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Editorial . NOSSOS NÚMEROS

   ANIVERSÁRIOS . 2º SEMESTRE
NOTÍCIASNOTÍCIAS

Fernanda

Maiza

Lucieri Thalia

Tathyê Thaynara

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

05 – Fernanda de Oliveira Piccin, 18 anos
06 – Júlia Soares Lourenço, 8 anos
08 – Geandra Severina da Silva Andrade, 17 anos
17 – Camila Torres Silva, 7 anos
18 – Mayara Aragão Leite, 8 anos
30 – Milena Makid, 16 anos

05 – Fernanda Lacerda Silva, 12 anos
07 – Ellen Santos Rodrigues, 3 anos
15 – Pamela Ribeiro dos Sanros, 20 anos
16 – Stéfany Caroline da Silva Souza, 16 anos
28 – Lucieri Leite, 5 anos

09 – Thalia de Andrade Peres Colombane, 11 anos
10 – Catarina Riechelman, 24 anos
10 – Mirna da Silva Netto, 31anos

06 – Julia Zacharias Pelisson, 17 anos
07 – Tainá Jesus Silva, 13 anos
18 – Maria Eduarda Barreto Reis, 6 anos
29 – Katia Esteves Freitas, 26 anos

03 – Ana Carolina Lima de Freitas, 12 anos
16 – Fernanda Godoy Pagotto, 16 anos
20 – Melany Caroline de Souza Cabral, 10 anos
24 – Ana Flávia dos Santos Silva, 17 anos
26 – Maria Luiza Santos Lima, 10 anos
26 – Mariana Teixeira Gois, 7 anos
29 – Maiza Cotrin Ruza, 15 anos

01 – Tathyê Dagnesi Franco, 18 anos
02 – Thaynara Francesca Souza, 12 anos
07 – Nadine Rocha Siqueira, 11 anos
08 – Juliana Battaglia, 13 anos
10 – Talita Pereira Gomes, 23 anos

25 a 27 de julho de 2008: Trabalho, profissionalismo e busca de 
conhecimento! Estivemos em Mossoró e em Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte, e lá conhecemos a incrível Tereza Cristina, mãe da 
Fernanda, que organizou evento que reuniu cerca de 200 pessoas 
para quem pudemos divulgar a Síndrome de Rett e o nosso trabalho 
na Abre-Te. Tereza Cristina é gente que faz!       

7 de setembro de 2008: Grandes alegrias, mas com muita 
seriedade! A Banda EU realizou show beneficente em prol da Abre-Te, 
em espaço cedido gratuitamente pelo Círculo Militar de São Paulo, 
ocasião em que apresentamos a Síndrome de Rett para cerca de 180 
pessoas...  tivemos o privilégio de rever os fundadores do movimento 
Rett no Brasil, além de nos divertirmos muito... muito... muito 
mesmo!

27 de setembro de 2008: Novos amigos e entusiasmo por uma 
causa! Fátima e Ademir, pais de Victória, sensibilizaram um grupo de 
amigos do Rotary de Pirituba, que realizaram uma “pizzada” incrível, 
com cerca de 150 pessoas, evento que resultou na compra de um 
transferidor, uma câmera digital e dezenas de instrumentos musicais 
para as sessões de Musicoterapia realizadas no Centro de Referência 
da Abre-Te.  

13 de outubro de 2008: Uma nova rede de solidariedade!                 
Após nove meses de intenso trabalho envolvendo quatro 
organizações sociais – ICRIM (em prol dos doentes renais), OPEN 
DOOR (em prol da capacitação e profissionalização de jovens e 
adultos com paralisia cerebral), CRUZ VERDE (em prol de pessoas com 
paralisia cerebral grave) e a nossa Abre-Te, nas cinco lojas da pizzaria 
1900 foi realizado o dia da PIZZA DO BEM. Não arrecadamos o tanto 
que esperávamos nesta primeira versão da campanha, mas 
aprendemos de novo que tudo o que fazemos juntos é mais rico e 
mais belo. Fizemos a nossa fatia!  

8 de novembro de 2008: Persistência no que se acredita! Maria 
Helena Battaglia, mãe de Juliana, realiza pelo sétimo ano seguido o 
Bingo Anual em prol da Abre-Te. Outra vez, pela persistência dessa 
mãe maravilhosa, quase 180 pessoas se reúnem para jogar, comer, 
colaborar com os esforços da Abre-Te... e, de lambuja, levar bons 
prêmios para casa.

Nosso boletim atrasou, não é? Mas tivemos razões de sobra  para 
esse atraso. Veja o que dezenas de voluntários fizeram em prol da 
divulgação da Síndrome de Rett e para levantamento de recursos 
para a Abre-Te no último semestre de 2008! 

