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RESUMO 

 
Introdução: O coração necessita de um fornecimento constante e contínuo de 
energia, possuindo intenso metabolismo aeróbico. A fonte principal de energia para 
o cardiomiócito é o ácido graxo, sendo incapaz de realizar a biossíntese de L-
carnitina. A L-carnitina é um cofator necessário para a oxidação de ácidos graxos, 
pois os transfere do citosol para mitocôndrias, gerando energia. Além disso, a L-
carnitina remove produtos metabólicos tóxicos, atua como antioxidante e modula a 
concentração de coenzima A livre mitocondrial, atenuando a disfunção mitocondrial 
presente na insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica. A cirurgia de 
revascularização do miocárdio é um tratamento, indicado para pacientes que 
apresentem fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida e músculo viável, 
sendo a circulação extracorpórea a técnica cirúrgica mais utilizada. Objetivo: 
Demonstrar o benefício da suplementação com L-carnitina no remodelamento 
ventricular esquerdo de pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca de 
etiologia isquêmica, submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. 
Material e método: Foram selecionados 19 indivíduos, lúcidos, orientados, de 
ambos os gêneros, com idade de 39 a 76 anos, com diagnóstico prévio de 
insuficiência cardíaca NYHA II e III, de etiologia isquêmica, submetidos a cirurgia de 
revascularização do miocárdio como tratamento eletivo. Os pacientes foram 
randomizados em dois grupos: A, suplementado por via oral com L-carnitina (50 mg 
kg dia) e B, placebo durante 60 dias. Foram realizadas coletas de sangue, para 
avaliar concentrações plasmáticas de L-carnitina e Peptideo Natriurético tipo-B 
(BNP) e a ecocardiografia para avaliação da fração de ejeção do ventículo esquerdo. 
As coletas de L-carnitina foram realizadas no pré e pós-operatório (no 2º, 10º, 30º, 
60º e 180º dia) e a de BNP no pré-operatório, sendo os métodos utilizados, 
espectofométrico e de imunofluorescência respectivamente; o ecocardiograma foi 
realizado no pré e pós-operatório (60º e 180º dia). Foram usados os programas 
estatísticos SPSS ® versão 10.0 da SPSS Inc. e PASW ® versão 18.0 da IBM, 
assim como a planilha eletrônica Excel da Microsoft ®. Resultados: pré-operatório: 
Não foram observadas concentrações plasmáticas de L-carnitina deficientes (51,2 ± 
18,2 nM), porém nove pacientes apresentaram concentrações plasmáticas altas. 
Concluíram o estudo 19 pacientes, Grupo A = 10 e Grupo B = 9; ambos 
apresentaram concentrações plasmáticas elevadas de BNP (A: 155,96 ± 324,35; B: 
203 ± 191,78 pg/mL). Concentrações plasmáticas de L-carnitina pós-operatória: no 
2º dia de pós-operatório houve uma redução de 11% (46,5 ± 23,8 nM). No 10º, 30º, 
60º e 180º dia, no Grupo A (suplementado) foram respectivamente: 75,8 ± 30,4; 82,0 
± 21,5; 66,6 ± 18,4 e 49,3 ± 21,3; Grupo B (placebo) respectivamente: 46,6 ± 19,6; 
46,1 ± 12,6; 44,4 ± 13,2 e 55,6 ± 22,1. Não houve efeito colateral com o uso do 
suplemento. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo foi avaliada no pré e pós-
operatório (60º dia e 180º dia). Grupo A respectivamente: 38,6 ± 13,9 %; 45,4 ± 7,3 
%; 53,5 ± 14,4 %. Grupo B respectivamente: 40,7 ± 10,5 %; 45,4 ± 10,0 %; 45,7 ± 
8,0 %. Os Grupos A e B apresentaram aumento de 38,6 % e 12,2 % 
respectivamente em 180 dias. Conclusão: A suplementação com L-carnitina na 
dose de 50 mg kg dia, adjuvante a cirurgia de revascularização do miocárdio 
potencializa os benefícios da cirurgia sem provocar efeitos colaterais. 
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Palavras-chave: L-carnitina, Insuficiência cardíaca, Remodelamento ventricular 
esquerdo. 
 

ABSTRACT 

 

Abstract: Introduction: The heart needs a steady and continuous supply of energy, 
having intense aerobic metabolism. The main source of energy for the cardiomyocyte 
is fatty acid being incapable of performing the biosynthesis of L-carnitine. L-carnitine 
is necessary for fatty acid oxidation cofactor, because the transfers from the cytosol 
to mitochondria, generating energy. Moreover, L-carnitine removes toxic metabolic 
products acts as an antioxidant and modulates the concentration of free 
mitochondrial coenzyme A, mitochondrial dysfunction attenuating present in ischemic 
heart failure. Coronary artery bypass grafting is a treatment indicated for patients with 
reduced ejection fraction of the left ventricle and viable myocardium, with an 
extracorporeal circulation the most used surgical technique. Objective: To 
demonstrate the benefit of supplementation with L- carnitine on left ventricular 
remodeling in patients with heart failure of ischemic etiology, who underwent 
coronary artery bypass grafting. Methods: individuals, lucid, oriented, of both 
genders, aged 39-76 years with a diagnosis of heart failure NYHA II and III, ischemic 
undergoing CABG surgery as elective treatment. Patients were randomized into two 
groups: A, supplemented with L-carnitine (50 mg kg days) and B placebo for 60 days. 
Blood samples were taken to assess plasma levels of L-carnitine and B-type 
natriuretic peptide and echocardiography for assessing ejection fraction of the left 
ventricle. The collections of L-carnitine were performed preoperatively and 
postoperatively (on the 2nd, 10th, 30th, 60th and 180th day) and BNP preoperatively; 
echocardiography were performed preoperatively and postoperatively (60 and 180 
days). Statistical software SPSS ® version 10.0 SPSS Inc. version 18.0 and PASW ® 
IBM as well as Microsoft Excel spreadsheet® were used. Results: Preoperative: Not 
plasma concentrations of L- carnitine deficient ( 51.2 ± 18.2 nM ) were observed ,but 
nine patients had higher plasma concentrations. Nineteen patients completed the 
study, Group A and Group B = 10 = 9; both showed elevated plasma concentrations 
of BNP (A: 155.96 ± 324.35, B: 191.78 ± 203 pg / mL). Plasma concentrations of 
postoperative L- carnitine on the 2nd day after surgery was reduced by 11 % (46.5 ± 
23.8 nM). On the 10th , 30th , 60th and 180th day in Group A ( supplemented ) were: 
75.8 ± 30.4 ; 82.0 ± 21.5 ; 66.6 ± 18.4 and 49.3 ± 21.3 ; Group B (placebo) , 
respectively: 46.6 ± 19.6 ; 46.1 ± 12.6 ; 44.4 ± 13.2 and 55.6 ± 22.1 . There were no 
side effects with the use of the supplement. The ejection fraction of the left ventricle 
was assessed preoperatively and postoperatively (day 60 and day 180). Group A 
respectively: 38.6 ± 13.9 %; 45.4 ± 7.3 %; 53.5 ± 14.4 %. Group B respectively: 40.7 
± 10.5%; 45.4 ± 10.0 %; 45.7 ± 8.0 %. Groups A and B showed an increase of 38.6 
% and 12.2 % respectively in 180 days. Conclusion: Supplementation with L- 
carnitine at a dose of 50 mg kg day, an adjunct to coronary artery bypass grafting 
enhances the benefits of surgery without causing side effects.  

Keywords: L-Carnitine, Heart Failure, Left ventricular remolding 
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1 INTRODUÇÃO 

A doença isquêmica do coração representa, na maioria dos países, uma das 

principais causas de óbito em homens e mulheres acima de trinta anos de idade. 

(SILVA, CERCHIARO & HONORIO, 2011) Esta é uma síndrome clínica decorrente 

de isquemia miocárdica, caracterizada por um desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda de fluxo sanguíneo ao miocárdio. (WANG, ZHANG et al., 2013). Em 90% 

dos casos, a base fisiopatológica para os eventos cardiovasculares, incluindo a 

doença isquêmica do coração, é a Aterosclerose. (SILVA, CERCHIARO & 

HONORIO, 2011) A obstrução por placa de ateroma leva a uma redução do fluxo 

sanguíneo coronariano nas artérias coronárias e seus ramos, responsável pelo 

suprimento de sangue para nutrir o coração. Assim, a cardiopatia isquêmica é 

frequentemente denominada Doença Arterial Coronariana (DAC). 

O infarto do miocárdio (IM) é a principal consequência das lesões isquêmicas. 

Após um IM, ocorre um fenômeno adaptativo chamado de remodelamento, que se 

caracteriza por variações moleculares e intersticiais, que se manifestam clinicamente 

por meio de alterações no tamanho, massa, geometria e na função do coração, em 

resposta à determinada agressão. Nos casos de cardiopatia por etiologia isquêmica, 

as cavidades esquerdas são frequentemente acometidas, sendo o ventrículo 

esquerdo a mais afetada. (BOCCHI, BRAGA, FERREIRA et al., 2009). 

Embora o remodelamento possa ser um processo eficaz temporário de uma 

resposta aguda a uma queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), 

em longo prazo, a dilatação progressiva pode culminar em insuficiência cardíaca 

crônica e óbito (MATSUBARA, TOMIDA, MATSUDA et al., 2000).  

A Insuficiência cardíaca (IC) representa um grave problema de saúde publica 

no mundo, devido a sua elevada taxa de morbidade, mortalidade e sobrecarga 

econômica. (NOGUEIRA, RASSI & CORREA KDE, 2010) No Brasil, segundo dados 
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do DATASUS, há cerca de 2 milhões de pacientes com IC, sendo diagnosticados 

240 mil casos por ano, constituindo-se na mais frequente causa de internação em 

pessoas com mais de 65 anos no sistema único de saúde (SUS). É responsável por 

quase 10% das mortes, dentre todas as doenças (SID-10), na região sudeste. 

Estima-se que em 2025, o Brasil terá a sexta maior população de idosos, 

aproximadamente 30 milhões de pessoas (15% da população total), portanto, com 

potencial crescimento de pacientes em risco ou com diagnóstico de IC. (BOCCHI, 

MARCONDES-BRAGA, BACAL et al., 2012)  

Representa uma síndrome clínica complexa caracterizada por anormalidades 

na função do ventrículo esquerdo e na regulação neuro-hormonal, acompanhada por 

intolerância aos esforços, retenção hídrica e diminuição da expectativa de vida. A 

doença cardíaca isquêmica é atualmente a etiologia mais frequente. (BOCCHI, 

MARCONDES-BRAGA, BACAL et al., 2012) Apesar de avanços importantes no 

tratamento farmacológico da IC, como o uso de inibidores do sistema renina-

angiotensina, a IC continua a ser uma síndrome progressiva. (ROSCA & HOPPEL, 

2010). 

A avaliação inicial do paciente com IC tem como objetivos: confirmar o 

diagnóstico, identificar a etiologia e possíveis fatores precipitantes, definir modelo 

fisiopatológico (disfunção sistólica versus função sistólica preservada), definir 

modelo hemodinâmico, estimar prognóstico e identificar pacientes que possam se 

beneficiar de intervenções terapêuticas específicas (como dispositivos e 

procedimentos cirúrgicos). Os sinais e sintomas são de grande importância para a 

suspeita clínica de IC, porém, o diagnóstico nem sempre é facil devido os sintomas 

não serem exclusivos desta doença. Além disso, os sinais e sintomas não permitem 

diferenciar o modelo fisiopatológico da IC. Por isso, são utilizados além da história 

clínica e exame físico, exames complementares como, por exemplo, radiografia de 

tórax, exames laboratoriais, eletrocardiograma, ecodopplercardiograma, 

cineangiocoronariografia. (BOCCHI, BRAGA, FERREIRA et al., 2009; BOCCHI, 

MARCONDES-BRAGA, BACAL et al., 2012) 

A ecodopplercardiografia (EDC) é um método rápido, seguro e largamente 

disponível que fornece diversas informações funcionais e anatômicas de grande 

importância. É útil na confirmação do diagnóstico, avaliação da etiologia, dos 
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modelos fisiopatológico e hemodinâmico, do prognóstico e para indicar possíveis 

alternativas terapêuticas.  

Os ventrículos são as cavidades maiores e mais musculosas, sendo as mais 

importantes no bombeamento do sangue. Nos casos de cardiopatia por etiologia 

isquêmica, as cavidades esquerdas são frequentemente acometidas, sendo o 

ventrículo esquerdo a mais afetada. O parâmetro mais importante para quantificação 

da função sistólica do ventrículo esquerdo é a FEVE, fundamental para diferenciar a 

IC diastólica da IC sistólica e para definir tratamento. Este parâmetro avalia o 

percentual de sangue que é bombeado para fora de um ventrículo em cada 

batimento cardíaco. (BOCCHI, BRAGA, FERREIRA et al., 2009) Além disso, são 

realizadas avaliações laboratoriais, onde a anemia, hiponatremia e alteração na 

função renal são preditores prognósticos adversos na IC; dosagem de peptídeos 

natriuréticos, tanto na sua forma fisiologicamente ativa (BNP) quanto o seu 

bioproduto inativo (pró-BNP) liberados pelos miócitos ventriculares em resposta a 

sobrecarga de volume, pressão e tensão parietal. A Diretriz Brasileira de 

Insuficiência Cardíaca (2009), com atualização em 2012, recomenda o uso do BNP 

em situações em que há dúvida no diagnóstico de IC, associado ao exame clínico. 

Orienta medida seriada de BNP como complemento ao exame físico para guiar o 

tratamento de pacientes com IC. Porém, esclarece que ainda não há evidências que 

sustentem a utilização rotineira da dosagem seriadas do peptídeo natriurético para 

guiar o tratamento. (BOCCHI, MARCONDES-BRAGA, BACAL et al., 2012) 

Evidências vêm demonstrando que a utilização de tratamentos adequados 

para IC pode modificar o remodelamento e estas são basedas nas alterações de 

volume diastólico e sistólico, e na FEVE. Hoje é reconhecido que essas alterações 

em parâmetros de remodelamento se correlacionam com melhora na sobrevida.  A 

terapia atual pode fornecer estabilidade e mesmo reversibilidade do remodelamento. 

A terapia farmacológica com inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECA) ou bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA), bloqueadores beta, 

e terapia de ressincronização cardíacas (CRT) pode levar a desaceleração ou 

reversão parcial do remodelamento (LINDENFELD, ALBERT, BOEHMER et al., 

2010). 

A cirurgia de revascularização miocárdica (RVM) em pacientes com disfunção 

ventricular com músculo supostamente viável tem sido indicada com objetivo de 
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aumentar a perfusão miocárdica e recuperar o músculo atordoado, ou hibernado. 

(ZIABAKHSH-TABARY, JALALIAN, MOKHTARI-ESBUIE et al., 2014). É uma 

modalidade de tratamento importante para pacientes isquêmicos, por aumentar a 

perfusão miocárdica e a FEVE em pacientes com DAC. (BOCCHI, MARCONDES-

BRAGA, BACAL et al., 2012) 

A Circulação Extra Corpórea (CEC) é uma técnica utilizada juntamente à 

cirurgia de RVM em mais de 80% das cirurgias cardíacas; consiste em um sistema 

de máquinas, aparelhos e circuitos ligados ao coração do paciente para substituir as 

funções do coração e do pulmão, denominando-se na prática máquina coração-

pulmão. É utilizada principalmente em cirurgias cardíacas, na correção de inúmeras 

lesões e de grandes vasos torácicos, como, por exemplo, em correções intra-atriais, 

intraventriculares, trocas ou plastias de válvulas, revascularização do miocárdio e 

aneurismas. O sistema serve para manter a perfusão de outros órgãos e tecidos, 

enquanto o cirurgião trabalha em um campo cirúrgico sem sangue. (IVANOV, 

BORGER et al., 2008) Apesar de alguns estudos demonstrarem que a utilização da 

CEC tenha potencial lesivo, é indiscutível que o advento da circulação 

extracorpórea, com a sua contínua evolução, propiciou o desenvolvimento da 

cirurgia cardíaca. (RODRIGUES, EVORA & TUBINO, 2013) 

   O músculo cardíaco é um orgão extremamente dependente da produção de 

energia constante, a fim de manter adequada a atividade elétrica e mecânica. Possui 

inúmeras mitocôndrias, que ocupam cerca de 40 % do volume citoplasmático do 

cardiomiocito. Esta necessidade energética é suprida pela síntese diária de 

aproximadamente 30 kg de ATP, produzida principalmente pela fosforilação 

oxidativa mitocondrial. Uma única batida do coração consome aproximadamente 2% 

de todo ATP celular, portanto precisa ser reabastecido de forma eficiente. As 

mitocôndrias são consideradas os guardiões da vida, uma vez que são vitais para 

gerar energia, na forma de ATP, para a função cardíaca. Por outro lado também 

podem ser consideradas guardiões da morte por serem fonte primária para o 

estresse oxidativo celular, além de serem indicadores de morte celular por necrose e 

apoptose. (MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 2013) 

Dados recentes indicam que o músculo cardíaco do paciente portador de IC 

possui um metabolismo energético perturbado, causado pela disfunção mitocondrial, 

com alterações no metabolismo de ácidos graxos (AG), incluindo uma redução na 
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fosforilação oxidativa, levando a uma capacidade comprometida do cardiomiócito em 

converter energia química em trabalho mecânico. (NICKEL, LOFFLER & MAACK, 

2013). 

