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PIZZA! hum...

A ABRE-TE PRECISA MUITO DE VOCÊ:

Editorial . NOSSOS NÚMEROS

   AGENDA DE EVENTOS 2008

Em Breve . BANDA EU... PARA ELAS

Um grupo de seres humanos excepcionais, que 
excepcionalmente tocam, cantam e nos 
fazem dançar músicas das décadas de 70 e 80 
– a Banda EU, realizarão um "showzaço" 
em prol da Abre-Te/SP, Aguardem!
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13 - Bianca Sentoma dos Santos, 9

14 - Victória Graziela Araújo Duarte, 5

17 - Caroline Lara Munhoz de Lima, 8

19 - Paula Melissa Panta Salazar, 18

28 - Alexia Ribeiro da Fonseca, 10

4 - Lais Lefevre da Motta, 8

5 - Isabela Ditt Cury, 8

7 - Luana Ipólito Dadalto, 15

11 - Sara Rodrigues Carvalho, 7

2 - Isadora Sanches de Lima, 15

2 - Ana Clara Rocha Fernandes de Sá, 16

9 - Maria Luiza Calori dos Santos

17 - Júlia Tarayama Di Lello, 14

18 - Yasmin de Castro Ragrab, 15

21 - Fernanda Barbosa da Silva, 17

24 - Maria Julia da Silva Spricido, 4

28 - Tamara Ribas Bolfer, 25  

31 - Ana Laura Cordeiro Pinto, 17
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A renda familiar da maioria de nossos associados é de 

no máximo três salários mínimos:

A maior parte das meninas, moças e mulheres 

cadastradas na Abre-Te/SP está na primeira década de vida.

Em relação a tratamento médico-terapêutico e a 

educação, nossos dados mostram números alarmantes de 

meninas, moças e mulheres que não recebem 

acompanhamentos médicos e terapêuticos essenciais para 

a manutenção de qualidade de vida básica, a saber:

Tratamento Não recebem

Neurologia 20%

Pediatria Clínica Geral 27%

Ortopedia 43%

Pneumologia 78%

Gastrenterologia 78%

Nutrição 80%

Odontologia 38%

Fisioterapia 20%

Fonoaudiologia 32%

Terapia Ocupacional 42%

Musicoterapia 78%

Escola Regular 80%

Escola Especial 68%
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A Abre-Te precisa de VOLUNTÁRIOS profissionais que possam dedicar algumas horas 

da semana nas seguintes áreas:

a) BIBLIOTECÁRIO(A): para re-organização e atualização constante da Biblioteca Rett in 

loco e virtual.

b) TRADUTOR (inglês-português): com bom conhecimento dos termos das áreas de educação e 

reabilitação, para a tradução de artigos ou resumos de artigos técnico-científicos publicados 

constantemente nos jornais mais representativos do mundo.

c) CAPTADOR DE RECURSOS: para que a Abre-Te possa ter a sua sede própria, compatível aos serviços 

que presta e que pretende vir a prestar brevemente, sem o ônus de aluguel, e com espaço adequado para o 

desenvolvimento de atividades para as meninas que já se tornam adolescentes e adultas.   

NOTÍCIASNOTÍCIAS

Eleição da nova diretoria
Participe dia 04 de outubro de 2008

Foi um sucesso a pizzada em prol da Abre-te, .realizada em Jundiaí

O resultado ultrapassou as expectativas!

Agradecemos a todos que colaboraram - com certeza esse 

acontecimento reforça uma bela história:

Uma menininha tão indefesa foi capaz de mover muitas pessoas...

Muita gente se mexeu: para planejar, vender, comprar, distribuir e 

por que não, comer!

Indo além, se imaginarmos naquele mesmo sábado por volta das  

20 horas - quantas pessoas estavam sentadas à mesa saboreando 

nossas deliciosas pizzas?

Um chute: 2.000 pessoas (foram vendidas 920 pizzas).
No próximo dia 04 de outubro de 2008, todos os sócios contribuintes serão 

convocados para eleição da diretoria que deverá encabeçar a Abre-Te entre 2009-

2011. Candidate-se a ocupar voluntariamente o cargo da diretoria que melhor se 

adeqüe às suas possibilidades de atuação até o próximo mês de setembro para, 

assim, ser o representante da instituição em sua comunidade.

