
CARNITOR®(levocarnitina) Injeção 1 g por frasco de 5 mL 
SOMENTE PARA USO INTRAVENOSO.

DESCRIÇÃO
CARNITOR®(levocarnitina) é uma molécula transportadora no transporte de ácidos graxos de cadeia longa 
através da membrana mitocondrial interna.

O nome químico da levocarnitina é 3-carboxi-2(R)-hidroxi-N,N,N-trimetil-1-propanamínio, 
sal interno. A levocarnitina é um pó branco cristalino e higroscópico. É facilmente solúvel 
em água, álcool quente e insolúvel em acetona. A rotação específica da levocarnitina está 
entre -29° e -32°. Sua estrutura química é:
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Fórmula empírica:
Peso molecular:

C7H15NÃO3

161,20

CARNITOR®(levocarnitina) A injeção é uma solução aquosa estéril contendo 1 g de levocarnitina 
por frasco de 5 mL. O pH é ajustado para 6,0 - 6,5 com ácido clorídrico ou hidróxido de sódio.

FARMACOLOGIA CLÍNICA
CARNITOR®(levocarnitina) é uma substância natural necessária ao metabolismo energético dos mamíferos. 
Demonstrou-se que facilita a entrada de ácidos graxos de cadeia longa nas mitocôndrias celulares, fornecendo 
substrato para oxidação e subsequente produção de energia. Os ácidos graxos são utilizados como substrato 
energético em todos os tecidos, exceto no cérebro. No músculo esquelético e cardíaco, os ácidos graxos são o 
principal substrato para a produção de energia.

A deficiência sistêmica primária de carnitina é caracterizada por baixas concentrações de levocarnitina no 
plasma, eritrócitos e/ou tecidos. Não foi possível determinar quais sintomas são devidos à deficiência de 
carnitina e quais são devidos a uma acidemia orgânica subjacente, pois pode-se esperar que os sintomas de 
ambas as anormalidades melhorem com CARNITOR®. A literatura relata que a carnitina pode promover a 
excreção de excesso de ácidos orgânicos ou graxos em pacientes com defeitos no metabolismo de ácidos 
graxos e/ou acidopatias orgânicas específicas que bioacumulam ésteres de acilCoA.1-6

A deficiência secundária de carnitina pode ser consequência de erros inatos do metabolismo ou de 
fatores iatrogênicos, como a hemodiálise. CARNITOR®pode aliviar as anormalidades metabólicas de 
pacientes com erros inatos que resultam em acúmulo de ácidos orgânicos tóxicos. As condições 
para as quais este efeito foi demonstrado são: acidúria glutárica II, acidúria metil malônica, 
acidemia propiônica e deficiência de acilCoA desidrogenase graxa de cadeia média.7,8

A autointoxicação ocorre nesses pacientes devido ao acúmulo de compostos acilCoA que interrompem o 
metabolismo intermediário. A hidrólise subsequente do composto acilCoA ao seu ácido livre resulta em 
acidose que pode ser fatal. A levocarnitina elimina o composto acilCoA pela formação de acilcarnitina, 
que é rapidamente excretada. A deficiência de carnitina é definida bioquimicamente como concentrações 
plasmáticas anormalmente baixas de carnitina livre, inferiores a 20 µmol/L em uma semana após o parto 
e pode estar associada a baixa concentração de tecido e/ou urina.
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concentrações. Além disso, esta condição pode estar associada a uma razão de concentração plasmática de 
acilcarnitina/levocarnitina superior a 0,4 ou a concentrações anormalmente elevadas de acilcarnitina na urina. 
Em prematuros e recém-nascidos, a deficiência secundária é definida como concentrações plasmáticas de 
levocarnitina abaixo das concentrações normais relacionadas à idade.

Pacientes com Doença Renal em Estágio Final (ESRD) em hemodiálise de manutenção podem ter baixas 
concentrações plasmáticas de carnitina e uma proporção aumentada de acilcarnitina/carnitina devido à 
ingestão reduzida de carne e laticínios, síntese renal reduzida e perdas dialíticas. Certas condições clínicas 
comuns em pacientes em hemodiálise, como mal-estar, fraqueza muscular, cardiomiopatia e arritmias 
cardíacas, podem estar relacionadas ao metabolismo anormal da carnitina.