Os ácidos graxos (AG) são uma importante fonte de energia para o músculo 

esquelético cardíaco. A L-carnitina é um cofator necessário para a oxidação de AG, 

pois age nas reações transferidoras de AG de cadeia longa do citosol para 

mitocôndrias, facilitando sua oxidação e geração de energia. (SILVA, CERCHIARO 

& HONORIO, 2011) A deficiência de L-carnitina ou anomalias no sistema carnitina-

aciltransferase resultam em uma redução na beta-oxidação dos AG e, 

consequentemente, redução de produção de energia (ATP). (SHARMA & BLACK, 

2009) 

Há uma evidência crescente de que na insuficiência cardíaca, pacientes são 

deficientes em muitos micronutrientes relacionados à produção de energia. (RIBAS, 

VARGAS & WAJNER, 2014) A L-carnitina é um co-factor do complexo carnitina 

palmitoil transferase, enzima que desempenha um papel crucial em reações de 

transferência de AG de cadeia longa, do citosol para a mitocôndria, que permite a 

oxidação e a geração de energia. A homeostase de L- carnitina é mantida através da 

ingestão alimentar, biossíntese, transporte para os tecidos e a excreção renal. 

(YAMASHITA, 2008; SILVÉRIO, CAPERUTO & SEELAENDER, 2009) Estudos 

experimentais e estudos em indivíduos com defeito no metabolismo da L-carnitina, 

têm sugerido que a deficiência em L-carnitina pode estar relacionada com o 

desenvolvimento da disfunção do miocárdio. (LANGO, SMOLENSKI, NARKIEWICZ 

et al., 2001; MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 2013)  

A diminuição da concentração de L-carnitina do miocárdio tem sido descrita 

na IC. (NICKEL, LOFFLER & MAACK, 2013) Alguns autores têm reportado que na 

IC os cardiomiócitos podem estar vivos, porém não funcionantes devido à disfunção 

mitocondrial. Assim, o coração pode apresentar dificuldades na utilização dos 

substratos para a produção de energia, devido à deficiência ou maior demanda de 

alguns nutrientes. (ALLARD, JEEJEEBHOY & SOLE, 2006; MARCOVINA, SIRTORI, 

PERACINO et al., 2013) Diante disso, a suplementação com L-carnitina adjuvante 

ao tratamento pode exercer efeitos benéficos na função cardíaca, tornando o 

cardiomiócito mais eficiente. (COELHO, MOTA, BRAGANÇA et al., 2005) Assim, 

como o tratamento cirúrgico tem objetivo de reduzir a remodelação cardíaca, a 
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suplementação de L-carnitina como coadjuvante ao tratamento cirúrgico reduziria os 

prejuízos na produção energética, através do aumento da oxidação mitocondrial de 

ácidos graxos, resultando na diminuição do dano ao miocárdio por remodelamento. 

Sendo assim, nossa hipótese é que a suplementação com L-carnitina, coadjuvante 

ao tratamento cirúrgico e ao protocolo clínico padrão para IC, de acordo com a 

diretriz para IC (2012), atenua a remodelação ventricular esquerda de pacientes com 

diagnóstico de IC de etiologia isquêmica.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Demonstrar o efeito da suplementação com L-carnitina no remodelamento 

ventricular esquerdo de pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca de 

etiologia isquêmica, submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar o efeito da suplementação com L-carnitina nos parâmetros 

ecocardiográficos indicativos de remodelamento cardíaco: fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo, diâmetro diastólico final indexado do ventrículo esquerdo e 

diâmetro sistólico final indexado do ventrículo esquerdo no pós-operatório; 

 Determinar as concentrações plasmáticas de L-carnitina em pacientes com 

diagnóstico de insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica; 

 Verificar a influência da cirurgia de revascularização do miocárdio nas 

concentrações plasmáticas de L-carnitina; 

 Verificar o efeito da suplementação com L-carnitina nas concentrações 

plasmáticas de L-carnitina no pós-operatório;  

 Identificar sinais e sintomas associados ao uso do suplemento. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS   

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia sob o número CAAE: 

00612812.0.00005243. (Anexo 1). 

Trata-se de um estudo de coorte, prospectivo, explicativo, experimental, 

longitudinal, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. 

Foram selecionados no Instituto Nacional de Cardiologia (INC) 48 pacientes, 

de ambos os gêneros, ≥ 18 anos e ≤ 80 anos; concluíram o estudo 19 pacientes. Os 

pacientes apresentaram diagnóstico prévio de IC dentro da classificação funcional II 

e III da New York Heart Association (NYHA), de etiologia isquêmica de acordo com a 

Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica, que necessitaram de cirurgia de 

revascularização do miocárdio (RVM) como tratamento eletivo. Após estabilização 

hemodinâmica, os pacientes foram randomizados em dois grupos: Grupo A e Grupo 

B. Ambos os grupos receberam solução aquosa contendo L-carnitina (ou placebo 

respectivamente, em frasco devidamente identificado com nome, prontuário e 

número de identificação (ID). A solução aquosa oral de L-carnitina contendo 50 mg 

kg dia ou placebo, foi administrada durante 60 dias, além do protocolo clínico padrão 

para IC.  

O acompanhamento do paciente foi feito diáriamente durante a internação e 

semanalmente, por telefone, após alta hospitalar. 

Dados demográficos/sociais, clínicos e bioquímicos foram coletados do 

prontuário do paciente e transcritos para prontuário da pesquisa. (Apêndice 1)  
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  Participaram do projeto, pacientes que aceitaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) quanto aos objetivos do trabalho. 

(Apêndice 2) 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Pacientes adultos, lúcidos, orientados, de ambos os gêneros, ≥ 18 anos e ≤ 

80 anos, mediante assinatura de TCLE, com diagnóstico prévio de insuficiência 

cardíaca de etiologia isquêmica, com quadro clínico controlado (compensado), 

encaminhados à cirurgia de revascularização do miocárdio como tratamento eletivo. 

Estes pacientes apresentaram características clínicas como: dispneia aos esforços, 

característicos da IC Classe funcional NYHA II e III; Obstrução por placa de ateroma 

de múltiplas artérias coronárias, sendo grau de obstrução superior a 70%, avaliado 

através de cateterismo; alteração na função sistólica, avaliado através de 

parâmetros ecocardiográficos de Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) ≤ 

50% (método de Teichholz) ou diâmetro diastólico final indexado do ventrículo 

esquerdo (VE Disastólico) > 5,4 cm e diâmetro sistólico final indexado do ventriculo 

esquerdo (VE Sistólico) > 3,5 cm; otimamente tratados com fármacos de acordo com 

a atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica de 2012 e de 

Doença Coronariana Crônica de 2004, para classe funcional NYHA II e III.  

 

3.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Pacientes em uso de suplementação oral ou parenteral com L-carnitina; Disfunção 

renal (clearence de creatinina < 50 mL min m²); Disfunção hepática; Síndromes 

disabsortivas; Tumores; uso de balão intra-aórtico pré-operatório. No pós-operatório, 

foram excluídos os pacientes que evoluíram com Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

disfagia, necessidade de diálise, sepsis, choque hemodinâmico prolongado (>3 dias) 

e morte; pacientes que interromperam o uso do suplemento.  

 

3.4 RANDOMIZAÇÃO 

 

A randomização foi realizada pelo setor de bioinformática do INC após a 

seleção do paciente, através de software personalizado, criado para este trabalho. 
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Para isto, eram fornecidos as iniciais e o prontuário dos pacientes. Dada estas 

informações, o software realizava um sorteio aleatório onde os pacientes eram 

alocados nos Grupos A ou B. Após, era solicitado ao farmacêutico responsável da 

farmácia universitária do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), elaboração 

da solução aquosa contendo ou não L-carnitina, sendo informado número de ID, 

prontuário, peso corporal e Grupo de estudo, através de formulário específico. 

(Apêndice 3) 

Somente o farmacêutico responsável conhecia a informação sobre qual grupo 

de estudo recebia a solução contendo L-carnitina. Esta informação foi aberta ao 

pesquisador após seguirem as análises estatísticas dos resultados. 

 

3.5 SUPLEMENTAÇÃO DE L-CARNITINA 

 

3.5.1 Elaboração do suplemento 

 

A solução aquosa de L-carnitina, para suplementação, foi produzida em 

parceria com a farmácia universitária do HUAP/Universidade Federal Fluminense 

(UFF), sendo manipulada por único farmacêutico. 

A matéria prima de L-carnitina foi comercializada pela GEMINI indústria de 

insumos farmacêuticos. Foi realizada análise para certificar a pureza da L-carnitina 

(Anexo 2), além de testes microbiológicos e de estabilidade para solução aquosa de 

L-carnitina por COMPANY laboratório analítico. Assim, foi determinado prazo de 

validade de 30 dias. (Anexo 3). 

As soluções prontas eram entregues à farmácia hospitalar do INC, 

responsáveis por dispensar as soluções. 

A solução de L-carnitina, ou placebo, foi administrada em pacientes que 

atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. O início da suplementação dava-se 

após estabilização hemodinâmica (ocorrida em média no quarto dia, após cirurgia), 

no momento em que os pacientes eram encaminhados para as enfermarias.  

O Grupo suplementado (Grupo A) recebeu solução aquosa oral contendo 

50mg kg de L-carnitina. (CRUCIANI, DVORKIN, HOMEL et al., 2006); o Grupo 

placebo (Grupo B) recebeu solução aquosa oral isenta de L-carnitina. Todos os 

pacientes (Grupos A e B) foram mantidos em tratamento farmacológico, de acordo 
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com o protocolo clínico padrão para IC. As soluções foram administradas pelo 

período de 60 dias.  

A administração do suplemento ou placebo foi realizada por equipe de 

enfermagem de plantão, através de prescrição médica diária, sendo administrado 

em jejum para evitar qualquer interação nutricional e medicamentosa. Após alta 

hospitalar os pacientes (Grupos A e B) recebiam as soluções (contendo e não 

contendo L-carnitina) e eram orientados verbalmente e por meio de orientação 

impressa (Apêndice 4) a continuarem o tratamento em suas residências até 

completarem os 60 dias de tratamento. O acompanhamento dava-se semanalmente, 

por telefone, para verificação da adequada ingestão das soluções. Todos os 

pacientes (Grupos A e B) retornaram ao hospital, após o 30º, 60º e 180º dia do início 

da suplementação, para nova avaliação das concentrações plasmáticas de L-

carnitina; a avaliação ecocardiográfica foi realizada no 60º e 180º dia.   

3.5.2 Identificação de sinais e sintomas associado ao uso do suplemento 

 

O objetivo dessa investigação foi identificar o surgimento de algum sintoma 

através do relato médico em prontuário ou queixa dos pacientes ao médico durante 

as consultas ambulatoriais. A investigação foi realizada através de leitura de 

evoluções em prontuário médico. 

Os parâmetros avaliados através de relato médico em prontuário foram: 

hiporexia, náuseas ou vômitos, dor abdominal em cólica, diarreia, distensão 

abdominal e flatulência. (SICCHIERI, UNAMUNO, MARCHINI et al., 2009) 

 

3.6 COLETA DE SANGUE  

 

A abordagem do paciente foi feita após internação (24 horas antes da 

cirurgia) e confirmação dos critérios de inclusão por médico cardiologista. Neste 

momento eram esclarecidos quanto ao objetivo do trabalho. Após a inclusão no 

estudo, mediante assinatura do TCLE, o pesquisador realizava as coletas de sangue 

periférico, colhida preferencialmente em veia braquial média ou outra de preferência 

do coletor, da seguinte forma: 

1. Sangue venoso colhido em tubo heparinizado (10 mL) para dosagem de L-

carnitina e tubo contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) para dosagem de 
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Peptídeo Natriurético do tipo B (BNP) (4 mL), por sistema a vácuo, devidamente 

identificados com o nome do paciente e número de identificação (ID).  

2. Imediatamente após a coleta, o material era encaminhado ao laboratório e 

separado o plasma do sangue através de centrífuga refrigerada a 4ºC, a 3500 rpm, 

durante 5 minutos.  

3. Para análise de L-carnitina, os plasmas eram transferidos para tubo de vidro 

seco devidamente identificado com o nome do paciente, número de ID, data da 

coleta e Grupo; congelados imediatamente em temperatura média de -20 °C até o 

momento da dosagem.  

As coletas de sangue para quantificação das concentrações plasmáticas de L-

carnitina foram realizadas no pré-operatório e no pós-operatório (aos 2º, 10º, 30º, 

60º e 180º dias)  e a de BNP no pré-operatório. As coletas no pré-operatório, no 2º e 

10º dias foram realizadas no período de internação; as coletas 30º, 60º e 180º dias 

foram realizadas em nível ambulatorial, a cada retorno ao hospital para consulta de 

acompanhamento de pós-operatório e também para realização de exame 

ecocardiográfico. 

 

3.7 DOSAGEM DAS CONCENTRAÇÕES DE L-CARNITINA PLASMÁTICA 

 

As amostras de plasmas congelados foram encaminhadas para realização 

das análises de L-carnitina no Laboratório de Erros Inato do Metabolismo (LABEIM), 

Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

Desproteinização 

 

Os plasma eram transferidos para tubos de centrífuga de vidro, contendo 

membranas cônicas Amicon CF-50, colocadas em suportes cônicos de plástico, para 

a desproteinização. Os tubos foram, novamente, centrifugados a 3500 rpm à 

temperatura de 4ºC, durante 20 minutos. O plasma desproteinizado foi congelado a -

20 ºC até o momento da dosagem (INDYK & WOOLLARD, 1995). 

 

Para avaliar a L-carnitina plasmática utilizou-se o método enzimático 

espectrofotométrico, baseado na reação catalisada pela carnitina-acetil transferase 
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(CAT); este método envolve a complexação da CoA produzida com um reagente 

cromóforo, o ácido 5,5’-ditio-bis-2-nitrobenzóico (DTNB), levando à formação de 5-

tio-2-nitrobenzoato (TNB) como um dos produtos de reação, que absorve luz a 412 

nm.  A faixa de referência para valores normais de L-carnitina em plasma humano: 

18,9 a 71,1 nM (CRUZ, 2002). 

 

 Reagentes 

Solução de DTNB 0,504 mM em Hepes;  

Solução de Acetil-CoA 15 mM;  

Solução de L-carnitina 80 g/mL;  

Suspensão de CAT a 1 mg mL.  

  

3.8 ECOCARDIOGRAMA 

 

Os exames ecocardiográficos foram realizados em equipamento de Ultrassom 

Vivid 4 GE, pelo modo bidimensional, utilizado rotineiramente no Instituto Nacional 

de Cardiologia (INC). 

Todos os pacientes incluídos no estudo realizaram três avaliações 

ecocardiográficas, uma antes da cirurgia (rotina do INC) e duas após o período de 

tratamento (60º e 180º dias). O ecocardiograma forneceu medidas objetivas da 

função ventricular esquerda através da FEVE. Com essa medida podemos 

quantificar o grau de déficit ventricular. (BOCCHI, MARCONDES-BRAGA, BACAL et 

al., 2012). 

