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drogas1. No entanto, a FV pode ser mensurada por outros 
parâmetros como dp/dt2,3, débito cardíaco, volume de ejeção 
e TAU4. 

Referente ao artigo “Os Efeitos da Trimetazidina na 
Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em Pacientes com 
Insuficiência Cardíaca”5, publicado recentemente na ABC, 
nós achamos que o principal benefício da droga encontrado 
no referido estudo, a melhora da fração de ejeção ventricular 
esquerda, sofreu fortes influências de variáveis como FC, 
volemia e resistência periférica, que não foram controladas. 
Por isso, entendemos que a melhora da função ventricular 
da Trimetazidina não fica comprovada a partir da variação 
da fração de ejeção, apresentada neste estudo.

O nosso grupo de estudo de Insuficiência Cardíaca 
tem ficado atento aos potenciais benefícios advindos da 
Trimetazidina. Entretanto, vale salientar que a avaliação da 
Função Ventricular (FV) pode ser feita por vários métodos, 
inclusive pela Fração de Ejeção (FE). Existem situações onde 
a FE pode não condizer com a FV por depender da função 
valvular, pré-carga, pós-carga, FC, estado contrátil e uso de 

Resposta do autor
Caro Editor,
Agradecemos os autores por seus comentários sobre 

nosso artigo “Os efeitos da trimetazidina na variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC) em pacientes com insuficiência 
cardíaca”1. Concordamos com Rosa e cols.2 em que as 
medidas da função ventricular esquerda pela fração de 
ejeção (FE) podem apresentar viés devido a vários fatores. 
Além disso, a insuficiência cardíaca (IC) é um processo 
continuamente progressivo e não há meios de garantir a 
associação de alterações subjetivas na ecocardiografia e 
condição clínica com medicamentos ou o curso natural 
da IC. Entretanto, a FE é o método de avaliação de função 

ventricular não-invasivo mais comumente utilizado. Em um 
estudo subseqüente, analisamos o efeito da trimetazidina 
nas funções ventriculares com Doppler tecidual, que é um 
método relativamente carga-independente. Observamos que 
a trimetazidina, quando adicionada ao tratamento otimizado 
da IC, melhorou o estado funcional e as funções ventriculares 
esquerda e direita, com base nas velocidades do Doppler 
tecidual em pacientes com IC3. Entretanto, grandes estudos 
multicêntricos e controlados por placebo, utilizando métodos 
mais confiáveis, como mencionado por Rosa e cols2, são 
necessários para confirmar nossos achados. 

Yilmaz Gunes, Yuzuncu Yil University, Faculdade de 
Medicina, Departamento de Cardiologia, Van, Turquia
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