Estudos farmacocinéticos e clínicos com CARNITOR®demonstraram que a administração de levocarnitina a pacientes 
com insuficiência renal terminal em hemodiálise resulta em aumento das concentrações plasmáticas de 
levocarnitina.

FARMACOCINÉTICA
Em um estudo de biodisponibilidade relativa em 15 voluntários adultos saudáveis   do sexo masculino, 
CARNITOR®Descobriu-se que os comprimidos são bioequivalentes ao CARNITOR®Solução oral. Após 4 dias de 
administração com 6 comprimidos de CARNITOR®330 mg bid ou 2 g de CARNITOR®solução oral bid, a 
concentração plasmática máxima (Cmáximo) foi de cerca de 80 µmol/L e o tempo até a concentração plasmática 
máxima (Tmáximo) ocorreu às 3,3 horas.

Os perfis de concentração plasmática de levocarnitina após uma dose de bolus intravenosa lenta de 3 minutos 
de 20 mg/kg de CARNITOR®foram descritos por um modelo de dois compartimentos. Após uma única 
administração intravenosa, aproximadamente 76% da dose de levocarnitina foi excretada na urina durante o 
intervalo de 0-24h. Usando concentrações plasmáticas não corrigidas para levocarnitina endógena, a meia-vida 
média de distribuição foi de 0,585 horas e a meia-vida média de eliminação terminal aparente foi de 17,4 
horas.

A biodisponibilidade absoluta da levocarnitina das duas formulações orais de CARNITOR®, calculado 
após a correção das concentrações plasmáticas endógenas circulantes de levocarnitina, foi de 15,1 
± 5,3% para CARNITOR®Comprimidos e 15,9 ± 4,9% para CARNITOR®Solução oral.

A depuração corporal total da levocarnitina (Dose/AUC incluindo as concentrações endógenas basais) foi uma 
média de 4,00 L/h.

A levocarnitina não se ligou às proteínas plasmáticas ou à albumina quando testada em qualquer concentração ou 
com qualquer espécie, incluindo a humana.9

Em um estudo de 9 semanas, 12 pacientes com insuficiência renal terminal em hemodiálise por pelo menos 6 
meses receberam CARNITOR®20 mg/kg três vezes por semana após diálise. Antes do início do CARNITOR®

terapia, as concentrações plasmáticas médias de levocarnitina foram de aproximadamente 20 
µmol/L pré-diálise e 6 µmol/L pós-diálise. A tabela resume os dados farmacocinéticos (média ± SD 
µmol/L) após a primeira dose de CARNITOR®e após 8 semanas de CARNITOR®terapia.

N=12 Linha de base Dose única 8 semanas

Cmáximo - 1139 ± 240 1190 ± 270
Vale (pré-diálise, pré-dose) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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Após uma semana de CARNITOR®terapia (3 doses), todos os pacientes apresentaram concentrações 
mínimas entre 54 e 180 µmol/L (normal 40-50 µmol/L) e as concentrações permaneceram relativamente 
estáveis   ou aumentaram ao longo do estudo.

Em um estudo semelhante em pacientes com insuficiência renal terminal também recebendo 20 mg/kg de CARNITOR®3 
vezes por semana após a hemodiálise, as concentrações médias de levocarnitina pré-diálise de 12 e 24 semanas (vale) foram 
189 (N=25) e 243 (N=23) µmol/L, respectivamente.

Em um estudo de variação de dose em pacientes com insuficiência renal terminal submetidos à hemodiálise, os 
pacientes receberam 10, 20 ou 40 mg/kg de CARNITOR®3 vezes por semana após a diálise (N~30 para cada grupo de 
dose). As concentrações médias ± desvio padrão de levocarnitina (µmol/L) por dose após 12 e 24 semanas de terapia 
estão resumidas na tabela.