São parâmetros de avaliação, o diâmetro sistólico final indexado do Ventrículo 

Esquerdo (VE Sistólico) ou Diâmetro diastólico final indexado do Ventrículo 

Esquerdo (VE Diastólico) ou Fração de ejeção (FEVE). Esses parâmetros 

apresentaram, antes da cirurgia, evidencias de VE Sistólico > 3,5 cm ou VE 

Diastólico > 5,5 cm ou FEVE ≤ 50 % para identificação da IC sistólica (método de 

Teicholz). (BOCCHI, BRAGA, FERREIRA et al., 2009). 
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3.9 ESTUDO PRELIMINAR: DETERMINAÇÃO PRÉVIA DAS CONCENTRAÇÕES 

PLASMÁTICAS DE L-CARNITINA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 

 

Devido a escassez de trabalhos relacionados à concentração plasmática de 

L-carnitina em pacientes portadores de IC submetidos à RVM, foi realizado um 

estudo piloto, com objetivo de observar as variações nas concentrações plasmáticas 

de L-carnitina sob a interferência do tratamento cirúrgico. Para isto foram 

selecionados 11 pacientes que aceitaram participar do estudo e assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

As coletas de plasma foram feitas no pré-operatório (um dia antes da cirurgia) 

e no pós-operatório (aos 2º, 12º e 30º dias após a cirurgia) sem o uso do 

suplemento. Os resultados obtidos no acompanhamento das variações plasmáticas 

de L-carnitina e clínicas de cada paciente podem refletir a interferência da cirurgia na 

variação das concentrações plasmáticas deste nutriente. Nesta etapa da pesquisa 

(projeto piloto), ainda não constaram pacientes recebendo suplemento de L-carnitina 

ou placebo. 

 

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados das variáveis numéricas foram descritos estatisticamente por meio 

dos parâmetros média, desvio padrão, valores máximo e mínimo, mediana e 

amplitude interquartílica e a descrição gráfica utilizou diagramas de caixa e hastes 

(box plot).  

 A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk. 

 Para um mesmo grupo clínico, as comparações entre mais de dois momentos 

de avaliação de cada variável estudada foram realizadas por meio do teste de 

Friedman, seguido do teste de Wilcoxon, para as comparações múltiplas (dois a dois 

momentos). 

 Comparações entre dois grupos de dados independentes (comparações entre 

os grupos), em cada variável, foram procedidas pelo teste t de Student quando os 

dados se apresentaram normais e pelo teste de Mann-Whitney quando os dados 

não satisfizeram a condição de normalidade. 

 Igualdade de variâncias de dois grupos foi avaliada pelo teste de Levene. 
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 Correlações foram avaliadas pelo coeficiente r de Pearson. 

 Foram consideradas estatisticamente significativas as comparações e 

correlações para as quais o valor-p alcançou valores abaixo de 0,05 (p<0,05). 

 Os programas estatísticos SPSS ® versão 10.0 da SPSS Inc. e PASW ® 

versão 18.0 da IBM, assim como a planilha eletrônica Excel da Microsoft ®, deram 

suporte às análises estatísticas dos dados. 
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4 RESULTADOS  

4.1 ESTUDO PRELIMINAR: DETERMINAÇÃO PRÉVIA DAS CONCENTRAÇÕES 

PLASMÁTICAS DE L-CARNITINA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 

 

Foram realizadas análises para verificar as concentrações plasmáticas de L-

carnitina nos períodos pré-operatório e em três momentos pós-operatório de RVM 

(2º, 12º e 30º dia). Participaram 11 pacientes de ambos os gêneros (6 homens e 5 

mulheres), com faixa etária entre 50 e 70 anos. Todos os pacientes atendiam aos 

critérios de inclusão estabelecidos. 

O gráfico 1 apresenta os valores médios obtidos nas análises de L-carnitina 

plasmática nos períodos pré e pós-operatório.  

 

 

 

 
Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014); Pré op: Pré-operatório de revascularização do Miocárdio; Pós Op 2d: 2º dia de Pós-operatório de 
revascularização do Miocárdio; Pós Op 12d: 12º dia de Pós-operatório de revascularização do Miocárdio; Pós Op 30d: 30 dias de Pós-operatório de 
revascularização do Miocárdio. *Diferença significativa entre os grupos (One-way ANOVA, p<0,05). Faixa de referência para valores normais de 

carnitina livre em plasma humano: 18,9 a 71,1 nM 

Gráfico1- avaliação das concentrações plasmáticas de L-carnitina no pré e pós-
operatório (2º, 12º e 30º dia) de revascularização do miocárdio 
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Considerando o valor médio encontrado no grupo a faixa de normalidade para 

L-carnitina plasmática de 18,9 a 71,1 nM, as concentrações plasmáticas de L-

carnitina no pré-operatório se mantiveram dentro da faixa de normalidade (55,54 ± 

13,76 nM). No 2° dia de pós-operatório as concentrações plasmáticas de L-carnitina 

permaneceram dentro da faixa de referência, porém houve uma queda média de 40 

% (P < 0,05; 38,61 ± 25,93 nM) em comparação com a análise pré-operatória. As 

análises realizadas no 12º dia de pós-operatório mostraram que os valores obtidos 

apresentaram uma queda de 48% (P<0,05; 28,90 ± 11,13 nM) em comparação com 

os valores obtidos no pré-operatório.  

No 30° dia pós-operatório, as concentrações plasmáticas de L-carnitina 

apresentaram uma elevação de 40% em comparação à análise realizada no 12º dia 

de pós-operatório (P<0,05; 45,69 ± 16,79 nM).  Este dado indica uma tendência à 

recuperação das concentrações plasmáticas de L-carnitina aos valores obtidos no 

pré-operatório.  

 

4.2 ESTUDO PRINCIPAL: CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PACIENTES 

INCLUÍDOS NESTE ESTUDO 

 
 

Período pré-operatório 
 

Foram selecionados no INC 48 pacientes, de ambos os gêneros (37 homens 

e 11 mulheres), com idade variando de 39 a 76 anos com diagnóstico de IC classe 

funcional NYHA II e III, de etiologia isquêmica, em tratamento clínico padrão de 

acordo com as Diretrizes Brasileiras de Insuficiência Cardíaca Crônica de 2012 e 

Doença Coronariana Crônica de 2004, encaminhados à cirurgia de revascularização 

do miocárdio como tratamento eletivo. Foram excluídos 29 pacientes, por 

contemplarem os critérios de exclusão. A figura 1 apresenta os momentos em que 

os pacientes foram excluídos. 

Concluíram o estudo 19 pacientes, de ambos os gêneros (18 homens e 1 

mulher), com idade que variou de 39 a 73 anos, sendo a idade média de 58 anos. As 

características gerais dos pacientes, randomizados em grupo A e B, podem ser 

observadas na tabela 1. 
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Figura 1- características para exclusão no estudo apresentadas pelos pacientes 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014)  
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Tabela 1- características gerais dos pacientes incluídos no estudo 
 

 
n (%) 

Grupo A 
n 

Grupo B 
n 

    
Idade (média ± dp) 58,1 ± 10,5 60,9 ± 9,8 55,1 ± 10,9 

≥60 anos 10 (53) 6  4 

Gênero feminino  1 (5) 1 0 

Gênero masculino 18 (95) 9 9 

NYHA II 15 (79) 8 7 

NYHA III 4 (21) 2 2 

Total 19 10 9 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014) NYHA - New York Heart Association 

 

Com relação aos dados pré-operatórios, os parâmetros ecocardiográficos de 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), Diâmetro Diastólico Final indexado 

do ventrículo esquerdo (VE diastólico), Diâmetro Sistólico Final indexado do 

ventrículo esquerdo (VE sistólico) e o parâmetro bioquímico de Peptídeo Natriurético 

do tipo B (BNP) mostraram que os pacientes que formaram os grupos (n=19) não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros analisados. 

Estes dados podem ser visualizados na figura 2. 

 

Figura 2- Parâmetros avaliados no pré-operatório em relação aos Grupos  
 

Parâmetros avaliados Grupos n Média d.p. 
Teste 

estatístico 
estatística/ 

valor-p 

Fração de Ejeção (%) 
 

A 10 38,604 13,9561 
t de Student 

t =  0,370 
g.l. = 17 
0,716  B 9 40,723 10,5708 

Diâmetro Diastólico Final VE 
(cm) 

A 10 6,13 0,6378 
Mann-Whitney 

U = 44,5 
 

0,968  B 9 5,94 0,3539 

Diâmetro Sistólico Final VE (cm) 
A 10 4,89 0,8900 

t de Student 

t = 0,540 
g.l. 

=12,654 
0,598  B 9 4,72 0,3930 

Massa do Ventrículo Esquerdo 
(g) 

A 10 231,98 58,8788 

Mann-Whitney 
U = 43 

 
0,905  B 9 566,77 999,7942 

BNP (pg/mL) A 10 155,96 324,3484 Mann-Whitney U = 25 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014); p > 0,05 (sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos) g.l. = graus de 
liberdade. Valores de normalidade: Fração de Ejeção > 50 %; Diâmetro Diastólico Final VE > 5,5 cm; Diâmetro Sistólico Final 
VE (cm) > 3,5 cm; Massa do Ventrículo Esquerdo (g) ; BNP (pg/mL) > 100 pg/mL 
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B 9 203,59 191,7861 
 

0,113  

4.2.1 Dosagem plasmática de L-carnitina pré-operatória  

 

A análise de L-carnitina plasmática foi realizada em todos os 48 pacientes 

selecionados no momento da internação.  Considerando a faixa de normalidade de 

18,9 a 71,1 nM, o valor médio obtido no pré-operatório foi de 51,2 ± 18,2. Não foram 

encontradas concentrações de L-carnitina plasmática deficientes. Nove pacientes 

apresentaram concentração plasmática de L-carnitina alta. O gráfico 2 mostra a 

proporção de pacientes que a presentaram concentrações plasmáticas de L-

carnitina normais e altas. 

 

 

Gráfico 2- Análise de L-carnitina plasmática no pré-operatório de revascularização do 

miocárdio 

 

 

 

4.2.2 Análise de concentrações plasmáticas de L-carnitina no 2º dia de pós-

operatório 

 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014) 
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Dos 48 pacientes selecionados inicialmente, dois pacientes evoluíram a óbito, 

restando 46 pacientes que foram avaliados para L-carnitina plasmática no 2º dia de 

pós-operatório. A média de L-carnitina plasmática no 2º dia pós-operatório foi de 

46,5±23,8 nM; observou-se uma queda de 11% nas concentrações plasmáticas de 

L-carnitina em relação aos valores obtidos no pré-operatório (52,2±18,0 nM). O teste 

t de Student pareado, ao nível de significância α = 0,05 indicou inexistência de 

diferença significativa entre as concentrações de L-carnitina antes e após a cirurgia 

(p = 0,194). Os resultados, também, mostraram independência entre os dois 

conjuntos de dados. O Gráfico 3 (diagrama de dispersão) ilustra a associação da L-

carnitina antes e após a cirurgia.   

 

 
Gráfico 3- diagrama de dispersão para associação da L-carnitina antes e após a cirurgia de 
revascularização do miocárdio 

 

 
  

 

 

 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). A reta inclinada (bissetriz) no Gráfico acima corresponderia a valores iguais antes e 
após a cirurgia. Assim os pontos situados acima dela correspondem a pacientes cujas concentrações de L-carnitina eram 
mais baixos antes do que após a cirurgia e, de modo contrário, os pontos situados abaixo da bissetriz correspondem a 
pacientes cujas concentrações de L-carnitina maiores no pré-operatório e mais baixos no pós-operatório. 
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Pôde-se observar que os valores plasmáticos de L-carnitina de 15 pacientes 

(32,6 %) apresentaram-se superiores e 27 pacientes (58,7 %) apresentaram 

concentrações inferiores em comparação às análises obtidas no pré-operatório 

respectivamente. Quatro pacientes (8,7 %) mantiveram as concentrações 

plasmáticas de L-carnitina do pré-operatório semelhante aos obtidos no pós-

operatório. 

 

4.2.3 Análise de L-carnitina plasmática, sob influência de suplementação com 

L-carnitina ou placebo no 10º, 30º, 60º e 180º dias de pós-operatório 

 

 Do total de pacientes que permaneceram no estudo até o final (n=19), os 

que formaram o Grupo A receberam diariamente solução aquosa oral contendo L-

carnitina na dose de 50 mg kg e aqueles que formaram o Grupo B receberam 

placebo.   

 As concentrações plasmáticas de L-carnitina foram novamente analisadas 

no 10º, 30º, 60º e 180º dias de pós-operatório. As concentrações plasmáticas 

médias de L-carnitina nos grupos A e B, em todos os momentos analisados, podem 

ser visualizados na figura 3. 

 

Figura 3- valores médios das análises plasmáticas de L-carnitina nos momentos analisados 
(Referência: 18,9 a 71,1 nM) 

Momentos 
L-Carnitina (nM) 

Grupo A 
média ± dp 

L-Carnitina (nM)  
Grupo B 

média ± dp 

 
 

Valor-p 

Pré-operatório 52,9±24,5 54,0±20,0 0,915 

2º dia de pós-
operatório 

43,7±17,2 46,2±24,1 0,798 

10º dia de pós-
operatório 

75,8±30,4 46,6±19,6 0,024 

30º dia de pós-
operatório 

82,0±21,5 46,1±12,6 0,001 

60º dia de pós-
operatório 

66,6±18,4 44,4±13,2 0,008 

180º dia de pós-
operatório 

49,3±21,3 55,6±22,1 0,534 

 

 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014)  
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 Foram realizados testes estatísticos de Friedman, seguido do teste de 

Wilcoxon para comparar cada grupo nos diferentes momentos analisados 

apresentadas nos gráficos 4 e 5.  

 
Gráfico 4- Grupo suplementado (Grupo A). Análise de L-carnitina plasmática nos momentos 

pré-operatório, 2º, 10º, 30º, 60º e 180º dia de pós-operatório de revascularização do 
miocárdio 

 
 
 

 

 
 
Gráfico 5- Grupo placebo (Grupo B). Análise de L-carnitina plasmática nos momentos pré-
operatório, 2º, 10º, 30º, 60º e 180º dia de pós-operatório de revascularização do miocárdio 

 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). Pré Op – Pré-operatório de RVM; Pós Op 2d – 2º dia de Pós-operatório; Pós Op 10d – 10º dia de Pós-
operatório; Pós Op 30d – 30º dia de Pós-operatório; Pós Op 60d – 60º dia de Pós-operatório; Pós Op 180d – 180º dia de Pós-operatório. Cada ponto 
analisado incluiu de 9 a 10 pacientes. 
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 Os testes mostraram que no Grupo suplementado (Grupo A), as 

concentrações plasmáticas no 30º dia pós-operatório (82,0±21,5 nM) diferiram 

significativamente da análise pré-operatória (52,8±24,5 nM; p=0,039), do 2º dia 

(43,7±17,2; p=0,011) e do 180º dia pós-operatório (49,3±20,0 nM; p=0,06).  

 As análises realizadas no 2º dia pós-operatório (43,7±17,2 nM) diferiram 

significativamente das análises do 10º dia (75,8±30,4 nM; p=0,02), 30º dia 

(82,0±21,5 nM; p=0,011) e 60º dia (66,6±18,4 nM; p=0,027) de pós-operatório.  

 As análises do 180º dia (49,3±20,0 nM) diferiram daquelas realizadas no 60º 

dia de pós-operatório (66,6±18,4; p=0,039). As demais comparações não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas. 

 No Grupo placebo (Grupo B), os resultados mostram inexistência de 

diferença significativa (p>0,05) em todos os momentos analisados.  

