
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aline, mãe de Maria Clara, assumiu o desafio de ser a anfitriã da quarta versão do Papo Rett  
na cidade do Rio de Janeiro. Tereza e Sandro assumiram a responsabilidade de ajudá-la a operacionalizar esse  

encontro que ocorreu no último dia 15 de agosto, reunindo cerca de 60 pessoas. Olhe quanta gente! 
 
 

 
 
Foi uma reunião muito agradável, com novos encontros e bons reencontros, momento em que dezenas de famílias 
trocaram suas vivências e experiências. 
 
Respeitando o tema desse Papo Rett 4 – “Pergunte ao Especialista”, todos pudemos esclarecer dúvidas novas, e mesmo 
as antigas, sobre diversos aspectos clínicos e terapêuticos que envolvem a Síndrome de Rett. Para esclarecer essas 
dúvidas, o encontro foi honrado com a presença e disponibilidade do médico neuropediatra José Salomão Schwartzman, 
da médica pediatra Maria José Mastellaro, da fisioterapeuta Maria Clara Costa de Farias, e da Musicoterapeuta Regina 
Lúcia Colluci.  
   

 
 
 
 
 
 
 

Papo Rett 4 – Rio de Janeiro: 
 

Muitos encontros e reencontros 



Foram tantos os temas esclarecidos, discutidos e debatidos, que não haverá espaço 
aqui para relatá-los. De toda forma, as questões clínicas mais abordadas, dentre 
outras, se referiram aos quadros convulsivos, epilépticos ou não, refratários ou não.  
 
Graças ao Gabriel, muitas outras família de diversos lugares do Brasil puderam 
acompanhar todo o Papo Rett 4 pela Web!  

Todos tiveram direito à voz!  
  

       

Mães que fizeram parte do grupo que fundou a Abre-Te, 

na mesma cidade do Rio de Janeiro, há 24 anos atrás, 

deram depoimentos emocionantes e partilharam suas  

vivências! 

  

 

Pais mais jovens questionaram sobre os aspectos  

que mais os angustiam em relação às suas 

filhas.  

        

  
Ainda houve espaço para mensagens de...  
  

     Maturidade 

 

   Amor incondicional 

 

    Esperança 

 

E de uma força tremenda... 

de dignidade perante a perda recente de uma das filhas com Síndrome de Rett. 

   Pai de quatro filhas, sendo duas gêmas com a Síndrome de Rett.  

 
 

Todas as informações aprendidas, retomadas, discutidas... todas as vivências relatadas e partilhadas... fo-
ram são fundamentais para o bem-estar e para o desenvolvimento das meninas, moças e mulheres com a 
Síndrome de Rett e de seus familiares. 
 

E adivinhe quem estava lá para ouvir isso tudo? 



 
14 simpáticas senhoritas, de 3 a 40 anos! 

  

 

A anfitriã, Maria Clara, e suas convidadas...   

 

 

          
 

                
 

                  
 
 
 

Com certeza, todos saíram com a Síndrome de Rett no 
coração e na mente... Tem mãe até que já entrou com a 
Síndrome de Rett na carne! 
 
 
 

Tudo isso é o que faz com que o movi-
mento Rett prossiga no Brasil: os que 
o iniciaram... os que o mantiveram... e 
os que prosseguirão com ele! 
Movimento é vida, vida é amor, e 
amor se mantém com compromisso, disponibilidade e trabalho! 



Uma pequena parte disso tudo está representado nesta foto:  
 
- o compromisso de Sandro Lima, que vem presidindo os trabalhos da 
Abre-Te de forma muito frutífera, 

- o acolhimento de Maria Aparecida E. Ivas Lima que, mal acabou de 
conhecer a Síndrome de Rett e a Abre-Te, não mediu esforços para vi-
abilizar espaço para a realização deste Papo Rett 4, 

- a disponibilidade de Regina Lúcia Colluci, que dedicou sua tarde de 
sábado a orientar famílias sobre a importância da arte no desenvolvi-
mento da pessoa com Síndrome de Rett, 

- a garra desmedida de Aline Voigt Nadolni, que vem dando novo fô-
lego e nova vida ao Movimento Rett no Brasil, e que acolheu a todos com tanto esmero e delicadeza no Papo Rett 4, 

- a seriedade e competência de José Salomão Schwartzman que, desde o início, é grande incentivador da Abre-Te e estudioso 
ativo da Síndrome de Rett, 

- o envolvimento de Maria Clara Costa de Farias e de Maria José Mastellaro que, ao depararem com pacientes com a 
Síndrome de Rett, se tornaram elementos-chave na orientação a famílias e profissionais, 

- a persistência de Silvana Santos, que há 23 anos ajuda a remar esse barco, com a certeza de que ele vai ancorar 
onde todos queremos, 

- o desprendimento de Zilda e Ivonette que, desde o início da Abre-Te, não deixam de comparecer e atuar em tudo  
que é possível.  

 
 
 

 
Tudo isso só tem sentido na união...  
em encontros e reencontros... 
na luta pela mesma causa! 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Não deixe de assistir ao filme que Aline colocou no YouTube sobre o Papo Rett 4. 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=aWQpwFIIZ2U 

 
 
 

Para ver mais fotos do Papo Rett 4, acesse: 
https://www.flickr.com/photos/sandrodl/sets/72157646574081392/ 

 

 

 

Aguarde o Papo Rett 5 em 2015! 

https://www.youtube.com/watch?v=aWQpwFIIZ2U
https://www.flickr.com/photos/sandrodl/sets/72157646574081392/

