viral crônica

 ĉ Exposição à terapia antirretroviral à base de tenofovir

Os dados coletados no REPRIEVE permitirão pesquisas 
futuras sobre alterações na função renal ao longo do 
período de acompanhamento. O objetivo final será 
determinar se a pitavastatina pode prevenir a perda da 
função renal nesta população global de pessoas com HIV.
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Deficiência e fragilidade da função física em  
pessoas de meia idade que vivem com o vírus da 
imunodeficiência humana no estudo complementar 
PREPARE do estudo REPRIEVE
Triin Umbleja, Kristine Erlandson e colegas

A atividade física e o índice de massa corporal são fatores importantes que as 
pessoas podem alterar. Esses fatores podem ajudar os idosos com HIV a prevenir o declínio da função física. 
Os pesquisadores determinaram isso baseando-se em 266 participantes do estudo Pitavastatin to Reduce 
Physical Function Impairment and Frailty in HIV (PREPARE).

O PREPARE é um estudo menor que faz parte do 
REPRIEVE. O objetivo do PREPARE é avaliar o impacto da 
pitavastatina nos músculos e na função física de adultos 
de meia idade participantes do REPRIEVE.

Participantes:

 ĉ Total de 266 participantes

 ĉ  81% homens naturais (sexo masculino no 
nascimento)

 ĉ  45% negros ou afro-americanos

 ĉ 18% hispânicos

Os pesquisadores constataram que:

 ĉ 37% dos participantes tiveram deficiências na função 
física medida por um curto teste de desempenho 
físico

 ĉ 6% eram frágeis

 ĉ 42% pré-frágeis

 ĉ 31% relataram não conseguir realizar uma ou mais 
atividades importantes da vida diária, como comer, 
vestir-se, realizar afazeres domésticos.

Os pesquisadores constataram que o comprometimento 
da função física estava associado a:

 ĉ Ser idoso

 ĉ Raça negra ou afro-americana

 ĉ Índice de massa corporal mais alto

 ĉ Inatividade física

Em resumo, os pesquisadores constataram que o 
comprometimento da função física era comum entre 
pessoas de meia idade com HIV. Além disso, alterar a 
atividade física e o índice de massa corporal pode ser útil 
para manter a função física.
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Esteatose miocárdica entre pessoas tratadas com terapia 
antirretroviral com vírus da imunodeficiência humana 
participantes do estudo REPRIEVE
Thomas Neilan, Markella Zanni e colegas

O estudo REPRIEVE permite aos pesquisadores reunir e analisar dados relacionados com 
a saúde cardíaca entre pessoas com HIV em terapia antirretroviral. Estudos anteriores 
revelaram que as pessoas que vivem com HIV correm um risco maior de insuficiência cardíaca. A insuficiência 
cardíaca é uma condição na qual o coração não consegue bombear sangue suficiente para transportar 
oxigênio para atender às necessidades do corpo. A insuficiência cardíaca pode ser causada pelo acúmulo de 
gordura nas células do músculo cardíaco, também conhecido como esteatose miocárdica.

O objetivo deste estudo foi examinar os possíveis fatores 
de risco para esteatose miocárdica entre pessoas com HIV 
em terapia antirretroviral. Este é um estudo menor que faz 
parte do REPRIEVE.

Participantes:

 ĉ Total de 82 participantes

 ĉ 88% homens naturais (sexo masculino no nascimento)

 ĉ 41% negros ou afro-americanos

 ĉ 28% hispânicos 

Todos os participantes foram submetidos à 
espectroscopia de ressonância magnética cardíaca, um 
exame de imagem não invasivo que mede a gordura nas 
células do músculo cardíaco. O resultado foi dado em 
conteúdo de triglicérides intramiocárdicos (IMTG). Quanto 
mais alto o teor de triglicérides intramiocárdicos, mais 
gordura se acumula nas células do músculo cardíaco. 
Os resultados revelaram que o conteúdo de triglicérides 
intramiocárdicos era maior em 52% dos participantes.

Os pesquisadores constataram que um conteúdo 
mais elevado de triglicéridos intramiocárdicos estava 
associado a:

 ĉ Ser idoso

 ĉ Histórico de uso de drogas intravenosas

 ĉ Menor contagem de nadir de CD4 (o nadir de CD4 é a 
contagem total de CD4 mais baixa conhecida de uma 
pessoa)

 ĉ Índice de massa corporal de 25 kg/m2 ou superior 
(excesso de peso ou obesidade)

Uma melhor compreensão dos fatores de risco relacionados 
à esteatose miocárdica entre pessoas com HIV nos ajudará 
a desenvolver estratégias para prevenir o acúmulo de 
gordura nas células do músculo cardíaco. O objetivo final 
deste trabalho seria identificar maneiras de diminuir o risco 
de insuficiência cardíaca entre as pessoas com HIV.
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