 O teste t de Student foi realizado para avaliar a diferença média do Grupo A 

em relação ao Grupo B. Os resultados para estas análises estão apresentados na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2- Comparação entre o Grupo A e o Grupo B – L-carnitina, nos momentos pré-
operatório, 2º, 10º, 30º, 60º e 180º dia de pós-operatório de revascularização do miocárdio 

 

Momento 

Teste t de Student para igualdade 
das médias 

Diferença 
média 
(A – B) 

Intervalo de confiança 
a 95% para a 

diferença entre as 
médias 

T Gl valor-p 
Limite 

inferior 
Limite 

superior 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). Pré Op – Pré-operatório de RVM; Pós Op 2d – 2º dia de Pós-operatório; Pós Op 
10d – 10º dia de Pós-operatório; Pós Op 30d – 30º dia de Pós-operatório; Pós Op 60d – 60º dia de Pós-operatório; Pós Op 
180d – 180º dia de Pós-operatório 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). Pré Op – Pré-operatório de RVM; Pós Op 2d – 2º dia de Pós-operatório; Pós Op 10d – 10º dia de Pós-
operatório; Pós Op 30d – 30º dia de Pós-operatório; Pós Op 60d – 60º dia de Pós-operatório; Pós Op 180d – 180º dia de Pós-operatório. Cada ponto 

analisado incluiu 9 pacientes. 
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 O teste mostrou igualdade entre as médias (p > 0,05), no momento pré-

operatório, no 2º dia e no 180º dia de pós-operatório; os Grupos são diferentes 

estatisticamente no 10º (p=0,024), 30º (p=0,001) e 60º dias (p=0,008) de pós-

operatório.  

 

4.2.3 Identificação de sinais e sintomas associados ao uso do suplemento 

 

A dose de L-carnitina diária administrada ao Grupo suplementado (Grupo A) 

variou entre 2,87 g a 5,4 g, em pacientes com peso corporal de 57,4 kg e 108 kg 

respectivamente; os pacientes não informaram queixas e não foi relatada em 

prontuário médico, a presença de sinais e sintomas associados ao uso do 

suplemento, durante os 60 dias de administração em ambos os grupos. 

 

4.2.4 Análise dos parâmetros ecocardiográficos de FEVE, VE diastólico, VE 

sistólico após suplementação com L-carnitina  

 

 Os parâmetros ecocardiográficos de Fração de Ejeção do Ventrículo 

Esquerdo (FEVE), diâmetro sistólico final indexado do Ventrículo Esquerdo (VE 

Pré Op -0,109 17 0,915 -1,1252 -22,9722 20,7218 

Pós Op 
2 dias 

-0,26 17 0,798 -2,4829 -22,6159 17,6501 

Pós Op 
10 dias 

2,508 15,526 0,024 29,1713 4,4508 53,8919 

Pós Op 
30 dias 

4,304 16 0,001 35,8589 18,1988 53,519 

Pós Op 
60 dias 

2,988 17 0,008 22,2434 6,5355 37,9514 

Pós Op 
180 dias 

-0,636 17 0,534 -6,3403 -27,389 14,7084 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). Pré Op – Pré-operatório de RVM; Pós Op 2d – 2º dia de Pós-operatório; Pós Op 10d – 10º dia de Pós-

operatório; Pós Op 30d – 30º dia de Pós-operatório; Pós Op 60d – 60º dia de Pós-operatório; Pós Op 180d – 180º dia de Pós-operatório.  
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Sistólico) e Diâmetro diastólico final indexado do VE (VE Diastólico), foram 

analisados através de teste de Friedman, seguido do teste de Wilcoxon, para as 

comparações múltiplas no pré-operatório e no 60º e 180º dias de pós-operatório. Os 

resultados estão apresentados nos gráficos 6, 7 e 8.   

 Considerando o valor de normalidade para o parâmetro de FEVE > 50 %, 

no Grupo placebo (Grupo B) os valores médios de FEVE obtidos no 60º dia 

(45,4±10,0 %) e no 180º dia (45,7±8,0 %) de pós-operatório indicaram inexistência 

de diferença estatisticamente significativa (p=0,314 e p=0,139 respectivamente) em 

relação aos valores obtidos no pré-operatório (40,7±10,5 %). Os resultados estão 

apresentados no gráfico 6. 

 No Grupo suplementado (Grupo A) os valores médios de 45,4 ± 7,3 % no 

60º dia de pós-operatório indicaram inexistência de diferença estatisticamente 

significativa em relação ao momento pré-operatório (38,6±13,9 %; p=0,139); no 180º 

dia o valor médio obtido foi 53,5 ± 14,4 % apresentando diferença estatisticamente 

significativa em relação aos valores obtidos no pré-operatório (38,6±13,9 %; 

p=0,007); comparando-se os valores médios obtidos no 180º dia e no 60º dia de 

pós-operatório pode-se notar inexistência de diferença estatística significativa 

(p=0,93).   

  

 
Gráfico 6. Intervalo de confiança a 95% para a média da fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo em todos os momentos, segundo os Grupos 
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 Em termos proporcionais, o Grupo A apresentou um aumento de 17,6 % na 

FEVE no 60º dia do pós-operatório em relação à FEVE pré-operatória. No 180º dia 

do pós-operatório, houve um aumento ainda maior (38,6 %) em relação à FEVE pré-

operatória. No Grupo B, houve aumento na FEVE de 13 % no 60º dia de pós-

operatório; pode-se observar este valor foi mantido até o 180º dia de pós-operatório. 

A figura 4 apresenta a evolução no parâmetro FEVE desde o momento pré-

operatório até o 180º dia de pós-operatório.  

 

 

 
 
Figura 4- esquema de valores proporcionais de fração de ejeção do ventrículo esquerdo nos 

Grupos A e B nos momentos pré-operatório e pós-operatórios (60 e 180 dias). 
 
 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). Pré-operatório de RVM; 60 dias – 60º dia de Pós-operatório; 180 dias – 180º dia de 
Pós-operatório 
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Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). 

 
 
 
 

 O teste t de Student foi realizado para avaliar a diferença média do Grupo A 

em relação ao Grupo B. O resultado pode ser observado na tabela 3. 

 

Tabela 3- comparação entre o Grupo A e o Grupo B – fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo 

 

Momento 

Teste t de Student para 
igualdade das médias 

Diferença 
média 
(A – B) 

Intervalo de 
confiança a 95% 
para a diferença 
entre as médias 

T gl valor-p 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Pré Op - 0,370 17 0,716 - 2,1193 - 14,2159 9,9767 

Pós Op 
60 dias 

0,015 17 0,988 0,0606 - 8,4046 8,5257 

Pós Op 
180 dias 

1,383 17 0,185 7,5290 - 3,9589 19,0169 

 
Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014); Pré-operatório de RVM; 60 dias – 60º dia de Pós-operatório; 180 dias – 180º dia de 

Pós-operatório; FEVE – Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; T – Teste t de Student; p > 0,05 (sem diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos); g.l. = graus de liberdade. 

 Nota-se que o teste estatístico mostrou inexistência de diferença 

estatisticamente significativa (p > 0,05) entre os grupos comparados, nos momentos 

pré-operatório (p=0,716), 60º dia de pós-operatório (p=0,988) e no 180º dia de pós-
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operatório (p=0,185). Vale destacar que o valor de FEVE no 180º dia no Grupo A foi 

maior que o obtido no Grupo B, apresentando uma diferença de 26,4 %. 

 Em relação ao VE diastólico, cujos resultados estão apresentados no 

gráfico 7, considerando a faixa de normalidade até 5,4 cm, nota-se que no Grupo B, 

os valores médios obtidos no momento pré-operatório foram 5,9 ± 0,3 cm; no 60º dia 

e no 180º de pós-operatório os valores médios obtidos foram respectivamente 6,1 ± 

0,7 cm e 5,8 ± 0,4; não houve diferença estatisticamente significativa na comparação 

do momento pré-operatório em relação ao 60º dia (p=0,725) e ao 180º dia (p=0,476); 

também não houve diferença estatística na comparação entre 180º dia e 60º dia de 

pós-operatório (p=0,182).  

 No Grupo A, os valores médios obtidos no momento pré-operatório foram 

6,1 ± 0,6 cm; os valores médios obtidos no 60º dia de pós-operatório foram 6,1 ± 0,7 

cm, sem diferença estatisticamente significativa em relação ao pré-operatório (p = 

0,261). Os valores médios obtidos no 180º dia (5,9±0,5 cm) também não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação ao pré-operatório 

(p = 0,095) e ao 60º dia de pós-operatório (p = 0,101).  

   

 

Gráfico 7 - Intervalo de confiança a 95% para a média do diâmetro diastólico final indexado 
do ventrículo esquerdo em todos os momentos, segundo os Grupos 
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 O teste t de student foi realizado para avaliar a diferença média do Grupo A 

em relação ao Grupo B (entre grupos). O teste estatístico mostrou inexistência de 

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) nos momentos pré-operatório 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). Pré-operatório de RVM; 60 dias – 60º dia de Pós-operatório; 180 dias – 180º dia de 
Pós-operatório 
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(p=0,451), 60º dia de pós-operatório (p=0,971) e no 180º dia de pós-operatório 

(p=0,567). (Tabela 4) 

 

Tabela 4- comparação entre o Grupo A e o Grupo B – diâmetro diastólico final indexado do 
ventrículo esquerdo 

 

Momento 

Teste t de Student para 
igualdade das médias 

Diferença 
média 
(A – B) 

Intervalo de 
confiança a 95% 
para a diferença 
entre as médias 

T gl valor-p 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Pré Op 0,771 17 0,451 0,1856 - 0,3222 0,6933 

Pós Op 
60 dias 

- 0,037 17 0,971 - 0,0122 - 0,7011 0,6766 

Pós Op 
180 dias 

0,584 17 0,567 0,1378 - 0,3598 0,6354 

 
Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014); Pré-operatório de RVM; 60 dias – 60º dia de Pós-operatório; 180 dias – 180º dia de 
Pós-operatório; VE diastólico – diâmetro diastólico final indexado do VE; T – Teste t de Student; (*) – p > 0,05 (sem diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos); g.l. = graus de liberdade 

 

 Em relação ao VE sistólico (Gráfico 8), considerando a faixa de normalidade 

até 3,5 cm, observa-se que no Grupo B, os valores médios obtidos no pré-

operatório, 60º dia e 180º dia foram respectivamente 4,7 ± 0,4 cm, 4,6 ± 0,9 cm e 4,4 

± 0,5 cm. Na comparação entre os momentos pré-operatório em relação ao 60º dia e 

ao 180º dia não foram observadas diferenças estatísticas significativas (p = 0,776; p 

= 0,065 respectivamente). Não foi observada diferença significativa na comparação 

entre 180º dia e 60º dia de pós-operatório (p = 0,593). Em termos proporcionais, 

houve uma redução de 6,4% nos valores de 180 dias de pós-operatório em relação 

ao pré-operatório.  

 No Grupo A os valores médios obtidos no pré-operatório foram 4,9 ± 0,9 cm; 

os valores obtidos no 60º dia no pós-operatório foram 4,6 ± 0,7 cm, com inexistência 

de diferença estatisticamente significativa em relação ao momento pré-operatório 

(p=0,766). No 180º dia de pós-operatório os valores obtidos (4,3 ± 0,9 cm) diferiram 

estatisticamente em relação aos valores obtidos no pré-operatório (p = 0,006), 

porém sem apresentar diferença estatística significativa em relação ao 60º dia de 
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pós-operatório (p = 0,234). Em termos proporcionais, houve uma redução de 12 % 

nos valores no 180º dia de pós-operatório em relação ao momento pré-operatório.  

   

 

Gráfico 8 - Intervalo de confiança a 95% para a média do diâmetro sistólico final indexado 
do ventrículo esquerdo em todos os momentos, segundo os Grupos 
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 O teste t de student foi realizado para avaliar a diferença média do Grupo A 

em relação ao Grupo B (entre grupos). O teste estatístico mostrou inexistência de 

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) nos momentos pré-operatório 

(p=0,598), 60º dia (p=0,958) e 180º dia de pós-operatório (p=0,795). (Tabela 5) 

 

 

 
 
 
 
 

Tabela 5- comparação entre o Grupo A e o Grupo B - diâmetro sistólico final indexado do 
ventrículo esquerdo 

 

Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014). Pré-operatório de RVM; 60 dias – 60º dia de Pós-operatório; 180 dias – 180º dia de 
Pós-operatório 
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Momento 

Teste t de Student para 
igualdade das médias 

Diferença 
média 
(A – B) 

Intervalo de 
confiança a 95% 
para a diferença 
entre as médias 

T Gl valor-p 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Pré Op 0,540 12,654 0,598 0,1678 - 0,5048 0,8403 

Pós Op 
60 dias 

- 0,053 17 0,958 - 0,0200 - 0,8116 0,7716 

Pós Op 
180 dias 

- 0,264 15,126 0,795 0,0889 - 0,8063 0,6285 

 
Fonte: da Silva Guimarães, SM (2014); Pré-operatório de RVM; 60 dias – 60º dia de Pós-operatório; 180 dias – 180º dia de 
Pós-operatório; VE sistólico – diâmetro sistólico final indexado do VE; T – Teste t de Student; p > 0,05 (sem diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos); g.l. = graus de liberdade 
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5 DISCUSSÃO  

A contratilidade miocárdica fisiológica depende primariamente do 

fornecimento de energia (ATP) obtido através do metabolismo lipídico na 

mitocôndria, sendo menos importante, como fontes de energia, a glicose e o lactato. 

(NICKEL, LOFFLER & MAACK, 2013) Cerca de 80 % das necessidades energéticas 

dos cardiomiócitos são provenientes de ácidos graxos, principalmente ácidos graxos 

de cadeia longa. A oxidação dos ácidos graxos é um processo complexo, 

envolvendo 20 etapas e 18 enzimas.   As principais etapas incluem a entrada dos 

ácidos graxos na mitocôndria, o ciclo da L-carnitina, a beta-oxidação, o ciclo de 

Krebs e a fosforização do ATP. A L-carnitina possui como função principal o 

transporte de ácidos graxos para dentro da matriz mitocondrial para serem oxidados 

e gerar energia. (MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 2013) 

Segundo dados da III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica 

(2009), dentre as 293.473 mil internações por IC ocorridas no ano de 2007, 69,8 % 

dos pacientes tinham idade ≥ 60 anos. No presente estudo observou-se que 53% 

dos pacientes apresentaram idade ≥ 60 anos.  

Faixa etária semelhante foi encontrada em estudo epidemiológico, realizado 

por Nogueira, Rassi e Correa (2010); foram atendidos no período de janeiro a 

dezembro de 2008, no estado de Goiás, pacientes com diagnóstico de IC em que 59 

% encontravam-se na faixa etária ≥ 60 anos. Eles relataram uma maior prevalência 

cardiomiopatia hipertensiva no gênero feminino, enquanto que no gênero masculino 

a maior prevalência foi de IC de etiologia isquêmica, chagásica e dilatada. 

Observou-se também uma predominância do gênero masculino (77 %) em 

relação ao feminino (23 %) nos 48 pacientes selecionados no momento da 

internação. Todos tinham diagnóstico de IC de etiologia isquêmica com FEVE 

reduzida (< 50 %) como previsto nos critérios de inclusão. Tem sido relatada maior 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2009/diretriz_ic_93supl01.asp
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incidência de IC por etiologia isquêmica no gênero masculino. (BALIEIRO, 

OSUGUE, RANGEL et al. 2009) Destes 48 pacientes selecionados, 19 completaram 

o estudo, sendo 95% do gênero masculino. Este fato pode ser uma limitação 

involuntária, apesar de tratar-se de um estudo randomizado.  

A dosagem de peptídeo natriurético tipo-B (BNP) auxilia no diagnóstico, 

monitorização e definição do tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. 

(BOCCHI, BRAGA, FERREIRA et al., 2009) O BNP é secretado em resposta ao 

estresse hemodinâmico, particularmente aumento da pressão intracardíaca e 

estiramento das fibras miocárdicas. Concentrações elevadas de BNP podem ser 

considerados como biomarcador da disfunção ventricular e podem identificar 

insuficiência cardíaca precoce. (LARA, HAJJAR, DE ALMEIDA et al., 2013) Em 

paciente com dispneia, a elevação do BNP pode apontar a insuficiência cardíaca 

como fator causal. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), em sua atualização 

da diretriz de IC, deixa claro que o BNP pode ser utilizado em situações em que há 

dúvidas no diagnóstico de IC, somado ao exame clínico. Esclarece, ainda, que os 

valores de corte de BNP para IC crônica ainda não foram especificamente 

estudados.  Porém, alguns autores sugerem um ponto de corte em 100 pg mL, por 

conferir uma razoável habilidade em discernir pacientes com ou sem insuficiência 

cardíaca. (DAO, KRISHNASWAMY, KAZANEGRA et al., 2001)  

Kelder, Cowie, Mcdonagh et al. (2011); Shaikh, Hanif, Siddique et al. (2012), 

reafirmaram que o BNP tem valor diagnóstico considerável, utilizado em conjunto 

aos sinais e sintomas em pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca na 

atenção primária. No entanto, o BNP utilizado isoladamente, não é suficiente para 

fazer um diagnóstico confiável de IC com os níveis de corte recomendados 

atualmente. 