PARTICIPE DA DIRETORIA DA ABRE-TE/SP!



Dicas . INTEGRAÇÃO SENSORIAL E SÍNDROME DE RETT: UMA ALTERNATIVA PARA A REABILITAÇÃO Artigo Científico . INVESTIGANDO AS RELAÇÕES GENÓTIPO-FENÓTIPO NA SÍNDROME DE RETT USANDO BASE DE DADOS INTERNACIONAL

A Abre-te é nossa segunda casa!

Abre te
  5083.0292Fone (11)
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N O S S A   D I R E T O R I A

Nesta edição pretendemos chamar a atenção para uma não tão A I.S. complementa outras abordagens e, a partir dos princípios e de 

nova, mas pouco conhecida abordagem de tratamento. A teoria da pequenas intervenções nas atividades do cotidiano, pode auxiliar pais e 

Terapia de Integração Sensorial (I.S.) foi descrita pela terapeuta familiares a lidar melhor com comportamentos apresentados por 

ocupacional Dra. Jean Ayres (1972), que desenvolveu e aprimorou o algumas crianças e adolescentes com SR.  

método a partir do funcionamento do sistema nervoso central e da Apresentamos a seguir algumas dicas e estratégias que podem ser 
forma como recebe e organiza a variedade de informações sensoriais facilmente utilizadas por pais e cuidadores, em situações momentâneas 
provenientes do meio ambiente. do dia a dia. 

A teoria explica por que indivíduos se comportam de maneiras Esperamos que esta nota incentive familiares e profissionais a 
particulares, planeja intervenções para amenizar dificuldades e predita buscar novos recursos e lembramos que o uso de estratégias da Terapia 
como o comportamento mudará (cf. Bundy et al., 2002). de Integração Sensorial na modificação de comportamentos 

Inicialmente a I.S. se voltava para o atendimento de crianças com apresentados no dia a dia faz parte de um programa de dieta sensorial 

dificuldades de aprendizagem; porém, com o aprimoramento da específico para cada criança, concebido por terapeutas como 

técnica, passou a beneficiar crianças com disfunções neurológicas, complemento da terapia.

como a Paralisia Cerebral e a Síndrome de Rett (SR).

Aline R.B. Momo, terapeuta ocupacional e Zodja Graciani, fisioterapeuta
Acaba de ser publicado na revista clínicas) e compará-las com achados CONCLUSÕES: Os achados confirmam a 

Neurology (70:868-75, 2008) os resultados anteriores em amostra populacional. clara associação entre tipo de mutação 

de levantamento realizado pela rede genética e quadro clínico na síndrome de MÉTODO: O conjunto de dados 
InterRett, Austrália, segundo os quais Rett. Também demonstram a importância da utilizados neste estudo derivou de um 
diferentes mutações no gene MECP2 podem colaboração de famílias, médicos e todos os subgrupo de casos cadastrados na InterRett, 
estar associadas a diferentes quadros envolvidos para pesquisas eficazes sobre a partir de informações subjetivas coletadas 
clínicos da síndrome de Rett. Publicamos o distúrbios mais raros, como é a síndrome de junto às famílias, aos médicos ou a ambos. 
resumo do referido artigo, cuja íntegra está Rett.As características fenotípicas e a gravidade 
à disposição (em inglês) para quem quiser da doença (medida por três diferentes COMENTÁRIOS: A importância desse 
conhecê-lo com mais detalhes. escalas) de cada paciente (em um grupo de tipo de levantamento está em incentivar e 

FUNDAMENTAÇÃO: A síndrome de Rett 272 pacientes)  foram comparadas com as promover a possibilidade de todas as 

