
PapoRett é um encontro promovido pela Abre-Te, 

desde 2013, com a colaboração de voluntários, para que 
famílias e profissionais da saúde e da educação possam 

se reunir, em diferentes locais do Brasil, para discutir 
temas específicos sobre a Síndrome de Rett, sob a 

mediação de especialistas nos temas em discussão. 
 

Esta quinta versão do PapoRett acontecerá no 

Auditório da Faculdade Ciências da Vida,  
localizado na Avenida Prefeito Alberto Moura, 12.632, 
em Sete Lagoas / MG, quando será oficializado o início 

das atividades do Núcleo Minas Gerais da Abre-Te para 
Divulgação da Síndrome de Rett e Apoio às Famílias, sob 

a responsabilidade de Denise A. Marinho Trindade, 
mãe de Dandara. 

 
Nessa ocasião, serão discutidos os seguintes temas: 

 
Minha filha tem Síndrome de Rett! E agora? 

Serão compartilhadas experiências desde o diagnóstico da Síndrome de Rett, passando pela aceitação e 
reestruturação da família, até a busca de informações e cuidados adequados para o tratamento e para a 

qualidade de vida de suas filhas. 
 

Epilepsia na Síndrome de Rett: o uso do Canabidiol 
Serão discutidas informações importantes sobre a ocorrência e a evolução de crises convulsivas epilépticas 

em pessoas com a Síndrome de Rett, bem como o papel do Canabidiol no tratamento da epilepsia 
refratária na Síndrome de Rett e Doenças Associadas (CDKL5, GOGX1 e duplicação do gene MECP2).   

 

Para inscrição para participação no PapoRett,  

basta ligar para a Abre-Te em São Paulo, no telefone (11) 5083-0292, 
ou contatar a Denise no zap (31) 9-8698-2944. 

 
A taxa de cobertura de despesas é de 

R$ 20,00 por pessoa para membros associados da Abre-te,  
e de R$ 40,00 por pessoa para não associados. 

 
Se preferir, faça o depósito no valor de sua inscrição no Banco Itau – Ag. 0660 – Conta 25.242-0, 

e encaminhe o comprovante de depósito para abrete@abrete.org.br (informando nome, telefone e e-mail). 
 

Informe sua necessidade de transporte para Denise [zap (31) 9-8698-2944], 
de modo que posa ser avaliada a possibilidade de disponibilização de uma Van no aeroporto de BH ou na rodoviária. 

 
 
 

OUTUBRO: MÊS INTERNACIONAL DE DIVULGAÇÃO DA SÍNDROME DE RETT 
 
 

COMPAREÇA! 
 
 

JUNTOS, SEMPRE SOMOS MELHORES! 