A avaliação da classe funcional II e III da NewYork Heart Association (NYHA), 

com presença de dispneia aos pequenos e médios esforços está associada com os 

níveis aumentados de BNP. (BAPTISTA, JORGE, SOUSA et al., 2011) No presente 

estudo, os resultados de BNP no momento pré-operatório confirmaram o diagnóstico 

de IC e mostraram semelhança clínica entre os pacientes selecionados que 

formaram os grupos de estudo. 

Na Avaliação das concentrações plasmáticas de L-carnitina no momento pré-

operatório de RVM não foram encontrados pacientes com concentrações 
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plasmáticas deficientes. Existem poucos estudos que avaliaram as concentrações 

plasmáticas de L-carnitina na IC. Vescovo, Ravara, Gobbo et al. (2005), analisaram 

as concentrações plasmáticas em dezoito pacientes com IC classe NYHA I a IV, sob 

tratamento clínico. Eles observaram que os pacientes com diagnóstico de IC 

apresentaram concentrações plasmáticas de L- carnitina de 55,8 ± 13.0 nM, dentro 

da faixa de referência. Os resultados encontrados foram semelhantes; o valor 

plasmático médio de L-carnitina obtido no momento pré-operatório foi de 51,2 ± 18,2 

nM.  

Ueland (2013), realizou estudo objetivando associar as concentrações 

plasmáticas de L-carnitina e seus derivados com a classificação NYHA.  Os valores 

mensurados apresentaram-se dentro da faixa de normalidade na classificação 

NYHA, variando de 42,2 nM – 50,1 nM (NYHA II – IV). O autor não observou 

associação entre os níveis de L-carnitina e a classificação NYHA. Esses resultados 

corroboraram com os achados no presente estudo. Cabe destacar que todos os 

pacientes selecionados estavam sob tratamento clínico e apresentavam quadro 

clínico compensado, dentro das classes funcionais NYHA II e III. 

  Diferentemente, Vescovo, Ravara, Gobbo et al. (2005), observaram em seu 

trabalho que as concentrações plasmáticas de L- carnitina eram menores nos 

pacientes com classe NYHA IV em comparação a pacientes com classe NYHA I, 

mostrando que a insuficiência cardíaca mais severa e a inflamação podem diminuir 

as concentrações plasmáticas de L-carnitina. Dados ainda não publicados, obtidos 

pelo grupo de pesquisa, evidenciaram que a deficiência plasmática de L-carnitina 

pode estar presente na IC descompensada, em que foram encontrados 34 % de 

pacientes com deficiência de L-carnitina.  

Foi notado que dos 48 pacientes selecionados no momento da internação, 

nove pacientes (18,8 %) apresentaram concentrações plasmáticas aumentados de 

L-carnitina. A literatura descreve que concentrações plasmáticas altas de L-carnitina 

podem ser encontrados na deficiência primária (genética) ou temporária (secundária, 

por exemplo ao uso de medicações como o metropolol) da enzima carnitina palmitoil 

transferase 1 (CPT-1), que participa da primeira etapa de oxidação de ácidos 

graxos. (RIUDOR, 1998; EATON, BARTLETT & QUANT, 2001)  

A inibição da atividade da CPT-1 é uma via utilizada por alguns fármacos no 

tratamento de pacientes com hipertrofia cardíaca e IC. A CPT-1 é um importante 
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alvo para terapias metabólicas, visando a melhorar o desempenho cardíaco após 

evento isquêmico (LAN HE et al., 2012). Inibidores farmacológicos específicos da 

CPT-1, tais como o etomoxir e o beta-bloqueador metropolol diminuem o consumo 

de oxigênio por unidade de trabalho em corações isquêmicos, que sofrem 

tratamento de reperfusão, ou seja, reestabelecimento do fluxo sanguíneo após 

evento isquêmico, o que evitaria os danos provocados pela produção de radicais 

livres (LOPASCHUK  et al, 1988; ROSCA et al, 2010; PIKE et al, 2011). O uso de 

fármacos inibidores da CPT1 aumentaria as concentrações plasmáticas de L-

carnitina, pois esta ficaria incapacitada de ligar-se ao ácido graxo, havendo 

primeiramente acúmulo de L-carnitina no citosol celular, saturando o transportador 

localizado na membrana celular, que fica impedido de captar L-carnitina do plasma. 

(ROSCA & HOPPEL, 2010)  

Lan He et al. (2012) criticaram o uso destes inibidores, pois em estudo 

realizado com animais geneticamente modificados para deficiência de CPT-1 (IC 

induzida por sobrecarga de pressão), observaram que a inibição da CPT-1 piorava o 

desempenho energético cardíaco, pois os ácidos graxos não seriam transportados 

para a mitocôndria, permanecendo no citosol como ácidos graxos livres, causando 

lipotoxicidade cardíaca, que exarceba a hipertrofia e o remodelamento cardíaco. 

As concentrações plasmáticas de L-carnitina foram avaliadas no 2º dia de 

Pós-operatório de cirurgia de RVM e encontrou-se um valor médio de 46,5 nM. Em 

relação ao resultado da análise realizada no momento pré-operatório houve uma 

redução de 11 % nas concentrações plasmáticas. Resultado similar foi observado 

por Nemoto et al. (2004), que avaliaram as concentrações plasmáticas de L-carnitina 

em 11 pacientes submetidos a diversas cirurgias cardíacas, dentre elas a RVM; os 

resultados evidenciaram redução de 53 % nas concentrações plasmáticas desse 

nutriente. Em outro estudo também com pacientes submetidos somente à cirurgia de 

RVM, houve uma redução de 37 % em comparação com a análise pré-operatória. 

DA SILVA GUIMARAES, SATANNA, DA COSTA et al. (2013) 

Alguns estudos ainda não conclusivos têm descrito que a RVM, com o uso da 

técnica de circulação extracorpórea (CEC), está relacionada a um maior risco de 

processo inflamatório sistêmico (RODRIGUES, EVORA & TUBINO, 2013); a função, 

da L-carnitina, de remoção de metabólitos tóxicos do metabolismo mitocondrial tem 

sido descrita e poderia explicar a redução de suas concentrações plasmáticas, 
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observada após a cirurgia. Além disso, a revascularização sanguínea ao miocárdio, 

pós RVM, pode provocar uma nova lesão celular por isquemia e reperfusão, que 

está associada ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

dentro da mitocôndria e acúmulo de ácidos graxos livres e acil-CoA no citosol, que 

não conseguem ser metabolizados adequadamente nas células que sofreram lesão 

isquêmica. (ROSCA & HOPPEL, 2010; MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 

2013) O acúmulo de Acil-CoA causa disfunção mitocondrial generalizada por alterar 

a permeabilidade da membrana mitocondrial; os ácidos graxos livres provocam 

stress oxidativo. A L-carnitina e seus derivados (acilcarnitinas) permitem a 

detoxicação produzida pelo acúmulo de ácidos graxos e outros ácidos orgânicos, 

permitindo assim sua excressão urinária. (BONAFE, BERGER, QUE et al., 2014) 

Larsen (2001) relatou que ocorre um desvio da L-carnitina da sua função 

energética em situações de estresse metabólico; tais situações levam a uma 

redução na produção de ATP, pela via aeróbica, passando a predominar a produção 

de energia pela via anaeróbica, em que a L-carnitina é utilizada para remover 

produtos tóxicos do metabolismo. Reuter e Evans (2012) confirmaram este relato, 

pois observaram a ligação da L-carnitina a produtos ácidos, dentre eles o ácido 

lático, produzido em eventos isquêmicos. 

Têm sido sugerido que a função antioxidante da L-carnitina esteja relacionada 

à menor quantidade de ácidos graxos livres presentes no citosol, inibindo a 

peroxidação lipídica, através do transporte eficaz destes ácidos graxos livres para a 

matriz mitocondrial, protegendo os tecidos de possíveis danos decorrentes da ação 

das EROs. (SAVITHA, TAMILSELVAN, ANUSUYADEVI et al., 2005; RIBAS, 

VARGAS & WAJNER, 2014; SCHWARZ, SIDDIQI, SINGH et al., 2014) Assim, a L-

carnitina indiretamente poupa as enzimas antioxidantes, catalase, glutationa 

peroxidase e superoxido dismutase, deixando-as disponíveis para a proteção contra 

danos peroxidativos adicionais. Sabe-se que pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca necessitam do uso contínuo de fármacos, como analgésicos, profiláticos 

(antibióticos, clexane e omeprazol) e vasoativos. Algumas drogas são metabolizadas 

na mitocôndria e podem acumular-se nessa organela, podendo esgotar facilmente 

as defesas enzimáticas antioxidantes, o que leva a danos nas proteínas envolvidas 

na produção de ATP. (GULCIN, 2006)  
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Confirmando esses achados, o estudo realizado por Turker et al., (2011), em 

que os autores avaliaram a capacidade da L-carnitina minimizar o estresse oxidativo 

no coração de ratos, induzido por radicais livres, constatando que os níveis de 

peroxidação lipídica foram menores nos ratos que receberam suplemento de L-

carnitina. Neste contexto, pode-se explicar que a redução das concentrações 

plasmáticas de L-carnitina, encontradas no presente estudo, poderia estar 

relacionada ao fato de a L-carnitina estar sendo desviada para retirar metabólitos 

tóxicos do metabolismo mitocondrial e proteção antioxidante, com preuízo na sua 

função primária no metabolismo energético. 

Também foi observado que alguns pacientes apresentaram concentrações 

plasmáticas de L-carnitina aumentadas no 2º dia de pós-operatório de RVM. Uma 

deficiência transitória da Carnitina Palmitoil Transferase 1 (CPT1) poderia justificar 

este fenômeno. (ZHOU, HUANG, YUAN et al., 2008) A CPT-1 está localizada na 

membrana externa mitocondrial e é uma enzima limitante para a beta-oxidação, 

controlando a entrada de ácidos graxos de cadeia longa na mitocôndria.  

Fisiologicamente no músculo cardíaco a atividade da CPT-1 é inibida pelo 

aumento do malonil-CoA observado sempre quando há aumento das concentrações 

plasmáticas de insulina. Neste momento o coração, que possui flexibilidade 

metabólica (alternância entre hidrato de carbono e lipídeos como fonte de energia), 

passa a obter energia preferencialmente de glicose, deste modo garante que a 

produção de ATP seja mantida a uma taxa constante sob diversas condições 

fisiológicas e patológicas. (BORCH, LUND, WIBRAND et al., 2012)  

O período pós-operatório é caracterizado por uma resposta inflamatória 

sistêmica com aumento dos níveis glicêmicos, devido à elevação dos hormônios 

hiperglicemiantes, principalmente o cortisol e o glucagon. O aumento da glicemia 

resulta em maior produção e liberação de insulina no plasma; este aumento da 

insulina provoca inibição das enzimas da via glicolítica e aumento do malonil-CoA, 

inibindo a CPT-1. Em um artigo de revisão publicado por Bonafe, Berger, Que et al. 

(2014) em que é estudada a deficiência de L-carnitina em pacientes críticos, 

condição clínica semelhantes dos pacientes deste estudo, os autores descreveram a 

disfunção mitocondrial associada ao aumento de hormônios catabólicos (cortisol, 

glucagon e adrenalina) e a influência destes na beta-oxidação. Evidenciaram que a 

produção aumentada de Acetil-CoA proveniente do consumo de glicose inibe a 
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oxidação de ácidos graxos através da inibição da CPT-1 e estímulo da via do 

malonil-CoA.  

Outra explicação poderia ser o relato de alguns autores de que pacientes com 

IC descompensada podem apresentar inibição na atividade da CPT-1 devido a 

mudanças no conteúdo de malonil-CoA, decorrentes do declínio da atividade da 

família de receptores nucleares PPARa, que são fatores de transcrição responsáveis 

pela regulação da expressão de genes envolvidos no transporte e na oxidação 

mitocondrial de ácidos graxos (MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 2013)

 Quando verificou-se o efeito da suplementação com L-carnitina em suas 

concentrações plasmáticas ao 10º, 30º, 60º e 180º dia após a cirurgia, observou-se 

que o Grupo suplementado (Grupo A) recuperou as concentrações plasmáticas 

apresentadas no momento pré-operatório no 10º dia após a cirurgia de RVM, sendo 

observado no Grupo placebo (Grupo B) somente no 180º dia de pós-operatório.  

 Fisiologicamente, a homeostase de L-carnitina é mantida através de um 

equilíbrio entre a ingestão de fontes dietéticas, síntese endógena, transporte para os 

tecidos (saturação tecidual) e excreção renal. Apenas fígado, rim e cérebro são 

capazes de realizar a biossíntese completa da L–carnitina. (CRUZ, 2002) Os 

humanos geralmente ingerem em torno de 4 mg kg dia de L-carnitina através da 

dieta. Isso é mais do que a quantidade produzida endogenamente, estimada em 2 

mg kg dia aproximadamente. (FORNASINI, UPTON & EVANS, 2007)  

A excreção urinária de L-carnitina é em grande parte dependente do aporte 

da dieta e transporte para os tecidos. As concentrações de L-carnitina nos tecidos é 

geralmente 20 a 50 vezes maior do que a concentração no plasma; sua reabsorção 

renal é altamente eficaz (90-99 % da carga filtrada; clearence, 1-3 mL / min), mas 

exibe uma cinética de saturação. Fisiologicamente não é observada a presença de 

L-carnitina na urina, sendo somente encontradas as acilcarnitinas com destaque 

para acetil e propionilcarnitina resultante do metabolismo dos ácidos graxos. 

(REBOUCHE, 2004) Quando a ingestão dietética de L-carnitina é limitada a 

biossíntese torna-se mais eficiente para suprir a necessidade do organismo; ao 

contrário, quando a ingestão dietética é satisfatória ocorre inibição da biossíntese  

Vaz, Melegh, Bene et al. (2002), demonstraram que em face de uma grande 

ingestão de L-carnitina e saturação tecidual adequada, ocorre redução na eficácia 

de reabsorção renal. Nessa condição é possível encontrar L-carnitina na urina, pois 
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ultrapassa a capacidade de reabsorção renal. Desta forma são mantidas 

concentrações plasmáticas adequados à necessidades fisiológicas do organismo. 

(VAZ, MELEGH, BENE et al., 2002; SHARMA & BLACK, 2009)  

No presente estudo, as concentrações plasmáticas de L-carnitina no Grupo 

suplementado apresentarem-se acima da faixa de normalidade no 10º dia e foram 

mantidos elevados até o 30º dia de pós-operatório. A partir do 30º dia foi observado 

um declínio nas concentrações plasmáticas somente retornando aos valores 

encontrados no período pré-operatório no 180º dia.  

Pôde-se supor que os níveis altos, observados no 10º dia que foram mantidos 

altos até o 30º dia, foram decorrentes de uma maior oferta associada a uma 

saturação tecidual insuficiente e que os níveis circulantes não ultrapassaram a 

capacidade de reabsorção renal. Apenas a partir do 30º dia, ainda sob o uso do 

suplemento, observou-se um declínio das concentrações plasmáticas, o que permite 

supor um suprimento adequado à demanda metabólica, capaz de promover 

saturação tecidual e provavelmente excreção urinária de L-carnitina, que só está 

presente na urina quando é ultrapassado o limiar renal. A partir do 60º dia foi 

concluído o período de suplementação e era esperado que as concentrações 

plasmáticas fossem reduzidas.  

Vaz, Melegh, Bene et al. (2002) Bain, Milne e Evans (2006), relataram que 

tecidos, tais como coração, músculo, fígado e rins são altamente dependentes da 

energia gerada por beta-oxidação, por este motivo, é essencial que estes tecidos 

tenham uma quantidade suficiente de L-carnitina que supra as necessidades. São 

escassos os estudos que avaliaram, em longo prazo, as concentrações plasmáticas 

de L-carnitina em pacientes com IC após RVM. Estes autores sugeriram que, diante 

de maior demanda metabólica de L-carnitina e baixa saturação tecidual, possa haver 

uma inibição temporária no transportador de L-carnitina ao nível renal, aumentando 

a eficiência da reabsorção de L-carnitina. 

