
 

 

 

DOSSIER INFORMATIVO "LET'S HELP MARTIM" 

 

Síndrome de Smith-Lemli-Opitz 

 

Âmbito da Campanha?  

Encontra-se a decorrer, desde o início de 2014, a Campanha “Let’s Help Martim”, promovida pela 

empresa Transportes Pascoal, que a ela se associa e patrocina no âmbito da sua política de 

responsabilidade social.  

O Martim tem 6 anos, é de Ansião - Leiria, e sofre do Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, uma 

doença congénita, de caráter raro, para a qual não existe qualquer tratamento curativo.  

 

A campanha solidária de recolha de donativos para o Martim decorre em 4 países, Portugal, 

Espanha, França e Inglaterra com vista à melhoria objetiva das suas condições de vida, assim 

como no intuito de contribuir para o aumento da perceção da sociedade acerca da problemática 

das doenças raras, em particular, do Síndrome de Smith-Lemli-Opitz que o afeta. Através da 

exposição pública do caso clinico do Martim, pretende-se disseminar informação, promover e 

patrocinar novos estudos clínicos, investigações e atividades que possam incrementar o número 

terapias que permitam um melhor acompanhamento desta doença. 

Estão em curso várias ações que compõem esta Campanha, das quais destacamos a presença 

online, via website (www.helpmartim.com) e redes sociais (www.facebook.com/helpmartim) nas 

quais estão descritas as várias formas de ajudar, nomeadamente, por transferência bancária, via 

Pay Pal e telefone, através de números de telefone de valor acrescentado contratados, 

especificamente, para o efeito. 

Encontram-se ainda planeadas outras iniciativas, particularmente a promoção da campanha junto 

dos meios de comunicação social, por forma a conferir a maior visibilidade possível a esta 

problemática. Todas as atividades serão oportunamente publicadas nos diversos suportes 

disponíveis, onde será feito, regularmente, o follow up da situação pessoal, familiar e clínica do 

Martim. 

 

 

Objetivos da Campanha?  

Esta campanha tem como objetivo sensibilizar a classe médica, científica, entidades públicas 

competentes e a sociedade em geral, para a necessidade de fomentar a pesquisa e investigação 

científicas, em doenças raras, como a do Martim. Pretende-se, através das contribuições de todos 

os quantos queiram colaborar, melhorar significativamente as condições de vida do Martim, 

proporcionando-lhe cuidados médicos especializados, conteúdos didáticos específicos e material 

ortopédico adequado à sua condição.  

Esta doença é descrita pelos especialistas em doenças genéticas como dupla inimiga, uma vez que 

não só afeta o paciente, com os seus sintomas e limitações, como, devido ao desconhecimento 

sobre a mesma, impossibilita um diagnóstico e reação atempada. 

 

 

 

http://www.helpmartim.com/
http://www.facebook.com/helpmartim


 

 

 

Acreditamos que contribuindo para o aumento da informação acerca da problemática de 

síndromes raros, em particular, Síndrome de Smith-Lemli-Opitz que afeta o Martim, estaremos a 

gerar oportunidades para o patrocínio de novas investigações terapêuticas e partilha de 

conhecimento que possam vir a contribuir para minorar o impacto que estas doenças têm em 

milhares de famílias em todo o mundo. 

 

 

Necessidades específicas do Martim?  

- Cama Ortopédica adaptável;  

- Colchão Ortopédico;  

- Cadeira para comer adaptável;  

- Cadeira para se movimentar adaptável;  

- Cadeira de apoio para banho;  

- Aparelho locomotor (andarilho);  

- Criação de condições de acessibilidade em casa; 

- Suplementos alimentarem necessários à sua condição;  

- Medicação específica para a sua doença; 

- Consumíveis diários (fraldas, etc.); 

- Fraldário para a escola e para casa, adaptado à idade do Martim;  

- Calçado ortopédico desenvolvido à medida;  

- Material didático: brinquedos para as terapias, computador adaptado, tablet com softwares 

didáticos e aplicação desenvolvida com conteúdos que estimulem o seu desenvolvimento 

cognitivo, “switches”;  

- Viatura particular adaptada para transportar o Martim;  

- Apoio diário em diversas terapias: Terapia da Fala, Ocupacional, Hidroterapia, Fisioterapia, 

Hipoterapia, Musicoterapia, entre outras;  

- Colaboração em estudos e pesquisas científicas com Instituições nacionais e internacionais;  

- Acesso a novos tratamentos médicos e informação científica.  