é um distúrbio do desenvolvimento características genotípicas, considerando-se pacientes com a síndrome de Rett terem 

neurológico com incidência de 1:9.000 oito mutações patogênicas do gene MECP2 acesso ao exame genético para que, de 

meninas nascidas vivas. A principal causa já conhecidas. posse do resultado, possam se criar 

genética dessa desordem foi descrita expectativas as mais realistas possíveis em RESULTADOS: De modo geral, as 
inicialmente em 1999, quando se identificou termos de planejamento, objetivos e mutações p.R270X e p.R255X se mostraram 
a associação da síndrome com mutações no resultados das intervenções de cuidados mais graves, enquanto as mutações p.R133C 
gene MECP2. O presente estudo utilizou médicos,  reabilitação e educação, de modo e p.R294X se mostraram mais suaves. As 
dados  de  ampla  base  de  dados  que expectativas irreais não criem angústias diferenças mais significativas foram 
internacional, com o objetivo de examinar as no coração de quem as pode comunicar tão observadas no que se refere ao uso prático 
relações genótipo-fenótipo (ou seja, dificilmente quanto as portadoras da d a s  m ã o s ,  à  d e a m b u l a ç ã o  e  à  
mutações genéticas e características síndrome de Rett.   linguagem/comunicação.

Eu, Eliane, mãe de uma menina Rett, a Nadine, quero lhes A Abre-Te acabou ajudando a mim também, pois a minha auto-

contar o que a Abre-Te significa para mim e para a minha filha. estima melhorou muito. Nas horas em que a Nadine fazia suas 

terapias, eu tomei coragem e fui tirar a minha carteira de motorista; Até os três anos de idade, levei a Nadine a vários hospitais, 
consegui, e hoje posso levar minha filha de carro, não precisamos sempre procurando respostas para o seu problema, mas nunca as 
mais ir de ônibus como íamos antes. Enquanto minha filha faz suas tinha, era só decepção. Certo dia eu a levei para fazer um exame 
terapias, aproveito para fazer os meus trabalhos manuais, que me genético, pois a suspeita era de que ela teria Síndrome de 
rendem produtividade. Com toda a certeza digo que hoje, na Angelman, mas só deu 20% de chance de ser essa síndrome. Foi 
minha vida e na da minha filha, existe o antes e o depois da Abre-Te, quando a médica me disse: "Mãe, a sua filha não tem Angelman, 

e eu garanto que hoje é tudo bem mas sim Síndrome de Rett". Foi 
melhor!como se o mundo desabasse 

Eu fico apavorada só de sobre mim; eu não tinha idéia 
pensar de um dia a Abre-Te vir nenhuma do que seria a 
a fechar. E isso pode acon-Síndrome de Rett, fiquei 
tecer se não houver mais apavorada, não sabia o que 
doadores ou empresas que fazer. E a partir desse dia tudo 
abracem a nossa causa. Sou mudou, uma coisa boa 
apenas uma dona de casa, aconteceu em nossas vidas: a 
mas ajudo no que posso, faço médica me indicou a Abre-Te, 
direitinho a minha contri-peguei e fui embora, e 
buição mensal, e gostaria de imediatamente entrei em 
fazer mais pela Abre-Te, contato com a Abre-Te. 
porque ajudando a Abre-Te eu 

A Nadine tinha mais ou 
estou ajudando a minha filha 

menos três anos quando 
e outras centenas de meninas 

chegou na Abre-Te, e hoje já 
Rett.

está com 11 anos. Quando a 
Para vocês que estiverem 

Nadine começou a freqüentar 
lendo este meu depoimento, 

a Abre-Te, ela e eu tivemos a 
agradeço e peço que ponham 

oportunidade de conhecer 
as mãos na consciência e ajudem a Abre-Te a não precisar ter que 

várias pessoas maravilhosas, e foi quando percebi que a Abre-Te já 
interromper o atendimento que é dado às meninas. Espero que 

era a nossa segunda casa. No início, a Nadine era muito nervosa, 
vocês nunca precisem da Abre-Te, mas, se precisarem, com certeza 

não tinha paciência para fazer as terapias, mas aos poucos ela foi se 
ela estará sempre de portas abertas para ajudar a todos os 

acostumando. Hoje, para ela é como se estivesse chegando em sua 
associados. Que Deus os abençoe!

casa, ela fica muito feliz nos dias de fazer suas terapias na Abre-Te. 

As terapeutas são muito carinhosas. A Nadine passou a se Eliane M. Rocha,
comunicar muito melhor depois da Abre-Te e aprendeu a controlar mãe de Nadine Rocha Siqueira, 11 anos  
seu nervosismo, e hoje é bem mais calma, e para mim, como mãe, é 

maravilhoso ver a minha filha bem.
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