 Wang e Guo (2013) propuseram haver um remodelamento metabólico no 

miocárdio de pacientes com diagnóstico de IC. Sugeriram que nas fases iniciais da 

IC, assintomática, poderia haver mudança no tipo de substrato utilizado, ou seja, a 

glicose passaria a ser utilizada preferencialmente aos ácidos graxos; com a 

progressão da doença, ocorrendo maior liberação dos hormônios adrenérgicos e 

resistência à insulina, haveria redução na oxidação de ácidos graxos e maior 
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quantidade de ácidos graxos livres no citosol, provocando estresse oxidativo. Nos 

casos avançados de IC grave o metabolismo energético estaria mais comprometido; 

haveria reduções na oxidação de ácidos graxos e na utilização de glicose. 

Considerando a proposta, por esses autores, de remodelamento metabólico e que 

os pacientes estudados estavam em um estágio mais avançado de IC, porém 

estáveis (NYHA II e III), pôde-se supor que a manutenção de níveis aumentados de 

L-carnitina plasmática favoreceu o metabolismo energético cardíaco, havendo 

retorno da utilização preferencial de ácido graxo como fonte energética.   

No Grupo placebo os valores plasmáticos encontrados no 10º dia foram 

similares aos encontrados no 2º de pós-operatório, e foram mantidos até o 60º dia 

de pós-operatório, somente retornando ao valor do momento pré-operatório na 

análise realizada no 180º dia, evidenciando uma tendência à recuperação das 

concentrações plasmáticas de L-carnitina a aquelas anteriores à cirurgia. da Silva 

Guimarães, Satanna, da Costa et al. (2013), no estudo em que foram avaliadas as 

concentrações plasmáticas de L-carnitina antes e após a cirurgia de RVM foi 

observado que as concentrações plasmáticas de L-carnitina foram recuperadas ao 

valor pré-operatório em um período menor, ou seja, 30 dias após a cirurgia.  

Como as concentrações plasmáticas permaneceram altas por alguns dias, os 

pacientes em uso do suplemento, contendo L-carnitina ou não, poderiam apresentar 

algum efeito colateral, porém os pacientes não informaram queixas relacionadas ao 

uso do suplemento e não foi relatada em prontuário médico, a presença de sinais e 

sintomas associados, durante os 60 dias de administração em ambos os Grupos. O 

presente estudo utilizou a suplementação com L-carnitina, onde quantidade máxima 

administrada, por dia, atingiu o valor de 5,4 g.  

Poucos são os estudos clínicos que avaliaram sintomas associados ao uso de 

suplemento com L-carnitina.  Vale destacar o estudo de Cruciane, Dvorkin, Homel et 

al. (2006), que administraram dose de 3 g dia de L-carnitina por via oral, não sendo 

observada toxicidade hepática e renal além de efeitos colaterais significativos, sendo 

considerada uma dose segura. 

Embora poucos estudos sobre dose de suplementação de L-carnitina 

tenham sido publicados e ainda não exista recomendação de ingestão diária de L-

carnitina, a maior parte dos estudos, em humanos, utilizaram doses que variaram 

entre 2 e 6 g dia por períodos de dez dias até dez semanas; as doses orais, 
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usualmente suplementadas, foram de 0,5 e 2 g dia (RUBIN, VOLEK, GOMEZ et al., 

2001; BAKER, DEANGELIS, ORLANDO et al., 2005; REUTER & EVANS, 2012). Na 

ausência de recomendação, Dinicolantonio, Lavie, Fares et al. (2013), sugerem a 

administração de 0,5 g a 1 g de L-carnitina por dia. 

O remodelamento é o conjunto de alterações genéticas, moleculares, 

neurohumorais, celulares e intersticiais cardíacas traduzidas clinicamente por 

modificações de tamanho, massa, geometria e função do coração, sendo reversível 

desde que a causa seja suprimida ou atenuada. Os eventos, que ocorrem durante o 

remodelamento, permitem que o coração se adapte às novas condições de 

funcionamento e ativem mediadores que agem interrelacionados. Inicialmente ocorre 

hipertrofia cardíaca, porém se esta tornar-se insuficiente para normalizar a função 

cardíaca, cria-se um ciclo vicioso, levando a dilatação cardíaca, alteração da 

geometria, da contratilidade e relaxamento, além do aumento dos volumes sistólico 

e diastólico. Portanto, as medidas para avaliar o remodelamento incluem o tamanho, 

forma e massa cardíaca, fração de ejeção, volumes finais sistólico e diastólico, 

espessamento da parede e encurtamento fracional. Cada medida reflete parte 

distinta do processo de remodelamento, todas têm limitações e isoladamente 

nenhuma é definitiva (COHN et al, 2000; PONTES & LEÃO, 2004). Esses autores 

ressaltaram, ainda, que as medidas de remodelamento estão associadas com a 

progressão da IC. 

Barbosa et al (2009), ressaltaram que os métodos de avaliação, que 

possibilitam uma boa reprodutibilidade e acurácia do remodelamento ventricular 

esquerdo, são os que permitem a avaliação tridimensional, como a ecocardiografia 

3D e a ressonância magnética, que quantificam os volumes ventriculares. Vale 

ressaltar que no presente estudo foi realizada análise da função sistólica, através 

dos parâmetros ecocardiográficos bidimensionais que incluem a avaliação de 

diâmetro diastólico final indexado do ventrículo esquerdo, diâmetro sistólico final 

indexado do ventrículo esquerdo e fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

calculado a partir do método de Teichholz et al (1976), utilizado com maior 

frequência na rotina de avaliação de pacientes com IC do Instituto Nacional de 

Cardiologia. 

Não foram observadas diferenças significativas nos parâmetros 

ecocardiográficos FEVE, VE sistólico e VE diastólico no 60º dia em ambos os 
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grupos, se comparados aos parâmetros ecocardiográficos obtidos no momento pré-

operatório, porém proporcionalmente observou-se um aumento de 13 % no Grupo 

placebo e de 17,6 % no Grupo suplementado com L-carnitina no parâmetro de 

FEVE, evidenciando uma diferença para mais 4,6 % no Grupo suplementado com L-

carnitina no parâmetro FEVE durante o período de uso do suplemento.  

Em relação aos parâmetros ecocardiográficos VE sistólico e VE diastólico no 

180º dia, após 60 dias de uso do suplemento, o grupo A apresentou uma redução 

(12 % e 3,3 % respectivamente) que foi o dobro da redução ocorrida no Grupo B (6 

% e 1,7 % respectivamente) embora nenhum parâmetro tenha alcançado o valor de 

referência. 

 Zanoni, Oliveira, Cônsolo et al. (2011), relataram o caso de um menino de 3 

anos e 8 meses com insuficiência cardíaca congestiva, decorrente de cardiomiopatia 

dilatada pelo vírus da imunodeficiência humana, que utilizou L-carnitina na dose de 

100 mg kg dia. A suplementação foi iniciada antes do início da terapia antirretroviral 

e após as medicações para ICC estarem em uso prévio, em doses adequadas, sem 

a melhora do paciente; a criança apresentava dispneia aos pequenos esforços, 

cardiomegalia e alterações dos parâmetros ecocardiográficos. Após 45 dias a 

criança apresentou ganho ponderal, redução da cardiomegalia e melhora dos 

parâmetros ecocardiográficos. Os autores atribuíram a melhora clínica do ponto de 

vista cardiovascular à suplementação com L-carnitina. Nos pacientes com 

miocardiopatia a suplementação com L-carnitina é benéfica, pois observa-se 

melhora dos parâmetros ecocardiográficos, evidenciando e melhor desempenho 

energético-metabólico dos cardiomiócitos remanescentes, com maior geração de 

força muscular por unidade contrátil, responsável pela melhora da função cardíaca. 

Os resultados obtidos no parâmetro FEVE no Grupo placebo mostraram o 

benefício do tratamento cirúrgico da RVM na melhora da função ventricular que foi 

de 13 %. Este resultado foi semelhante aos resultados encontrados por RIBEIRO 

(2005) e CARLUCCIO, BIAGIOLI, ALUNNI et al. (2009),  

De acordo com Ribeiro (2005), o benefício da cirurgia de RVM em pacientes 

com músculo viável vai além da prevenção da isquemia recorrente e afeta 

diretamente a função ventricular global. Segundo o autor um acréscimo de 5% no 

valor da FEVE após a cirurgia representa uma melhora da função ventricular. Ele 



  57 
 

 
 

obteve uma melhora de 10% na FEVE dos pacientes com diagnóstico de IC de 

etiologia isquêmica após seis meses de tratamento cirúrgico de RVM. 

A cirurgia de RVM objetiva a restauração do adequado fluxo para o miocárdio 

viável e pode prevenir a dilatação do ventrículo esquerdo e remodelamento e, por 

conseguinte, previne a progressão da insuficiência cardíaca e morte, principalmente 

em infarto recente com residual viabilidade muscular. (NISHI, MIYAMOTO, 

TAKANASHI et al., 2003; RIBEIRO, 2005; CARLUCCIO, BIAGIOLI, ALUNNI et al., 

2009)  

Carluccio, Biagioli, Alunni et al. (2009), avaliaram a função diastólica após 

cirurgia de RVM em vinte e seis pacientes com cardiomiopatia isquêmica crônica e 

FEVE de 32,6 %. Verificaram uma melhora também de 10% no parâmetro de FEVE 

em um tempo menor, após 4 meses de cirurgia.  

Após 180º dia, no parâmetro FEVE houve um aumento de 17,8 % e 0,7 % 

respectivamente nos Grupos suplementado e placebo em relação ao valor obtido na 

avaliação da FEVE no 60º dia. Ao compararmos o valor da FEVE, em ambos os 

grupos no momento pré-operatório com o 180º dia de avaliação obtivemos para o 

Grupo placebo, que mostra o efeito da RVM, um aumento da FEVE de 12,2 %. No 

Grupo suplementado, que demonstra, além do benefício da RVM, também o da 

suplementação com L-carnitina, um aumento da FEVE de 38,6 %.  Vale destacar 

que o parâmetro de FEVE foi restabelecido aos valores de normalidade (> 50 %). O 

mesmo não foi observado no Grupo placebo.  

Os resultados encontrados no Grupo suplementado com L-carnitina foram 

similares aos resultados encontrados por Azevedo, Albanese Filho, Santos et al. 

(2005), que mostraram melhora do desempenho cardíaco, com aumento progressivo 

da FEVE em 39 %, após suplementação com L-carnitina em crianças com 

cardiomiopatia dilatada, após um período de 18 meses de avaliação 

ecocardiográfica.  

Como na fisiopatologia da IC de etiologia isquêmica não há regeneração dos 

cardiomiócitos, Azevedo, Albanesi Filho, Santos et al. (2005), sugeriram que o 

aumento da FEVE provavelmente deveu-se ao melhor desempenho 

energético/metabólico dos cardiomiócitos remanescentes, com maior geração de 

força muscular por unidade contráctil. Anteriormente Pastoris, Dossena, Foppa et al. 

(1998), ao estudarem os efeitos da suplementação de L-carnitina em pacientes 
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submetidos à cirurgia de RVM e de válvula mitral haviam demonstrado que a terapia 

com L-carnitina estava associada há maiores concentrações de piruvato, ATP, 

glicogênio e de creatina no músculo cardíaco. 

Soukouli, Dihu, Sole et al. (2009) relataram que a L-carnitina pode melhorar 

parâmetros ecocardiográficos, a função mitocondrial cardíaca, atenuar a 

despolarização da membrana mitocondrial e inibir a apoptose, decorrente do 

acúmulo de ácidos graxos livres no citosol presentes na IC de etiologia isquêmica. 

(MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 2013) É sabido que a função principal 

da L-carnitina é transportar os ácidos graxos de cadeia longa a partir do citosol para 

a matriz mitocondrial, para ser oxidado e produzir energia. (FLANAGAN, SIMMONS, 

VEHIGE et al., 2010; NICKEL, LOFFLER & MAACK, 2013) Outras funções com 

relevância clínica são a remoção de produtos tóxicos do metabolismo celular, 

manutenção da concentração de coenzima A livre (CoASH) intramitocondrial, a 

redução do stress oxidativo, modulador metabólico da hipertensão, aumento da 

sensibilidade à insulina e inibição da apoptose. (DINICOLANTONIO, LAVIE, FARES 

et al., 2013) 

O coração consome a maior parte da energia a partir de ATP. Produz cerca 

de 6 kg de ATP por dia, dos quais 2 % são consumidos em um único batimento 

cardíaco. (NICKEL, LOFFLER & MAACK, 2013) Por isso a energia precisa ser 

reposta de forma eficiente através da oxidação mitocondrial de ácidos graxos. Rosca 

and Hoppel (2010) sugeriram que a IC pode ser o resultado de um metabolismo 

energético mitocondrial alterado. Na IC, a disfunção mitocondrial decorre de uma 

mudança na sua morfologia; os cardiomiócitos apresentam mitocôndrias pequenas e 

densas, com a capacidade funcional reduzida e falha no uso de substratos 

energéticos. A disfunção mitocondrial provoca uma maior carga de trabalho cardíaco 

e, ao mesmo tempo, exige muita energia. Além disso, as mitocôndrias são uma 

importante fonte de produção de EROs, produzidos a partir de oxigênio. A eficiência 

metabólica da mitocôndria está intimamente relacionada à capacidade de neutralizar 

a produção de radicais livres. As EROs são altamente reativas e podem levar a 

danos irreversíveis em proteínas e lipídeos provocando disfunção mitocondrial e 

toxicidade celular. Assim, a elevada produção de EROs, especialmente nas 

mitocôndrias, pode contribuir para o desenvolvimento e progressão da IC, reduzindo 

o valor da FEVE. (ZHOU, LIU, WANG et al., 2013) 
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Rodrigues, Evora e Tubino (2013) também relataram que a IC é caracterizada 

por disfunção mitocondrial, alteração na utilização dos substratos energéticos e 

elevada produção de EROs. Além disso, a resposta inflamatória após cirurgia de 

RVM com Circulação Extracorpórea (CEC) contribui para exacerbar estas alterações 

metabólicas. Deste modo, a suplementação com L-carnitina pode acelerar a 

remoção de ácidos graxos livres, prevenindo o acúmulo de metabólitos lipídicos 

oxidativos e consequentemente a produção aumentada de EROs. (RIBAS, VARGAS 

& WAJNER, 2014) Em outro estudo, Turker et al., (2011) avaliaram a capacidade da 

L-carnitina em minimizar o estresse oxidativo no coração de ratos e constataram que 

os níveis de peroxidação lipídica foram menores nos ratos que receberam L-

carnitina. Outra função da L-carnitina que merece destaque na manutenção do 

metabolismo mitocondrial adequado é a disponibilidade da CoASH. A relação entre 

CoA e L-carnitina é primordial para o metabolismo energético. A CoA participa do 

catabolismo de vários aminoácidos, da desintoxicação de vários ácidos orgânicos e 

xenobióticos além de ativar as enzimas piruvato desidrogenase (PDH) (Piruvato ► 

Acetil-CoA) e cetoglutarato desidrogenase (CGDH) (cetoglutarato ► succinil-CoA), 

relacionadas para o ciclo tricarboxílico. (MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 

2013) 

Uma redução na disponibilidade de L-carnitina celular resulta em menor 

quantidade das enzimas do complexo da L-carnitina: carnitina palmitoil transferase 1 

(CPT 1), carnitina acilcarnitina translocase (CACT), carnitina palmitoil transferase 2 

(CPT 2) e carnitina acetil transferase (CAT); particularmente a enzima CAT é 

responsável pela manutenção da concentração de CoASH na matriz mitocondrial, 

pois diversos acil-CoA, através da CAT, são transferidos a L-carnitina (acilcarnitina), 

sendo exportados para o citosol, deixando a CoASH para desempenhar outras 

funções, especialmente na ativação das enzimas PDH e CGDH reguladoras do 

metabolismo energético. Assim, ao mesmo tempo em que a L-carnitina participa da 

remoção de metabólitos tóxicos ela auxilia na manutenção da quantidade de CoASH 

na matriz mitocondrial (MARCOVINA, SIRTORI, PERACINO et al., 2013)  

Outra função associada à L-carnitina é a inibição da produção de ceramida 

(derivado lipídico tóxico), indutor de apoptose. Alguns estudos têm relatado o 

provável benefício da suplementação com L-carnitina na melhora da FEVE, através 

da redução do edema mitocondrial, inibição da produção de ceramida e liberação de 
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citocromo C, consequentemente inibindo a apoptose. (ROSCA, LEMIEUX & 