 

 

O que é a Síndrome de Smith-Lemli-Opitz?  

A Síndrome de Smith-Lemli-Opitz é uma doença genética rara, com uma incidência estimada em 

1/15.000 nascimentos na população caucasiana. É caracterizada por atraso de desenvolvimento 

psicomotor e anomalias congénitas. Esta síndrome é causada por mutações no gene DHCR7, que 

codifica para a enzima 7-dehidrocolesterol reductase, que está envolvida na produção de 

colesterol. As pessoas que sofrem de SSLO não são capazes de produzir colesterol suficiente para 

apoiar o crescimento e, por isso, o seu desenvolvimento não é normal. De facto, o grande avanço 

no estudo desta condição foi a descoberta da relação da mesma com a deficiência na produção 

de colesterol e das implicações que isso tem no desenvolvimento do indivíduo afetado. Em 

excesso, o colesterol pode ser nocivo. No entanto, os indivíduos que vivem com SSLO têm o 

problema oposto, não produzem colesterol suficiente por conta própria. O colesterol é um 

componente essencial das membranas celulares e do tecido cerebral e aqueles que têm esta 

deficiência revelam fraco crescimento, atrasos de desenvolvimento e mental.  



 

 

 

 

Que tipos de problemas de saúde afetam os portadores de SSLO?  

Quase todas as crianças com SSLO nascem com cérebros mais pequenos e têm vários problemas e 

atrasos de desenvolvimento. Nem todas as crianças com SSLO aprendem a andar e a falar mas, 

após terapias adequadas, muitos adquirem uma boa capacidade de comunicação, bem como são 

capacidades básicas. Infelizmente, devido à natureza das limitações inerentes a esta condição, a 

independência na vida adulta é pouco provável. 

A maioria das crianças com SSLO tem dificuldades na alimentação, em particular problemas na 

sucção e deglutição, devido a más formações congénitas, típicas desta doença, como a Fenda 

Palatina, Microgastria (estômago anormalmente pequeno), Refluxo (vómitos persistentes), e 

Estenose Pilórica. Além de problemas de alimentação, muitas crianças com SSLO têm distúrbios do 

sono graves, necessitando, por vezes, de medicação. 

Problemas de comportamento são um problema comum com as crianças diagnosticadas com 

SSLO. Os doentes com atraso severo na fala mostram muitas vezes sinais de frustração gritando, 

arremessando objetos ou exibindo comportamentos autoagressivos.  

NOTA: Algumas crianças que sofrem de SLOS podem ter um diagnóstico secundário de autismo. 

Embora nem todos os portadores de SSLO sejam autistas, muitos têm traços semelhantes, o que 

leva, normalmente, a pensar que se trata de um caso desse tipo, o que atrasa a reação a este 

problema.  

 

Como se transmite SLOS?  

SLOS é uma doença de ordem hereditária e só ocorre se ambos os pais forem portadores do gene 

DHCR7 defeituoso, daí o seu caráter raro. Se estas condições se verificarem, cada criança terá uma 

probabilidade de herdar a doença na ordem dos 25 por cento.  

A incidência desta deficiência genética é relativamente alta. A SSLO é uma das doenças recessivas 

autossómicas mais comuns. Uma em setenta pessoas possui o referido gene defeituoso. As 

estimativas variam, mas a maioria dos estudos na Europa, Canadá e Estados Unidos, descobriram 

uma incidência de 1 em cada 20.000 nascimentos, podendo, em algumas regiões, ter a frequência 

de 1 em 10.000 nascimentos. Pela investigação feita acredita-se que há maior incidência nos 

descendentes dos habitantes do norte da Europa, uma em trinta pessoas neste caso particular. 

Uma vez que, neste caso, a taxa de portadores é mais alta, é normal que assim seja. Por outro 

lado, a incidência de SSLO parece ser muito mais baixa em populações Asiáticas e Africanas.  

 

 

Quais as principais características clínicas?  