A ABRE-TE PRECISA MUITO DE VOCÊ:

Confira as fotos na ultima página!Confira as fotos na ultima página!

Confira as fotos dos eventos!Confira as fotos dos eventos!

Seja um sócio ativo da Abre-te: 
com uma contribuição mensal 
de R$ 30,00, você estará 

recebendo não apenas o Boletim 
Informativo Trimestral, mas também 

qualquer nova informação de destaque 
sobre a síndrome de Rett em seu e-mail. Basta 

preencher a ficha abaixo e transmiti-la para o 
fax (11) 5083.0292, e mandaremos os 

boletos bancários para a sua contribuição.      

RECEITAS
 

2008
1. Contribuições

Familiares
Fixas

 
- Boletos bancários (Itaú)
(-) Taxas bancárias de cobrança
- Visa BB
(-) Comissão cartão de crédito

 - Depósito em conta e cheques
- Igreja Suíço-Holandesa

Avulsas

2. Bazar permanente
3. Venda de camisetas e bonés
4. Doações em cartuchos
5. Venda de literatura
6. Consultas
7. Iniciativas de apoio*:

- Pizza do Bem (Pizzeria 1900)
- Show da Banda Eu
- Bingo
- Contribuição de Mauro Rodrigues
- Pizza Beneficente em Jundiaí
- Festa Junina

97.470,81
50.000,00
40.602,48

17.580,07
-(1.184,18)

9.055,00
-(365,75)
7.985,29
7.532,05
6.868,33
6.205,60
1.780,01

266,00

270,00
455,00

33.638,50
7.821,25
4.714,50
3.581,00

10.000,00
6.386,30
1.135,45

TOTAIS 140.085,92

DESPESAS 2008
1. Despesas de instalação

a) Aluguéis + IPTU + Tx Lixo
b) Impostos retidos e taxas públicas
d) Sabesp
e) Eletropaulo

2. Despesas operacionais
a) Telefônica
b) Terra
c) Site
d) Material de limpeza e higiene
e) Material de copa e cozinha
f) Material pedagógico /escritório
h) Xerox
i) Correio
j) Manutenção
k) Contador / Registros

3. Despesas com Pessoal
a) Salários de pessoal administrativo
b) Transporte de funcionários
c) Salários de pessoal técnico

4. Despesas pesq / viag / bazar / eventos
5. Despesas bancárias

a) Tarifas e taxas bancárias
b) CPMF
c) Juros bancários no Banco do Brasil
d) Juros bancários no Banco Itaú

6. Devolução de empréstimos
7. Ação Trabalhista

40.308,80

37.160,31
1.611,32

988,70
548,47

8.173,81
2.336,81

326,33
349,93
812,27
161,50
522,07
673,04
958,09
323,77

1.710,00
75.699,10
7.884,68

60,00
67.754,42
3.555,35
5.810,08

818,35

0
4.422,03

569,70
0

6.972,71

TOTAIS 140.519,85

- (433,93)Resultado Financeiro Anual

Saldos bancários
Saldo em caixa
A pagar:
Provisão Ação Trabalhista
Terapeutas

Déficit acumulado

-(4.850,86)
-(441,78)

-(11.600,00)
-(9.955,00)

- (26.847,64)

(*) Evento realizado pelo Rotary de Pirituba, SP, também propiciou a compra 
de um Transferidor para uso com as meninas e moças atendidas no Centro de 
Referência e de todo o material para pintura da sede da Abre-Te em São Paulo.

 
Desejo me tornar sócio ativo da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, com a contribuição mensal de R$ 30,00, a
ser recolhida todo dia 05 de cada mês.  

Nome:

Endereço:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone:  E-mail:

Assinatura:

 

 

Show da Banda EU

Pizzada dos Amigos do Rotary

Bingo Anual da Abre-te
Pizza do Bem

Evento em Mossoró



Artigo Científico . INVESTIGANDO AS RELAÇÕES GENÓTIPO-FENÓTIPO NA SÍNDROME DE RETT USANDO BASE DE DADOS INTERNACIONAL

Sabe Mayara...