12 semanas 24 semanas

10 mg/kg 116 ± 69 148 ± 50
20 mg/kg 210 ± 58 240 ± 60
40 mg/kg 371 ± 111 456 ± 162

Enquanto a eficácia de CARNITOR®para aumentar as concentrações de carnitina em pacientes com 
insuficiência renal terminal em diálise, os efeitos da carnitina suplementar sobre os sinais e 
sintomas de deficiência de carnitina e sobre os resultados clínicos nesta população não foram 
determinados.

METABOLISMO E EXCREÇÃO
Em um estudo farmacocinético em que cinco voluntários adultos normais do sexo masculino receberam 
uma dose oral de [3H-metil]-L-carnitina após 15 dias de dieta rica em carnitina e suplemento adicional de 
carnitina, 58 a 65% da dose radioativa administrada foi recuperada na urina e fezes em 5 a 11 dias. 
Concentração máxima de [3H-metil]-L-carnitina no soro ocorreu de 2,0 a 4,5 horas após a administração 
da droga. Os principais metabólitos encontrados foram N-óxido de trimetilamina, principalmente na 
urina (8% a 49% da dose administrada) e [3H]-γ-butirobetaína, principalmente nas fezes (0,44% a 45% da 
dose administrada). A excreção urinária de levocarnitina foi de cerca de 4 a 8% da dose. A excreção fecal 
da carnitina total foi inferior a 1% da dose administrada.10

Após atingir o estado de equilíbrio após 4 dias de administração oral de CARNITOR®Comprimidos (1980 mg a 
cada 12h) ou solução oral (2.000 mg a cada 12h) para 15 voluntários saudáveis   do sexo masculino, a excreção 
urinária média de levocarnitina durante um intervalo de dose única (12h) foi de cerca de 9% da dose 
administrada por via oral (não corrigida para excreção urinária endógena) .

INDICAÇÕES E USO
Para o tratamento agudo e crônico de pacientes com erro inato do metabolismo que resulta em 
deficiência secundária de carnitina.

Para a prevenção e tratamento da deficiência de carnitina em pacientes com doença renal terminal 
que estão em diálise.

CONTRA-INDICAÇÕES
Nenhum conhecido.
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AVISOS
Reações de hipersensibilidade
Reações graves de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia, edema laríngeo e broncoespasmo, 
foram relatadas após a administração de CARNITOR, principalmente em pacientes com doença 
renal terminal que estão em diálise. Algumas reações ocorreram minutos após a administração 
intravenosa de CARNITOR.

Se ocorrer uma reação de hipersensibilidade grave, interrompa o tratamento com CARNITOR e inicie o 
tratamento médico apropriado. Considere os riscos e benefícios da re-administração de CARNITOR a 
pacientes individuais após uma reação grave. Se for tomada a decisão de readministrar o produto, 
monitore os pacientes quanto à recorrência de sinais e sintomas de uma reação de hipersensibilidade 
grave.

PRECAUÇÕES
Em geral
A segurança e eficácia da levocarnitina oral não foram avaliadas em pacientes com insuficiência renal. A 
administração crônica de altas doses de levocarnitina oral em pacientes com função renal gravemente 
comprometida ou em pacientes com insuficiência renal terminal em diálise pode resultar no acúmulo de 
metabólitos potencialmente tóxicos, trimetilamina (TMA) e trimetilamina-N-óxido (TMAO), uma vez que 
esses metabólitos são normalmente excretado na urina.

Interações medicamentosas

Foram observados relatos de aumento do INR com o uso de varfarina. Recomenda-se que os níveis de 
INR sejam monitorados em pacientes em terapia com varfarina após o início do tratamento com 
levocarnitina ou após ajustes de dose.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade
Testes de mutagenicidade realizados emSalmonella typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, e 
Schizosaccharomyces pombeindicam que a levocarnitina não é mutagênica. Não foram realizados 
estudos de longo prazo em animais para avaliar o potencial carcinogênico da levocarnitina.

Gravidez
Estudos reprodutivos foram realizados em ratos e coelhos com doses de até 3,8 vezes a dose humana 
com base na área de superfície e não revelaram evidências de diminuição da fertilidade ou danos ao feto 
devido ao CARNITOR®. No entanto, não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres 
grávidas.