 

 Atraso de desenvolvimento global, alterações do comportamento e alterações do sono; 

 Atraso de crescimento com microcefalia associada a dificuldades alimentares nos 

primeiros meses de vida;  

 



 

 

 Dismorfia craniofacial incluindo ptose palpebral, pavilhões auriculares de implantação 

baixa e rodados posteriormente, nariz de ponta achatada e narinas antevertidas, cantos 

da boca virados para baixo, fenda do palato/úvula bífida e micrognatia;  

 Anomalias dos membros, mais frequentemente sindactilia cutânea entre o 2º e 3º dedo 

dos pés e polidactilia pós-axial. Pode também ocorrer hipoplasia do polegar, clinodactilia 

e camptodactilia; 

 Cardiopatia congénita, habitualmente comunicação interauricular ou interventricular;  

 Anomalias genitais no sexo masculino, como hipospádias e criptorquidia; nos casos mais 

graves ocorre feminização dos genitais masculinos;  

 Malformações do sistema nervoso central, nomeadamente hipoplasia do corpo caloso, 

hipoplasia do cerebelo e holoprosencefalia;  

 Fotossensibilidade cutânea, nomeadamente à radiação UVA.  

 

Como é diagnosticada a SSLO?  

O diagnóstico pré-natal pode ser efetuado em situações de risco aumentado, que podem incluir 

gestações de casais com uma criança anterior afetada ou gestações em casais sem história 

familiar, na qual são detetadas anomalias fetais sugestivas deste diagnóstico. Durante a gravidez, 

há ecografias que podem revelar as anomalias físicas típicas desta condição. A amniocentese e a 

biópsia de vilo corial (CVS) também podem determinar se o bebé vai nascer com SSLO. Após o 

nascimento, há também um teste bioquímico, usado para a monitorização do colesterol, que pode 

confirmar a suspeita de existência de SSLO. A este teste é chamado um Ensaio de 7 - 

desidrocolesterol (7-DHC).  

 

Que tratamentos estão disponíveis para as pessoas diagnosticadas com SLOS?  

Esta doença não tem um tratamento curativo, existindo indicação para efetuar tratamento com 

suplementos de colesterol. Os resultados, no entanto, variam e nem todas as famílias vêm 

mudanças significativas. Outros tratamentos possíveis estão a ser investigados através de ensaios 

clínicos. Cirurgia pode ser necessária para corrigir algumas das deformidades físicas (fenda 

palatina, má formação do coração, etc...). A maioria das crianças com SSLO são submetidas a 

vários tipos de terapias, que podem incluir Terapia da Fala, Ocupacional, Fisioterapia, Alimentação 

e Musicoterapia, só para citar alguns.  

A participação em ensaios clínicos em curso e estudos é crucial para ajudar os investigadores e os 

médicos a descobrir possíveis novos tratamentos. O acompanhamento médico deverá ser 

multidisciplinar, incluindo especialidades cirúrgicas de acordo com as anomalias congénitas 

presentes, Pediatria do Desenvolvimento e Doenças Metabólicas. Os doentes e seus familiares 

deverão também ser vistos em consulta de Genética Médica para aconselhamento genético e 

programação de eventual diagnóstico pré-natal em gestações subsequentes. 

 



 

 

 

 

Onde podemos ter acesso a mais informação clínica e estudos sobre SSLO?  

Abaixo enumeramos as entidades que atualmente se destacam na investigação, apoio e 

divulgação de doenças raras, em particular, do Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, nas quais são 

regularmente publicados estudos, artigos, reportagens e avanços científicos com vista à partilha 

de conhecimento e experiências acerca desta doença.  

 

 

 

INVESTIGAÇÃO/DIVULGAÇÃO:  

 

FUNDAÇÃO SMITH-LEMLI-OPITZ/RSH: www.smithlemliopitz.org (USA)  

INTEGRATED GENETICS – LABCORP SPECIALTY TESTING GROUP: www.labcorp.com (USA)  

ACTION MEDICAL RESEARCH FOR CHILDREN: www.action.org.uk (UK)  

ORPHA.NET: www.orpha.net (UK)  

BENGALA LEGAL: www.bengalalegal.com (BRA)  

CENTRO DE GENOMAS: www.centrodegenomas.com.br (BRA)  

GUÍA METABÓLICA: www.guiametabolica.org (ESP)  

LINHA RARA: www.linharara.pt (PT)  

FEDERAÇÃO DAS DOENÇAS RARAS DE PORTUGAL: www.fedra.pt (PT)  

CENTRO DOENÇAS RARÍSSIMAS: www.rarissimas.pt (PT)  

ASSOCIAÇÃO SALVADOR: www.associacaosalvador.com (PT)  

LET’s HELP MARTIM: www.helpmartim.com (PT)  

 

APOIOS:  

TRANSPORTES PASCOAL: www.transpascoal.com  
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