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A puberdade é um processo fisiológico que 
ocorre normalmente na SR.

Dados do Estudo de Doenças Raras indicam 
que o aparecimento das chamadas característi-
cas sexuais secundárias, que incluem o desenvol-
vimento das mamas e o aparecimento dos pelos 
púbicos e axilares, podem surgir precocemente 
na SR. Assim, essas características aparecem na 
população geral por volta dos nove anos em 
média, enquanto na SR podem aparecer já entre 
os seis e sete anos de idade. 

Por outro lado, a primeira menstruação 
acontece por volta dos 12,9 anos na população 
geral, e por volta dos 13,1 anos nas meninas com 
a SR. Em estudo multicêntrico realizado por 
pesquisadores do Oregon, ratas experimentais 
com alterações provocadas no gene MeCP2 
produziram sinais precoces de maturidade 
sexual, e se mostraram férteis na mesma idade 
em que as ratas normais que serviram de controle 
para o estudo. 

na Síndrome de Rett

As convulsões são comuns na SR. 
Entretanto, muitas manifestações 

clínicas que parecem ser convulsões podem não ser! 

A partir dos dois anos de idade, o eletrencefalograma (EEG) é 
tipicamente anormal em pacientes com a SR, apresentando lentifica-
ção do ritmo de base e atividade irritativa (descargas elétricas 
anormais). Portanto, antes de introduzir o uso de medicação 
anticonvulsivante, é muito importante que se confirme o diagnósti-
co, pois é preciso medicar as convulsões clínicas, e não os achados 
alterados do EEG.

No caso de convulsões não epilépticas, o uso de medicação 
anticonvulsivante típica será ineficaz, além de expor a paciente 
desnecessariamente a esse tipo de medicamento. 

Em estudo sobre a história natural da SR, cerca de 60% das famílias 
relataram que suas filhas com SR tanto clássica quanto atípica 
apresentaram convulsões pelo menos uma vez. Quando os pesquisa-
dores analisaram os dados para avaliar a evolução desses casos, 
observaram, porém, que 67% dessas crianças não apresentavam 
convulsões de fato. 

Das 33% que apresentavam convulsões, elas ocorriam mensalmen-
te em 14%, semanalmente em 11%, e diariamente em 8%. A 
ocorrência de convulsões foi significativamente correlacionada com a 
idade das pacientes: 15% tinham menos que 2 anos de idade; entre 
50% e 70% tinham entre 5 e 20 anos de idade; e 48% tinham mais 
que 30 anos de idade. As convulsões também foram significativa-
mente mais frequentes em pacientes com as mutações R255X (49%) 
e R306C (também 49%). Por fim, as pacientes de fato convulsivas 
apresentam dificuldades mais críticas no que se refere à marcha, ao 
uso das mãos e à comunicação.

Análise de dados de um grupo de 586 pessoas com a SR clássica, com média de idade de 10 anos 
(oscilando entre 0 e 57 anos de idade), evidenciaram que:

• 292 delas (50%) apresentavam escoliose, especialmente no grupo de moças com média de        
   15 anos de idade;
• no grupo de meninas com média de idade de 6 anos, não houve registro de escoliose;
• a partir dos 16 anos, mais de 80% das moças com SR clássica apresentavam algum grau de 
   escoliose.

Análise de regressão múltipla evidenciou que o desenvolvimento da escoliose se mostrou 
significativamente correlacionado com (1) maior grau de severidade do quadro clínico, (2) 
aquisições mais tardias, (3) ausência ou perda da marcha, e (4) constipação intestinal. 

Duas mutações específicas do MeCP2 (mutações R294X e R306C) foram associadas com risco 
reduzido para escoliose. Das pacientes que desenvolveram escoliose, 12% tiveram que ser 
submetidas à correção cirúrgica. 