Como os estudos de reprodução em animais nem sempre são preditivos da resposta humana, este medicamento deve ser 
usado durante a gravidez somente se for claramente necessário.

Mães que amamentam
A suplementação de levocarnitina em nutrizes não foi especificamente estudada.

Estudos em vacas leiteiras indicam que a concentração de levocarnitina no leite aumenta após a administração 
exógena de levocarnitina. Nas mães que amamentam recebendo levocarnitina, quaisquer riscos para a criança 
da ingestão excessiva de carnitina precisam ser pesados   em relação aos benefícios da suplementação de 
levocarnitina para a mãe. Pode ser considerada a descontinuação da amamentação ou do tratamento com 
levocarnitina.
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Uso pediátrico
Consulte Dosagem e Administração.

REAÇÕES ADVERSAS
Experiência de Ensaios Clínicos
Náuseas e vômitos transitórios foram observados.
odor, náusea e gastrite. A incidência dessas reações é difícil de estimar devido aos efeitos 
de confusão da patologia subjacente.

As reações adversas menos frequentes são

A tabela abaixo lista os eventos adversos que foram relatados em dois estudos duplo-cegos, controlados por 
placebo em pacientes em hemodiálise crônica. Eventos que ocorrem em ≥5% são relatados sem levar em conta 
a causalidade.

Eventos Adversos com Frequência ≥5% Independentemente da Causalidade por Sistema Corporal

Placebo
(n=63)

Levocarnitina
10 mg (n=34)

Levocarnitina
20 mg (n=62)

Levocarnitina
40 mg (n=34)

Levocarnitina 10,
20 e 40 mg

(n=130)
Corpo como um todo

Dor abdominal 17 21 5 6 9
Lesão acidental 10 12 8 12 10
Reação alérgica 5 6 2
Astenia 8 9 8 12 9
Dor nas costas 10 9 8 6 8
Dor no peito 14 6 15 12 12
Febre 5 6 5 12 7
Síndrome gripal 40 15 27 29 25
Dor de cabeça 16 12 37 3 22
Infecção 17 15 10 24 15
Reação no local da injeção 59 38 27 38 33
Dor 49 21 32 35 30

Cardiovascular
Arritmia 5 3 3 2
Fibrilação atrial 2 6 2
Cardiovascular
transtorno

6 3 5 6 5

Eletrocardiograma
anormal

3 6 2

Hemorragia 6 9 2 3 4
Hipertensão 14 18 21 21 20
Hipotensão 19 15 19 3 14
Palpitações 3 8 5
Taquicardia 5 6 5 9 6
Distúrbio vascular 2 2 6 2

Digestivo
Anorexia 3 3 5 6 5
Constipação 6 3 3 3 3
Diarréia 19 9 10 35 16
Dispepsia 10 9 6 5
Gastrointestinal
transtorno

2 3 6 2

Melena 3 6 2
Náusea 10 9 5 12 8
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Atonia do estômago 5
Vômito 16 9 16 21 15

Sistema endócrino
Distúrbio da paratireóide 2 6 2 6 4

Hemico/linfático
Anemia 3 3 5 12 6

Metabólico/Nutricional
Hipercalcemia 3 15 8 6 9
Hipercalemia 6 6 6 6 6
Hipervolemia 17 3 3 12 5
Edema periférico 3 6 5 3 5
Redução de peso 3 3 8 3 5
Aumento de peso 2 3 6 2

Músculo-Esquelético
Cãibras nas pernas 13 8 4
Mialgia 6

Nervoso
Ansiedade 5 2 1
Depressão 3 6 5 6 5
Tontura 11 18 10 15 13
Dependência de drogas 2 6 2
Hipertonia 5 3 1
Insônia 6 3 6 4
Parestesia 3 3 3 12 5
Vertigem 6 2

Respiratório
Bronquite 5 3 3
Aumento da tosse 16 10 18 9
Dispnéia 19 3 11 3 7
Faringite 33 24 27 15 23
Distúrbio respiratório 5
Rinite 10 6 11 6 9
Sinusite 5 2 3 2