Abre te
  5083.0292Fone (11)

Este boletim foi viabilizado por: Legatto Comunicação - editoração / Gráfica Visão - fotolito/impressão 

• Silvana Santos, Presidente
• Maria Helena V. Battaglia, Vice-presidente
• Paulo Cury, Secretário
• Ademir Orlando Duarte, Tesoureiro
• José Salomão Schwartzman, Diretor Clínico
• Marisa Uezato, Coordenadora Técnica

Conselheiros:
• Bárbara Nachsin
• Lucio Lana
• Márcia Dagnesi Franci
• Márcia Ditt Cury
• Maria Eloísa Famá D'Antino

N O S S A   D I R E T O R I A

No mês de outubro, que é o Mês de pesquisas a serem desenvolvidas com foram tratados com injeções diárias de 
Conscientização Internacional da Síndrome estratégias focadas, agressivas e multi- derivado do hormônio de crescimento fator 1 
de Rett, foi realizado em Paris o 6º Congresso cêntricas poderão levar a SR a ser a primeira insulina-like (IGF-1) na corrente sanguínea. 
Mundial de Síndrome de Rett, que reuniu desordem neurológica a ser revertida na Essa terapêutica reduziu significa-
cerca de 800 pesquisadores, clínicos, história da Ciência. tivamente as desordens de movimento e os 
familiares e representantes de associações de A partir desse congresso, a Abre-Te tem distúrbios respiratórios, assim como 
diversas partes do mundo. agora duas missões fundamentais: (1) melhorou as irregularidades cardíacas 

Fundamentada nos experimentos do Dr. acompanhar a realização de pesquisas e a rítmicas. Além disso, foi observado aumento 
Adrian Bird e sua equipe – que, em 2007, publicação desses artigos e divulgá-los em do tamanho do cérebro dos ratos assim 
conseguiram reverter os sintomas da SR em Língua portuguesa para nossos associados, e tratados e otimização do desenvolvimento 
modelos animais –, a temática desse (2) desenvolver pesquisa no Brasil que das células nervosas.
congresso girou basicamente em torno de relacione o quadro clínico com determinantes Embora os ratos não tenham sido 
discussões sobre o desenvolvimento de genéticos. Aliás, já estamos desenvolvendo curados, pois os sintomas não desapa-
tratamentos e curas para a SR. Segundo a detalhado projeto para essa pesquisa... Mas receram por completo, os resultados 
Dra. Laura Mamounas, diretora do Instituto precisaremos da colaboração de todas as observados geraram enorme otimismo em 
Norte-americano de Doenças Neurológicas e famílias para que possamos de fato fornecer relação ao tratamento medicamentoso dos 
Acidente Vascular Cerebral, a descoberta do dados legítimos aos pesquisadores que sintomas da SR, principalmente porque o uso 
Dr. Bird levantou a hipótese de a SR ser uma buscam incessantemente a cura dos sintomas de IGF-1 já é aprovado pelas autoridades 
doença neurológica possivelmente tratável da SR! A missão número um começa aqui. internacionais para uso no tratamento de 
por intervenções terapêuticas medica- No último dia 9 de fevereiro, o periódico outras condições em crianças, o que torna 
mentosas. Em suas palavras, “até então, online Proceedings of the National Academy possível e imediato o seu uso na SR tão logo 
esperávamos que essa hipótese pudesse de of Sciences publicou os resultados de novas pesquisas mostrem os resultados 
fato existir, mas não tínhamos qualquer pesquisa conduzida por cientistas do obtidos em humanos e nossos médicos 
evidência científica concreta para funda- Institute for Biomedical Research and MIT´s possam prescrever a terapêutica. Levem esta 
mentá-la. Agora tudo mudou!” Muitos dos Picower Instituto for Learning and Memory, informação aos médicos de suas filhas e 
cientistas presentes a esse congresso segundo a qual ratos com sintomas da RT peçam para eles se informem a respeito!
manifestaram acreditar solidamente que 