CONVULSÕES

ESCOLIOSE

Caderno capa dura, pautado.
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N O S S A   D I R E T O R I A

CADEIRA VIBROACÚSTICA E REDUÇÃO DE ALGUNS SINTOMAS DA SÍNDROME DE RETT

Assim que iniciei meu trabalho como nos quadros de hipertonia e estereotipias Atualmente atuo na Abre-Te com uma 
musicoterapeuta na Abre-Te, procurei ler manuais. cadeira adaptada às meninas com SR 
mais e pesquisar artigos científicos com desenvolvida pelo musicoterapeuta Luiz R. Para a sua aplicação, é utilizada uma 
recursos musicoterapêuticos atualizados J. Carrer (www.rogercarrer.com), respon-Cadeira Vibroacústica composta por dois 
para o tratamento da SR. Em meus sável por trazer a MTVA para o Brasil. alto- falantes de 12 polegadas acoplados à 
estudos, deparei-me com uma modalidade Estamos iniciando um projeto-piloto de sua estrutura (assento e costas de uma 
e m  M u s i c o t e r a p i a  d e n o m i n a d a  pesquisa para avaliar as alterações mais cadeira comum, podendo ser uma simples 
Musicoterapia Vibroacústica, ou MTVA relevantes do uso de frequências sonoras cadeira de plástico), um aparelho de som 
(Carrer, 2007), cuja função é utilizar específicas nos sintomas clássicos da SR, já conectado a esses alto-falantes, e um CD 
vibrações, ou seja, ondas sonoras de baixa que as observações de seu uso clínico estão com as vibrações sonoras geradas em um 
frequência (tons puros), juntamente com se mostrando bastante promissoras.software específico de áudio. Além disso, é 
música ansiolítica (Carrer, 2009) para de extrema importância a presença do O Centro de Referência da Abre-Te está 
finalidades terapêuticas e direcionadas profissional musicoterapeuta, que aberto a visitações aos que estiverem 
diretamente ao corpo do paciente. observará as reações das pacientes, interessados em conhecer a Cadeira de 

A Terapia Vibroacústica, antigamente conduzindo as sessões com a finalidade e a Vibroacústica e a MTVA.
assim descrita, foi desenvolvida por Olav segurança necessárias.  
Skille durante a década de 1980. Em 2007, Vale a pena citar que a MTVA também é REFERÊNCIASTony Wigran publicou estudos sobre sua indicada em casos de dores crônicas, 

Carrer LRJ. Musicoterapia vibroacústica experiência na instituição Harper House fribromialgia, insônia, esclerose múltipla 
[Monografia de Conclusão de Curso]. São Children's Service com a MTVA aplicada a (rigidez), Mal de Parkinson (memória e 
Paulo: Faculdade Paulista de Artes; 2007. meninas com a SR. Ele relatou alterações autonomia), cólicas menstruais, afasia, 

significativas com a utilização de vibrações Carrer LRJ. Musicoterapia vibroacústica e autismo (aproximação e contato corporal), 
sonoras puras na redução de sintomas tecnologia: pesquisa, procedimento e depressão e estresse. A MTVA é contraindi-
como hipertonia, espasticidade, hiperven- análise. In: XIII Simpósio Nacional de cada em casos de inflamação aguda, 
tilação, apnéia, constipação e irritabilida- Musicoterapia. Curitiba, 2009. [Anais].psicose, gravidez, hemorragia, trombose, 
de. Existem mais pesquisas sobre a MTVA e hipertensão, e uso de marca-passos 
a SR, revelando melhora principalmente (Carrer, 2009). Vanessa Lira, Musicoterapeuta.

