
Introdução
• Os Síndromes de Deficiência de Creatina Cerebral (SDCC) são constituídos por um grupo de defeitos congénitos do

metabolismo da creatina (CRT):

• Deficiência da biossíntese de CRT:
• Deficiências da arginina:glicina amidinotransferase (AGAT)
• Deficiências da guanidinoacetato metiltransferase (GAMT)

• Deficiência no transportador transmembranar da CRT (CTT1/SLC6A8).

• Manifestam-se clinicamente por um espectro variado de perturbações do neurodesenvolvimento, devendo a suspeita de
SDCC ser considerada em todos estes casos sem outra causa evidente.

• O diagnóstico passa pelo doseamento, sérico ou urinário, de ácido guanidinoacético (GAA) e CRT, e pelo estudo genético dos
défices descritos.

• A instituição precoce de terapêutica permite evitar anomalias permanentes e reversão de sintomas devolvendo ao rastreio
dos SDCC, por doseamento de GAA e CRT, um papel fundamental.

Objetivos e Metodologias

• Avaliar a utilidade clínica da implementação do método de doseamento de GAA e CRT na urina por metodologia de
Cromatografia Líquida e Espectroscopia de Massa (LC-MS/MS), numa análise retrospetiva de 3 anos, entre 01/2018 a 06/2021.

Resultados

• Foram realizados doseamentos a 206 pacientes.

• A maioria dos pacientes estava diagnosticada com atraso global de desenvolvimento psicomotor ou da linguagem (64,1%).

• Foram considerados os rácios GAA/CT e CRT/CT (CT=Creatinina).

Conclusão

• Os resultados laboratoriais confirmaram o diagnóstico molecular e clínico dos 4 doentes
com patologia molecular, mostrando a relevância do método no diagnóstico dos SDCC.

• Verificou-se, igualmente, em 3 pacientes sem alterações moleculares nos genes SLC6A8,
GATM ou GAMT, a corroboração laboratorial pelos doseamentos descritos, que se
encontraram dentro dos valores de referência.

• A necessidade de 2as amostras traduz a importância da fase pré-analítica nestes
doseamentos.

• O método implementado revelou utilidade diagnóstica, permitindo o rastreio precoce
dos SDCC em Serviço Clínico diferenciado.
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Características clínicas e demográficas dos

pacientes incluídos (n = 206)

Idade [anos, (%)]
<18 >18

6 
(91,7%)

43 

(8,3%)
Género, masculino [n, (%)] 79% 73%
Diagnósticos [n, (%)]

Atraso Global de

Desenvolvimento

Psicomotor ou da

Linguagem

131 (64,1%)

Perturbações do espectro

do autismo
52 (25,2%)

Epilepsia 29 (14,2%)

Patologias Metabólicas 1(0,5%)
Consultas [%]

Desenvolvimento 24,78%
Autismo 24,78%
Neurologia 15,65%
Metabólicas 11,30%
Genéticas 5,65%
Epilepsia 4,35%
Psicologia 2,61%
Outras 10,88%

80,40%
(164 pacientes)

19,60%
(40 

pacientes)
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Sem Alterações Com Alterações

Doseamentos e Rácios GAA/CT e 
CRT/CT

Sem Alterações Com Alterações

• Dos resultados com alterações, foi
pedida uma 2ª amostra a 90%
destes pacientes, cujos
doseamentos não revelaram
alteração.

• Dos pacientes com alterações nos
doseamentos descritos, 4
apresentaram também alterações
moleculares, evidenciando uma
média de rácio CRT/CT 5774,25
µmol/mmol (7-560) e de rácio
GAA/CT 318,5 µmol/mmol (5-
130).

• Estes 4 pacientes encontravam-se
com suplementação de CRT após
diagnóstico de défice de GAMT.

• Doentes sem qualquer alteração
molecular registada revelaram
doseamentos dentro dos valores
de referência3.