HOPPEL, 2009; ROSCA & HOPPEL, 2010) Uma condição metabólica que favorece 

a liberação do citocromo C, é provocada pela liberação de hormônios adrenérgicos 

após cirurgia. Esses hormônios causam uma entrada excessiva de cálcio na célula 

que induz a liberação do citocromo C, ativando as enzimas capazes, indutoras da 

apoptose. (OYANAGI, YANO, UCHIDA et al., 2011; NICKEL, LOFFLER & MAACK, 

2013) 

Estudos de Andrieu-Abadie, Jaffrezou, Hatem et al. (1999), demonstraram 

que a administração de L-carnitina atenuou a cardiotoxicidade induzida pela 

doxorrubicina (antineoplásico), através da redução da produção de ceramida. A L-

carnitina direciona o palmitoil-CoA para o metabolismo oxidativo, impedindo sua 

utilização como precurssor para a síntese de ceramida. (OYANAGI, YANO, UCHIDA 

et al., 2011)  

Vários estudos com a suplementação de L- carnitina como adjuvante ao 

tratamento padrão da IC mostraram melhora nos parâmetros ecocardiográficos 

(ILICETO, SCRUTINIO, BRUZZI et al., 1995; SERATI, MOTAMEDI, EMAMI et al., 

2010); atenuação da dilatação do ventrículo esquerdo e um melhor prognóstico na 

mortalidade desses pacientes (RIZOS, 2000); redução de 65 % nas arritmias 

ventriculares, 40 % nos sintomas de angina e 27 % em todas as causas de 

mortalidade cardiovasculares. (DINICOLANTONIO, LAVIE, FARES et al., 2013) A 

partir dos resultados obtidos, observa-se que a suplementação com L-carnitina 

associada ao tratamento de RVM, possui ação de cardioproteção perante o 

remodelamento ventricular esquerdo de pacientes com IC de etiologia isquêmica.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 A suplementação com L-carnitina adjuvante à RVM potencializa os benefícios 

da cirurgia e possibilita a normalização do parâmetro ecocardiográfico de FEVE, 

refletindo na melhora da função ventricular esquerda; 

 Nos parâmetros ecocardiográficos, indicativos de remodelamento cardíaco, 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo, diâmetro diastólico final indexado do 

ventrículo esquerdo e diâmetro sistólico final indexado do ventrículo esquerdo a 

suplementação com L-carnitina adjuvante à RVM atenuou o remodelamento 

ventricular esquerdo; 

 Em pacientes com Insuficiência Cardíaca NYHA II e III em tratamento clínico 

padrão, as concentrações plasmáticas de L-carnitina no pré-operatório encontraram-

se dentro da faixa de referência;  

 A cirurgia de RVM modifica as concentrações plasmáticas de L-carnitina; 

 Após a cirurgia de RVM nenhum paciente apresentou deficiência de L-

carnitina durante os 180 dias de acompanhamento;  

 O Grupo suplementado não apresentou sinais e sintomas que sugerissem 

efeitos colaterais e o protocolo de suplementação foi capaz de aumentar as 

concentrações plasmáticas de L-carnitina 
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ANEXO 2 Certificado de pureza da matéria prima para elaboração do suplemento de 
L-carnitina 
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ANEXO 3 Teste microbiológico para solução de L-carnitina 
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APÊNDICE 1 - Prontuário de pacientes para pesquisa 
 

 

 
 

 

 

  

      Projeto mestrado 
  

 

  Carnitina 
     Local de Realização do projeto 

    Faculdade de Nutrição/UFF, INC e 
LABEIM/IQ/UFRJ. 

    Pesquisadora responsável: Sheila Guimarães 
(nutricionista) 

   
      IDENTIFICAÇÃO DO 
PACIENTE           

NOME IDADE PESO ALTURA IMC DIAG. NUTR. 

            

ENDEREÇO:           

  
    

  

RESPONSÁVEL CONTATO IDENTIDADE PRONTUÁRIO 
N. 
IDENTIFICAÇÃO 

            

DATA INTERNAÇÃO 
DATA 
CIRURGIA GRUPO 

ALTA 
HOSPITALAR    

            

      HISTÓRIA PATOLÓGICA 
PREGRESSA (HPP)         

DÇA ATEROSCLERÓTICA ARTERIAS CORONÁRIAS: 

DÇA CARDÍACA ISQUÊMICA: 

DISF. RENAL:           

DISF. HEPÁTICA:           

      HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL 
(HDA)         

NYHA II OU III:   SIND. DISABSORTIVAS:     

IC:   TUMORES:       

RVM TRATAMENTO ELETIVO: BALÃO INTRAÓRTICO: 

      MEDICAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIA ( DIRETRIZ IC E DÇA CORONARIANA CRÔNICA) 

  
           

MEDICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIA 
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ECOCARDIOGRAMA PRÉ-OPERATÓRIO 

Fração de Ejeção:           

Diâmetro Diast. Final:           

Diâmetro Sist. Final: 
    

  

ECOCARDIOGRAMA PÓS-OPERATÓRIO (PÓS 60 DIAS) 

Fração de Ejeção:           

Diâmetro Diast. Final:           

Diâmetro Sist. Final:           

      LABORATÓRIO GERAL 
PRÉ-OPERATÓRIO BNP CARNITINA LIVRE   OBSERVAÇÕES 

  C1(Data:    /    /    ) C1(Data:    /    /    )       

  C2(Data:    /    /    ) C2(Data:    /    /    ) 
  

  

            

LABORATÓRIO GERAL 
PÓS-OPERATÓRIO  BNP CARNITINA LIVRE   OBSERVAÇÕES 

  C3(Data:    /    /    ) C3(Data:    /    /    ) 
  

  

  C4(Data:    /    /    ) C4(Data:    /    /    ) 
  

  

            

      AVALIAÇÃO 
CLÍNICA PRÉ-
OPERATÓRIA         

LÚCIDO:   ORIENTADO:       

            

AVALIAÇÃO 
CLÍNICA PÓS-
OPERATÓRIA         

AVC:   CHOQUE >3D:       

DISFAGIA:   ÓBITO:       

DIÁLISE:   SEPSIS:       

      ADESÃO AO 
SUPLEMENTO           

RECUSOU USO:   INTERROMPEU USO:       
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APÊNDICE 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 Título do Projeto: O impacto da suplementação com L-carnitina no remodelamento 

ventricular esquerdo de pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca de etiologia 

isquêmica submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio 

 Responsáveis Pelo Projeto: Sheila Moreira da Silva Guimarães, Gilson Teles 

Boaventura, Alexandre Siciliano Colafranceschi e Wanise Maria de Souza Cruz. 

 Instituição a qual pertencem os pesquisadores responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense (UFF)/Pós-graduação em patologia (UFF)/ Faculdade de nutrição (UFF)/ 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC). 

 Telefones para contato: (21) 8856-1844 (Sheila Guimarães) / 8743-5292 (Wanise 

Cruz)  

 

Dados do Voluntário 

Nome: __________________________________________________________________ 

Idade:_______anos. R.G.:______________________  

 

Responsável (quando for o caso): ____________________________________________ 

R.G. Responsável legal: ____________________________  

 

O(A) Sr(a). está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O impacto 

da suplementação com L-carnitina no remodelamento ventricular esquerdo de pacientes 

com diagnóstico de insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica submetidos à cirurgia de 

revascularização do miocárdio” sob a responsabilidade dos pesquisadores Sheila Moreira da 

Silva Guimarães, Gilson Teles Boaventura, Alexandre Siciliano Colafranceschi e Wanise 

Maria de Souza Cruz. 

O número de pessoas com aterosclerose vem aumentando significativamente nas 

últimas décadas, sendo já reconhecido como um problema de saúde pública mundial. Uma 

das consequências da aterosclerose é a isquemia no coração e consequentemente a 

Insuficiência Cardíaca, que pode levar ao cansaço para a realização de atividades rotineiras 

e uma piora na qualidade de vida. A Carnitina é um nutriente e que pode estar deficiente na 

isquemia do coração e na insuficiência cardíaca. A carnitina serve para que o coração possa 

ter energia para bombear o sangue para o corpo; sem carnitina o coração pode ficar fraco e 

doente.  
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Podemos verificar se o coração está ficando doente através do exame de sangue 

para dosar BNP. A dosagem do BNP será utilizada como ferramenta para saber se está 

havendo problema no coração.  

Assim, o objetivo deste estudo é demonstrar os efeitos da suplementação com L-

carnitina, associado ao tratamento, em pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca 

causada por isquemia decorrente de aterosclerose. Este estudo poderá ser de grande 

importância, já que ao analisar os níveis de L-carnitina, no sangue, será possível identificar, 

e assim tratar sua deficiência, através da suplementação de L-carnitina. 

Ao aceitar participar do estudo, o Sr (a) será submetido a 6 coletas de sangue, que 

serão realizadas no momento da internação (antes da cirurgia), no pós operatório (aos 2 e 

10 dias de pós operatório) e após alta hospitalar, durante a avaliação médica (30, 60 e 180 

dias após a cirurgia), ou seja, não precisará vir ao hospital somente para colher sangue para 

o projeto. Após estes procedimentos, as amostras de sangue serão analisadas no 

laboratório para avaliação dos níveis de L-carnitina e BNP.  Os dados serão tabulados e 

servirão apenas para divulgação da pesquisa. Serão coletados do seu prontuário dados 

pessoais, clínicos e dos exames realizados. 

o Sr (a) também irá ingerir durante a internação, todos os dias, em jejum, uma 

solução que pode conter ou não o suplemento de L-carnitina; após a alta hospitalar, o o Sr 

(a) irá receber frascos individuais pela farmácia hospitalar para dar continuidade ao 

tratamento em sua residência.   

Qualquer dúvida sobre procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa poderão ser esclarecidos, a qualquer momento, pelo 

entrevistador.  

 
Esta autorização será válida somente para a pesquisa acima citada, sendo minha 

participação voluntária, podendo ser suspensa a qualquer tempo por simples solicitação 

verbal ou escrita ao pesquisador responsável, sem que haja nenhum prejuízo ao meu 

atendimento. 

O sigilo da minha participação, assim como todas as informações obtidas serão 

preservadas e todos os dados obtidos neste período serão usados, exclusivamente, para 

fins didáticos e científicos.  

 

Eu, __________________________________________, RG nº ___________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

ou 
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Eu, _____________________________________, RG nº ________________, 

responsável legal por _______________________________, RG nº ________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

__________________________________________ 

Testemunha 1 

 

__________________________________________ 

Testemunha 2 
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APÊNDICE 3 – Formulário de Solicitação de suplemento 
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G
ru
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P
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 (
k
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) 

5
0
m

g
/k

g
 

1 -  NÃO         

2 -  NÃO         

3 -  NÃO         

4 -  NÃO         

5 -  NÃO         

6 -  NÃO         

7 -  NÃO         

8 -  NÃO         

9 -  NÃO         

10 -  NÃO         

11 -  NÃO         

12 -  NÃO         

13 -  NÃO         

14 ASL 284143 SIM 18/02/13 22/02/13 14/02/13 18/02/13 20/02/13 A 77,8 3,9g 

15 -  NÃO         

16 ALC 300723 SIM 11/03/13 14/03/13 26/02/13 11/03/13 13/03/13 A 68 3,4g 

17 -  NÃO         

18 MCT 297517 SIM 28/02/13 03/03/13 27/02/13 27/02/13 01/03/13 B 68 3,4g 

19 MPL 296072 SIM 12/03/13 15/03/13 06/03/13 12/03/13 13/03/13 A 65 3,25g 

14 ASL 284143 SIM 18/02/13 22/02/13 14/02/13 18/03/13 20/03/13 A 77,8 3,9g 

20 -  NÃO         

21 JBFS 305077 SIM 02/04/13 08/04/13 27/04/13 02/04/13 04/04/13 B 90 4,5g 

18 MST 297517 SIM 28/02/13 03/03/13 27/02/13 27/03/13 28/03/13 B 68 3,4g 

22 JPL 305059 SIM 03/04/13 06/04/13 01/04/13 02/04/13 04/04/13 B 73 3,65g 

23 -  NÃO         

24 CRS 120217 SIM 10/04/13 13/04/13 09/04/13 09/04/13 11/03/13 B 82 4,1g 

19 MPL 296072 SIM 12/03/13 15/03/13 06/03/13 09/04/13 13/03/13 A 65 3,25g 

21 JBFS 305077 SIM 02/04/13 08/04/13 27/04/13 29/04/13 02/05/13 B 90 4,5g 

22 JRL 305059 SIM 03/04/13 08/04/13 01/04/13 29/04/13 02/05/13 B 73 3,65g 

27 ARS 296638 SIM 30/04/13 03/05/13 29/04/13 29/04/13 02/05/13 B 76,5 3,8g 
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APÊNDICE 4 – Orientação quanto ao uso de suplemento para alta hospitalar 
 

Orientação para suplemento de L-carnitina 
 
 

Paciente: ACSQ  
 
 

4g L-carnitina – 15 mL solução. 
 

Posologia: uma dose (1 frasco)  ao dia / 60 dias – ingerir o conteúdo total do 
frasco antes do café da manhã. 

 
 

A Carnitina é um nutriente que deve ser ingerido em jejum para evitar interferências 
com outros nutrientes da alimentação. Em caso de esquecimento, ingerir 2 horas 

após a última refeição. 
 
 

Obs: Pegar suplemento para 30 dias na farmácia do INC, oitavo andar, 
no dia da alta hospitalar. Retornar ao hospital no dia 02 ou 03 de 

Setembro para buscar suplemento para mais 30 dias. 
 
 
 

12/08/2013 
 

Sheila M. S. Guimarães 
Nutricionista 

Especialista em nutrição clínica 
Mestranda em patologia 

(21) 9-8856-1844 
3037-2267 
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ABSTRACT 

Background-objectives: The heart is depends on the constant production of energy. 

L- carnitine plays a key role in energy metabolism. Heart failure is characterized by 

morphological changes in mitochondria with consequent disturbances in oxidative 

function. Heart Failure has greater difficulty of producing energy. Supplementation 

with L-carnitine may be a strategy to modulate mitochondrial metabolism. The 

objective was to investigate the plasma levels of L-carnitine in patients with 

compensated and decompensated heart failure. 

Methods and results: Plasma levels of L-carnitine were evaluated in three groups: 

compensated Heart Failure (CHFG), decompensated (DHFG) and control group. The 

enzymatic spectrophotometric method was used. Although levels of L-carnitine were 

within the reference range in all groups, the DHFG showed the lowest levels.  It was 

also found a 29.1% of patients with deficient plasma L-carnitine within DHFG. These 

results were associated with decompensated HF. Metabolic disorders such as 

dyslipidemia, arterial hypertension and diabetes mellitus were present in both groups 

whit statistically significant difference. Anemia was present in DHFG (34.2%). 

Mitochondria are a major source of the cellular production of ROS. The metabolic 

efficiency of mitochondria is closely related to the degree of free-radical production. 

ROS are highly reactive and can initiate reactions that can lead to irreversible 

damage of proteins or lipids, causing dysfunction and cellular cytotoxicity.  

Conclusions: There was a greater susceptibility to plasma deficiency of L-carnitine in 

patients with decompensated heart failure. Evaluation of plasma L-carnitine in 

patients with decompensated heart failure is relevant since the deficiency can be 

treated through supplementation. 

 
 
Keywords: L-Carnitine, Heart Failure, Decompensated heart failure. 
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1. Introduction 
 
Heart failure (HF) is a complex multifactorial syndrome characterized by mechanical  

dysfunction of  the myocardium and the disability of the heart to supply adequate 

amounts of blood to achieve the metabolic needs of the body 1. The heart muscle is 

dependent on the constant energy production 2. It has many mitochondria, which 

occupy approximately 40% of the cytoplasmic volume, reflecting intense aerobic 

metabolism 3. The fatty acids are (FA) the main sources of energy for the 

cardiomyocytes obtained from the β-oxidation in the mitochondria. L-carnitine is a 

cofactor of the enzyme carnitine palmitoyl transferase complex that plays a critical 

role in transfer reactions of long chain fatty acids, from the cytosol to mitochondria, 

allowing oxidation and energy generation. The L-carnitine homeostasis is maintained 

through dietary ingestion, endogenous synthesis, transport to the tissues and renal 

excretion 4, 5. Experimental studies, and studies in individuals with inherited defect in 

L-carnitine metabolism, suggest that L-carnitine deficiency may be related to 

development of myocardial dysfunction 3, 6. Decreased myocardial L-carnitine levels 

have been described in HF 7, 8.   