Lembro- me de quando você nasceu... Não sabemos se, da sua memória, a lembrança, também se 
Que presente maravilhoso Deus nos deu... apagou. 
Você nasceu, como uma estrela... Mas uma certeza viva temos dentro de nós: que o brilho dos seus 
Como um anjo, você surgiu em nossas vidas. olhos, 
Só nos trouxe alegrias. Até nos momentos mais difíceis, seu sorriso contagioso, “ela jamais tirou”,
nós sentíamos a presença de Deus, pertinho de nós, e o nosso amor por você, só aumentou...
nos consolando... nos ajudando, nos fortalecendo, E com muito amor e carinho, faremos por ti, 
para passarmos, por todos os desafios... tudo o que a Rett te impossibilitou...
E, na hora certa, Ele sempre aparecia e aliviava o seu sofrimento. Seremos o seu andar... enquanto não puderes caminhar...
É filha! E em sua cadeirinha, com muita alegria, a 
Muitas bênçãos já recebemos... levaremos pelas ruas para passear.
Muitas maravilhas já contemplamos... Pegaremos nas suas mãozinhas e te 
Mas devo confessar... Sinto saudades... ajudaremos a tocar em seus brinquedos, 
Das vezes que no andador, você manipular, brincar...
andava... Tentaremos até o impossível, para os 
Das vezes que empurrando a cadeira, seus sentimentos e desejos, poder 
você caminhava... decifrar...
Das frutas, bolachas e docinhos com Enquanto esses, você não souber 
que, com suas próprias mãozinhas, manifestar. 
você se alimentava... E na medida do possível, seus desejos 
Da sua primeira boneca que com, iremos realizar. 
alegria, você abraçava! E nada te deixaremos faltar.
No seu primeiro aniversário, com um Filha, você nasceu podendo tudo...
velotrol você foi presenteada. E hoje, você espera por nós em tudo...
Você ficou tão feliz... Sentimos saudades...
Quando passeávamos de bicicleta, “tchau” a Muitas saudades do que passou...
todos você dava. Mas a saudade não tira de nós a certeza de que o 
Com seus brinquedos, você brincava... Ontem já se foi...
Estar na piscina, você adorava...  e o Amanhã será melhor do que o Hoje. 
Você lembra filha, de quando o copo da nossa mão você E que, em tudo, seremos muito mais que vencedores. 
pegava? Amamos-te filha.
Até as gavetas você desarrumava... Você continuará sempre sendo o presente que Deus nos deu...
Jamais, poderei esquecer! O anjo que do céu Deus nos enviou...
Parece até que vivíamos um sonho... A estrela que em nosso lar brilha! 
Tudo passou como um conto ligeiro! Princesa, Deus continuará presente na sua... em nossas vidas...
Hoje, você completa 8 aninhos e já não faz mais as mesmas coisas, e ainda nos concederá muitas alegrias! 
pois a Síndrome de Rett em ti manifestou!
Uma deficiência mental profunda, e em uma cadeira de rodas, ela De seus pais que te amam incondicionalmente, Milton e Valdirene.
te colocou. 

 Precisamos que você, em sua comunidade: Para participar, basta solicitar o arquivo digital do cartaz ou o número 
de cartazes impressos desejados (o custo de cada impressão é de        1- encontre patrocinador para impressão dos cartazes; 
R$ 2,60 em tamanho A3) pelo telefone (11) 5083.0292 ou pelo e-mail: 2-  distribua os cartazes em sua cidade para: 
silvana.santos_2008@hotmail.com.

   a. postos de saúde;

   b. consultórios, hospitais e clínicas pediátricas; 

   c. clínicas e centros de reabilitação;

   d. escolas especiais;

   e. escolas regulares;

   f. e sociedades ou associações de pediatria e neurologia. 

3- consiga que os jornais de circulação de seu município   

publiquem ou encartem o cartaz gratuitamente. 

A Abre-Te está à disposição para ajudar no que for preciso.

CAMPANHA DE
“CONSCIENTIZAÇÃO
DA SÍNDROME 
DE RETT” 2009

Sinais e sintomas complementares:

Nos primeiros anos Ao longo da vida

Hipotonia
Constipação intestinal
Crises convulsivas
Bruxismo
Distúrbios respiratórios 
(apnéia em vigília),

Refluxo gastroesofágico
Pés pequenos e extremidades frias
Atrofia muscular tardia
Espasticidade tardia

Fone (11) 5083-0292 . abrete@abrete.com.br . www.abrete.com.br

Eu conheço uma Criança com Síndrome de Rett. 
E você, conhece?

Diminuição do crescimento da 
cabeça.2

Desvio de coluna (escoliose). Dificuldade para andar, nos casos 
de marcha preservada.87

Nascimento e desenvolvimento 
aparentemente normais até          
6 a 18 meses.

1

Perda gradual do uso funcional 
das mãos.

Perda ou não aquisição da fala.Movimentos estereotipados das 
mãos, como bater palmas, lavar 
as mãos, esfregá-las ou levá-las à 
boca.

54 6

Comunicação 
predominantemente pelo olhar.9

Perda temporária do contato social 
(freqüentemente são confundidas 
com crianças autistas).

3

Foi criada a linda personagem 
Belinha, representando os sinais 
iniciais da Síndrome de Rett, 
graças ao empenho de Márcia 
Ditt Cury, mãe de Isabela, e do 
talento de Bianca Mello, a quem 
deixamos os nossos mais 
sinceros agradecimentos. 

DIAGNÓSTICO PRECOCE
+

 (TRATAMENTO CORRETO x AVANÇOS DA CIÊNCIA)   

POSSIBILIDADE DE CURA
DOS SINTOMAS DA SR

Modelo do cartaz
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