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Introdução: A depressão é considerada o mal do século XXI, sendo assim, constitue 
um grave problema de saúde pública devido a quantidade de pessoas que possuem a 
doença. O diagnóstico é complexo e baseado em testes cognitivos, entrevistas e 
indicados por situações opostas. Com isso a pessoa pode apresentar diversos sintomas 
como: estado deprimido (tristeza profunda), interesse diminuído ou perda de 
empolgação para realizar atividades que anteriormente eram prazerosas, dificuldade de 
concentração, letargia, perda ou aumento significativo de apetite. Uma doença antes 
considerada como um problema mental, após estudos realizados pela PNAS, está sendo 
reconsiderada como uma alteração do sistema neural, cognitivo e comportamental, 
possuindo uma relação com testes clínicos capazes de fornecer evidências dessa 
alteração psicológica (GONÇALVES, et.al, 2017). Estudos recentes apontaram que 
pessoas com diagnóstico de depressão possuem um nível menor de acetil-L-cartinina, 
sendo mais específico em pacientes com o tipo grave da doença e naqueles que a 
apresentaram na infância devido a algum trauma (ROMANZOTI, 2018). Objetivo: 
Apresentar o estudo da acetil-L-cartinina, no diagnóstico da depressão. Métodos: Trata-
se de uma revisão de caráter descritivo como fundamentação de levantamento em 
artigos científicos utilizando bases de dados como, Google acadêmico e Scielo. Foram 
utilizados os descritores “depressão”, “diagnóstico do tratamento depressivo” e “acetil-L-
cartinina”. Resultados: Considerada uma substância importante para o sistema nervoso 
a acetil-L-carnitina, está ligada ao humor, por regular a produção do glutamato e da 
proteína BDNF, é uma molécula endógena, importante para a função do hipocampo, 
córtex frontal e domínios comportamentais. Encontrada em níveis normais em indivíduos 
saudáveis, presente no plasma e em tecidos saudáveis possuindo fórmula molecular de: 
C9H17NO4HCl e peso de: 239,7. O seu diagnóstico quantitativo se dá pela coleta de 
amostra em frasco com heparina de sódio ou lítio e a análise é através do método 
enzimático. Após pesquisas realizadas por cientistas, pessoas com menores doses do 
biomarcador acetil-L- cartinina foram as que apresentaram maiores quadros 
depressivos (JUNIOR, et al., 2018). Considerações finais: Estudos sobre o 
diagnóstico da acetil-L-cartinina ainda estão sendo realizados acerca do seu 
diagnóstico e eficácia utilizando a suplementação da substância em pacientes com 
transtorno depressivo maior, afim de desenvolver antidepressivos mais eficazes e 
com mínimos efeitos colaterais, bem como a mudança dos hábitos de vida e 
alimentação rica em acetil-L-cartinina, uma vez que psicofármacos e antidepressivos 
padrões desenvolvem depressão resistente ao tratamento convencional. 
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