Pele e anexos
prurido 13 8 3 5
Irritação na pele 3 5 3 3

Sentidos Especiais
Ambliopia 2 6 3
Distúrbio ocular 3 6 3 3
Perversão do gosto 2 9 3

Urogenital
Infecção do trato urinário 6 3 3 2
Falência renal 5 6 6 6 6

Experiência pós-marketing
As seguintes reações adversas foram relatadas:

Reações Neurológicas: Convulsões foram relatadas em pacientes, com ou sem atividade convulsiva 
preexistente, recebendo levocarnitina oral ou intravenosa. Em pacientes com atividade convulsiva 
preexistente, foi relatado um aumento na frequência e/ou gravidade das convulsões.

Reações de hipersensibilidade: Anafilaxia, edema laríngeo e broncoespasmo (verAVISOS)
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SUPERDOSAGEM
Não houve relatos de toxicidade por superdosagem de levocarnitina. A levocarnitina é facilmente 
removida do plasma por diálise. O LD intravenoso50de levocarnitina em ratos é de 5,4 g/kg e o LD oral50

de levocarnitina em camundongos é de 19,2 g/kg. Grandes doses de levocarnitina podem causar 
diarreia.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO CARNITOR®A injeção 
é administrada por via intravenosa.

Distúrbios metabólicos
A dose recomendada é de 50 mg/kg administrada como uma injeção de bolus lenta de 2-3 minutos ou por 
infusão. Muitas vezes, uma dose de ataque é administrada em pacientes com crise metabólica grave, seguida 
por uma dose equivalente nas 24 horas seguintes. Deve ser administrado a cada 3h ou a cada 4h, e nunca 
menos de 6h por infusão ou por injeção intravenosa. Recomenda-se que todas as doses diárias subsequentes 
estejam na faixa de 50 mg/kg ou conforme a terapia possa exigir. A dose mais alta administrada foi de 300 mg/
kg.

Recomenda-se a obtenção de uma concentração plasmática de carnitina antes de iniciar esta terapia 
parenteral. O monitoramento semanal e mensal também é recomendado. Este monitoramento deve 
incluir a química do sangue, sinais vitais, concentrações plasmáticas de carnitina (a concentração 
plasmática de carnitina livre deve estar entre 35 e 60 µmol/L) e condição clínica geral.

Pacientes com insuficiência renal terminal em hemodiálise

A dose inicial recomendada é de 10-20 mg/kg de peso corporal seco como uma injeção de bólus lenta de 
2-3 minutos na linha de retorno venoso após cada sessão de diálise. O início da terapia pode ser 
solicitado por concentrações plasmáticas mínimas (pré-diálise) de levocarnitina que estão abaixo do 
normal (40-50 µmol/L). Os ajustes de dose devem ser guiados pelas concentrações mínimas (pré-diálise) 
de levocarnitina, e ajustes de dose para baixo (por exemplo, para 5 mg/kg após diálise) podem ser feitos 
já na terceira ou quarta semana de terapia.

Os medicamentos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e descoloração 
antes da administração, sempre que a solução e o recipiente permitirem.

COMPATIBILIDADE E ESTABILIDADE
CARNITOR®A injeção é compatível e estável quando misturada em soluções parenterais de Cloreto de 
Sódio 0,9% ou Ringer Lactato em concentrações que variam de 250 mg/500 mL (0,5 mg/mL) a 4200 mg/
500 mL (8,0 mg/mL) e armazenada em temperatura ambiente (25°C) por até 24 horas em sacos plásticos 
de PVC.

COMO FORNECIDO
CARNITOR®(levocarnitina) A injeção está disponível em frascos de dose única de 1 g por 5 mL embalados com 5 
frascos por embalagem (NDC 54482-147-01). CARNITOR®(levocarnitina) O frasco de 5 mL para injeção é 
distribuído pela Leadiant Biosciences, Inc.

Armazene os frascos em temperatura ambiente controlada (25°C). Veja USP. Descarte a porção não utilizada 
de um frasco aberto, pois a formulação não contém conservante.

Patentes dos EUA Nos. 6.335.369; 6.429.230; 6.696.493

Rx apenas.
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