Some authors have suggested that in HF, cardiomyocytes may be alive but not 

functioning due to mitochondrial dysfunction. Thus, the heart can present difficulty in 

using the substrates for energy production due to lack of nutrients 9. In 

decompensated heat failure (DHF) may be a greater need for energy by 

cardiomyocytes. There is an increasing evidence that heart failures patients are 

deficient in many micronutrients related to energy production 10.The aim of this study 

was to evaluate L-carnitine plasma levels in patients with compensated and 

decompensated HF. 
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2. Materials and methods 
 
2.1 Study Subjects 

Patients with compensated and decompensated HF were invited to participate in the 

study. All patients and control subjects had normal renal functions. The group of 

patients with decompensated HF (DHFG) was composed of seventy nine adults and 

elderly patients of both genders with a diagnosis of HF, who were admitted to the 

emergency department with signs of cardiac decompensation in a heart clinic in Rio 

de Janeiro (October-December 2012). All seventy nine patients were included, 

obeying the order of arrival at the emergency department and expression of desire to 

participate in the study. 

The group of compensated HF patients (CHFG) consisted of 30 adults and elderly 

patients, randomly selected from the period March to September 2012, of both 

genders, with a diagnosis of stable HF (over 2 months) of ischemic etiology, New 

York Heart Association (NYHA) functional class II and III within clinical treatment 

according to the Brazilian Society of Cardiology guidelines 2. 

The control group (CG) consisted of thirty-two plasma samples from healthy adult 

volunteers and elderly of both genders randomly selected from the results stored in 

the database of the Laboratory of Inborn Errors of Metabolism, Institute of Chemistry, 

Federal University of Rio de Janeiro, Brazil. 

 

2.2 Methods 

Blood was collected after a usual breakfast and it was drawn into glass tubes 

containing heparin and placed on ice. After, the blood was centrifuged within 20min 

at 4ºC (4000rpm) to separate the plasma and then plasma was aspirated and stored 

at -80ºC until use. L-carnitine was analysed in plasma using spectrophotometric 

enzymatic method as described previously 11. The reference range used in human 

plasma free L-carnitine was 18,9 a 71,1 nM 12. 

 

2.3 Ethics 

The study was approved by Ethics Committee of The University Hospital of the 

Fluminense Federal University (CAAE: 00612812.0.0000.5243) and conduced 

according to the Declaration of Helsinki. All participants signed the informed consent. 
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2.4 Statistical analysis  

All the numerical data are presented as mean±SD and all categorical data as 

absolute values or percentages. Box-and-whiskers plots was use to describe values 

of numerical variables and bar chart of categorical variables. Difference of 

proportions was assessed by chi-square test or binomial test. Normality of data was 

investigated by Kolmogorov-Smirnov test.  For comparisons of three or more groups 

of numerical data, the Kruskal-Wallis H test was used, followed by Mann–Whitney U 

test for multiple comparisons with significance level corrected by Bonferroni criterion. 

For two groups of numerical data, Student t test was performed if data satisfies 

normality criterion. Confidence interval was proposed at 95% of confidence. 

Statistical decisions of tests of hypothesis was made at level of significance  = 0.05. 

Data analysis was supported by software SPSS v. 10.0. 
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3. Results 

Levels of L-carnitine plasma were analyzed in 141 plasma samples as shown in 

Table 1. Considering the reference range for plasma L-carnitine used in Rio de 

Janeiro/Brazil, between 18.9 to 71.1nM, L-carnitine plasma deficiency wasn't 

observed in any groups. 

In DHFG plasma L-carnitine deficiency was observed in 29.1% (n=23) patients. The 

results of plasma L-carnitine for the three groups are shown in Figure 1. 

The Kruskal-Wallis test indicates a statistically significant difference between groups 

(p<0.0001) and the Mann-Whitney test, with significance corrected by Bonferroni 

criterion, shows that DHFG differs from the other groups with values of L-carnitine 

lowered in relation to groups CG and CHFG. Two patients belonging to DHFG had 

elevated plasma levels of L-carnitine (Figure 1). 

The chi-square test indicated that the proportion of anemic patients differ significantly 

between CHFG and DHFG (p=0.0002). The same is verified in cases of DM 

(p=0.011), DLP (p=0.008) and AH (p=0.039). 

Metabolic disorders such as dyslipidemia (DLP), arterial hypertension (AH) and 

Diabetes Mellitus (DM), which are risk factors for cardiovascular disease, were 

present in both groups (CHFG and DHFG). Anemia was present only in DHFG 

(34.2%) as shown in Figure 2. 

In DHFG two patients had high plasma levels of L-carnitine: Patient 1 (79 year old, 

male, plasma L-carnitine=84.08 nM), diagnosed with Dilated Cardiomyopathy and 

Arterial Hypertension (AH), presented at admission in the emergency sector with 

dehydration, hemorrhage and cardiac decompensation due to rupture of a gastric 

ulcer. Patient 2 (65 years old, female, plasma L-carnitine=106.3 nM) diagnosed with 

heart failure, Dislipidemy (DLP), Diabetes Mellitus (DM) and AH was admitted with 

severe coronary obstruction.  
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4. Discussion 

Heart failure (HF) is a growing epidemic worldwide and its mortality remains high 13. 

In Brazil, in 2007, cardiovascular diseases accounted for the third leading cause of 

hospitalizations in the Health System, with 1,156,136 hospitalizations. HF is the most 

frequent cause of hospitalization for cardiovascular disease 2. 

L-carnitine is a quaternary amine synthesized from essential amino acids lysine and 

methionine, requiring iron, niacin, folate, pyridoxine, and vitamin C as cofactors. The 

L-carnitine homeostasis is maintained through dietary intake, biosynthesis, transport 

to the tissues and renal excretion 14. Only liver, kidney and brain are capable of 

performing the complete biosynthesis of L-carnitine. The heart and muscles are 

highly dependent on plasma levels of L-carnitine to meet your need. The organs 

most commonly affected by L-carnitine deficiency are those with a high rate of 

aerobic metabolism, such as the heart muscle 15. The main function is to transport 

long chain fatty acids from the cytosol to the mitochondrial matrix to be oxidized and 

produce energy. Other functions with clinical relevance are the removal of toxic 

products of cellular metabolism, reduction of oxidative stress, metabolic modulator of 

hypertension, increased insulin sensitivity and inhibition of apoptosis 9. 

There are few studies on plasma levels of L-carnitine in HF. However, no studies 

evaluated the plasma levels of L-carnitine in patients with compensated and 

decompensated HF. In our study, no statistical difference was observed in plasma 

levels found in CG (45.1 ± 13.3nM) and CHFG (42.3±13.0nM). In DHFG lower 

plasma levels of L-carnitine (24.9±14.8nM), close to the minimum value of the 

reference range were found, showing a tendency to plasma deficiency of L-carnitine 

with statistical difference for both the CG (p<0,0001) and for the CHFG (p<0.0001) as 

shown in Figure 1. 

Vescovo, Ravara 16 evaluated the plasma levels of L-carnitine in eighteen patients 

with NYHA I to IV HF and eight healthy controls. They observed that patients with HF 

showed plasma L-carnitine (55.8 ±13.0nM) greater than healthy controls (37.3± 

9.9nM). These authors also observed that plasma levels of L-carnitine were lower in 

patients in NYHA IV HF compared with NYHA I HF patients. This study showed that 

the most severe heart failure and inflammation decrease the levels of plasma L-

carnitine. They postulated that the decreased levels of L-carnitine may be due to 

impaired mitochondrial oxidative metabolism. The heart consumes most of the 
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energy from adenosine triphosphate (ATP). It produces about 6kg of ATP per day of 

which 2 % are consumed in a single heartbeat 9, 17. Therefore needs to be 

replenished efficiently through the mitochondrial oxidation of fatty acids (FA). 

Recents studies suggest that HF may be the result of disturbed and impaired 

mitochondrial energy metabolism 17. In HF, the mitochondrial dysfunction occurs due 

to a change in its morphology; cardiomyocytes present small, with reduced functional 

capacity with consequent failure in the use of energy substrates mitochondria. 

Mitochondrial dysfunction causes a greater burden of cardiac work and, at the same 

time, requires a lot of energy to cardiomyocytes 18.  

In this study was observed in DHFG lower levels of plasma L-carnitine compared to 

the CG and CHFG furthermore in this group also found 23 patients with L-carnitine 

deficiency. These results are in agreement with the results found by Vescovo, 

Ravara 16 which linked low levels of L-carnitine and increased severity of HF and 

inflammatory process. Other authors also found low levels of plasma L-carnitine in 

patients with NYHA II or IV HF. They suggest that a deficiency of certain 

micronutrients may be the cause of HF; the heart becomes unable to produce energy 

adequately to meet your need. Thus, deficiency of L-carnitine, which is essential in 

the transport of fatty acids for energy metabolism, may indirectly influence myocardial 

function. From this statement we can assume that lower levels of plasma L-carnitine, 

or even deficiency of L-carnitine, found only in DHFG, may be associated with 

decompensated HF. Several studies with supplementation of L-carnitine, an adjunct 

to standard treatment of HF showed improvement in diastolic function and 

echocardiographic parameters 19, 20; attenuation of left ventricular dilatation 20 and a 

better prognosis in the mortality of these patients 21. DiNicolantonio, Lavie 22 

conducted to a systematic review and meta-analysis of 13 controlled trials to 

determine the effects of L-carnitine vs placebo or control on cardiac mortality, 

ventricular arrhythmias, angina and heart failure. They concluded L-carnitine is 

associated with a 27% reduction in all-cause mortality, a 65% reduction in ventricular 

arrythimia, and a 40% reduction in anginal symptoms in patients experienced an 

acute myocardial infarction. 

In DHFG two patients had high plasma levels of L- carnitine: Patient 1 (plasma L-

carnitine 84.08 nM) diagnosed with Dilated Cardiomyopathy and AH, presented at 

admission in the emergency sector, dehydration hemorrhage and cardiac 
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decompensation due to rupture of a gastric ulcer. Plasma levels of L-carnitine may 

have been overestimated due to dehydration. Patient 2 (plasma L-carnitine 106.3nM) 

diagnosed with heart failure, DLP, DM and AH was admitted with severe coronary 

obstruction. High plasma levels of L-carnitine are found in primary or temporary 

deficiency of the enzyme carnitine palmitoyl transferase 1 (CPT1) 23-26. This enzyme 

participates in the first step of oxidation of fatty acids (FA), whose activity can be 

inhibited by malonyl-CoA content. A decrease in oxidation of fatty acids is associated 

with increased glucose uptake 9. Acetyl-CoA generated from glucose can be 

converted to malonyl-CoA inhibiting CPT-1 27. Some authors reported that patients 

with HF showed changes in the content of malonyl-CoA. Moreover, it also stated that 

the HF inhibition of CPT-1 activity may be due to the decline of the family of nuclear 

receptors peroxisome proliferator - ativated receptor (PPAR), which are 

transcriptional regulators of gene expression involved in the transport and oxidation 

factors mitochondrial AG 9, 28. 

In our study, the presence of metabolic diseases, such as DLP, AH and DM was 

observed in both groups (CHFG and DHFG) whit statistically significant difference 

(figure 2). 

These diseases are associated with mitochondrial dysfunction present in HF or 

disturbance in the metabolism of L-carnitine 9. 

Several metabolic disorders are associated with insulin resistance. Among the 

disorders can highlight a reduction in the availability of glucose to the tissues 

resulting in increased stimulation of endogenous glucose production 29. This 

imbalance initiates several changes in the pathway of energy production from 

glucose and associated with reduced mitochondrial oxidative capacity, promotes 

greater synthesis of lipids (dyslipidemia), which accumulate in the cytosol 30. All these 

changes in the metabolism, results in less dense mitochondria, observed in 

cardiomyocytes of patients with HF 31.  

Studies suggest that DM, resulting in insulin resistance is accompanied by impaired 

mitochondrial oxidative function, which causes accumulation of free fatty acids (FFA) 

in the cytosol and consequent oxidative stress. In vascular tissue, insulin resistance 

causes a reduction in the vasodilation due to decreased production of nitric oxide 

(NO) from endothelial cells by altering the enzyme nitric oxide synthase (eNOS). The 

little NO produced can react with reactive oxygen species (ROS) and peroxynitrite 
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produce that blocks the activity of eNOS. This is one of the mechanisms that may 

explain the hypertension associated with insulin resistance32.  The influence of L-

carnitine and its derivatives have been shown in metabolic disorders found in both 

groups (CHFG and DHFG). Capaldo, Napoli33 performed a study in which 

supplementation of L- carnitine was infused in patients with insulin resistance and 

observed improvement in the storage and glucose oxidation. They attributed the 

effect observed not only in the transport of fatty acids across the mitochondrial 

membrane, but also the action of L-carnitine in key enzymes of glycolysis, that 

regulate lipid metabolism. 

Ruggenenti, Cattaneo34 conducted a prospective , controlled study using oral 

supplementation with acetyl- carnitine in obese, hypertensive and insulin resistant 

individuals. After six months of treatment they observed improvement in glucose 

tolerance, significant reduction in blood pressure, increased plasma adiponectin 

levels and overall cardiovascular risk reduction. A likely explanation would be related 

to reduction of toxic metabolic and oxidative stress derived from the accumulation of 

lipids (dyslipidemia), as L- carnitine improves mitochondrial oxidative function and 

reduces the accumulation of FFA in the cytosol9.  

Soukoulis, Dihu35 reported that various nutrients related to energy metabolism, 

including the L- carnitine deficiency has been documented in HF. It was reported that 

L-carnitine can enhance the echocardiographic parameters36. Cardiac mitochondrial 

function attenuates the depolarization of the mitochondrial membrane and inhibits 

apoptosis due to the accumulation of FFA in the cytosol9. Clinical trials are needed to 

determine the modulatory role of L-carnitine in HF. Anemia was present in a 

representative manner in patients with deficiency of L- carnitine in DHFG (31.6 %). 

Anemia can promote myocardial dysfunction and cause deleterious effects on the 

heart through different mechanisms. Erythrocytes supply oxygen to the cells of the 

myocardium and promote the exchange of antioxidants, which prevent oxidative 

stress and programmed cell death. In response to chronic hypoxia, resulting from 

anemia, the sympathetic system is stimulated, causing tachycardia, increased 

inotropy and vasoconstriction, leading to retention of sodium and water. These 

mechanisms cause cardiac decompensation, called the anemic heart syndrome 37, 38. 

Iron deficiency present in anemia can influence L-carnitine biosynthesis enzymes 

since some are dependent on iron5, 39, 40. A study conducted by Calo, Pagnin 41, 
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evaluated  the effects of L-carnitine in the expression of heme oxygenase (HO-1), an 

important regulator of the proliferation and differentiation of erythroid progenitor cells. 

They concluded that L-carnitine stimulates erythropoiesis to increase expression HO- 

1. 

There was a greater susceptibility to plasma deficiency of L-carnitine in patients with 

decompensated heart failure. 

Evaluation of plasma L-carnitine in patients with decompensated heart failure is 

relevant since the deficiency can be treated through supplementation. 
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Figure legends 

Fig.1. Plasma levels of L-carnitine in the CG, CHFG and DHFG. The symbols “” and 

“*” represent out-layers values of the group. 

Fig.2. Percentage distribution of metabolic disorders in patients with compensated 

and decompensated heart failure. 

 

Table 1. Clinicals characteristics of the Control Group (CG); Compensated Heart 

Failure Group (CHFG); Decompensated Heart Failure Group (DHFG).  

 CG 

(n=32) 

CHFG 

(n=30) 

DHFG 

(n=79) 

Age (years) 40.1 (SD 14.4) 63.0 (SD 7.4) 69.0 (SD 13.9) 

Gender (M/F) 13/19 24/6 44/35 

Plasma L-carnitine  (nM)* 45,1 (SD 13,3) 42,47 (SD 13,0) 24,9 (SD 14,8) 

*Reference range for plasma L-carnitine: 18.9 to 71.1nM 
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