Cadeira Vibroacústica 
composta por dois alto- 
falantes de 12 polegadas 
acoplados à sua estrutura



O texto que segue foi retirado e adaptado do site do    p a r a  e ntender o funcionamento do cérebro.
Dr. Dráuzio Varella que, por sua vez, se baseou em texto Todo gene é responsável pela codificação de uma 
publicado em 2006 na revista Science, número 314, página proteína. A proteína codificada pelo gene MECP2 está 
1.536. presente em grandes quantidades nos neurônios. Ela faz 

Distribua este texto para as pessoas ao seu redor que parte de um grupo de proteínas conhecidas como 
nunca ouviram falar da SR, pois é bastante “silenciadoras”, por bloquear a função de 
elucidativo para quem não está habituado com determinados genes. Mutações no gene 
todas aquelas palavras que vimos aprendendo MECP2 provocam anomalias na estrutura da 
ao longo dos anos para entender a SR.  proteína codificada por ele. Alterada, essa 

proteína não consegue exercer sua função Há estranhos experimentos da natureza; a 
silenciadora sobre um gene muito ativo no Síndrome de Rett (SR) é um deles. É uma 
sistema nervoso, que é o gene responsável doença que se instala ao redor de um ano 
pela codificação de uma proteína conheci-de idade, mas não é herdada genetica-
da como BDNF, essencial para o ajuste fino mente; surge como consequência de uma 
na formação de novas sinapses entre os mutação no gene MECP2, localizado no 
neurônios, ou seja, novos espaços através cromossomo X, que foi descoberta em 
dos quais o fluxo de informações trafega 1999. Até então, ninguém conhecia a 

de um neurônio para outro.causa da SR. 
Todos dizem que perdemos neurônios Como os meninos têm apenas uma cópia 

quando envelhecemos. É verdade! Mas de X (que forma par com Y), desenvolvem 
ninguém sabe o que isso significa! De toda uma doença grave que evolui com dificulda-

forma, nada se compara aos bilhões de de respiratória. Poucos sobrevivem um ano 
neurônios que perdemos ao ensaiarmos os ou dois. Já as meninas podem viver até 60 ou 

primeiros passos. A nova perspectiva que as 70 anos. São mais protegidas, porque possuem 
imagens do mundo adquirem com o corpo na dois cromossomos X: se o gene MECP2 sofrer 

vertical obriga nossos neurônios a recriar a arquitetu-mutação num deles, a cópia normal presente no outro 
ra do sistema de conexões. Nessa fase, os neurônios contrabalançará em parte o desequilíbrio causado.

incapazes de estabelecer novas conexões para adaptar-se à 
Elas apresentam desenvolvimento neuromotor e se nova realidade morrem, no melhor estilo de competição e 

comportam como as outras crianças até a idade de um ano, seleção natural.
aproximadamente. Os pais passam, então, a perceber que a 

Nos estágios iniciais da vida, as sinapses seguem o plano filha não está progredindo ou, pior ainda, que está 
arquitetado pela programação genética. É a interação regredindo: não pronuncia mais palavras já conheci-

com o meio que faz o ajuste fino das conexões das, torna-se introspectiva, desinteressada, e perde 
essenciais para o desenvolvimento. Se, nessa a habilidade de executar certos movimentos. 

fase, uma mutação genética faz aparecer Daí em diante, tornam-se ansiosas, 
uma proteína defeituosa que não irritadiças e passam a exibir movimen-

silencia no momento preciso o gene tos estereotipados com as mãos. 
que produz BNDF, essencial para a Embora mais tarde possam recupe-
formação de novas sinapses, rar parte da capacidade de interagir 

estamos diante de um problema socialmente, o comprometimento das 
sério. Não é à toa que os primeiros funções cognitivas e motoras costuma 

sinais da SR aparecem ao redor de um ser grave a ponto de impedir que levem 
ano de idade, época em que nosso a vida por conta própria.      

cérebro é obrigado a exibir a mais 
Trabalhos recentes têm demonstrado importante de suas habilidades: a 

que essas mutações não são exclusivas das plasticidade condicionada pela experiên-
meninas com SR; podem ocorrer também cia. Graças a ela somos os únicos animais 
em casos de autismo, esquizofrenia, capazes de viver nas geleiras da Groenlândia 
epilepsia e de deficiência mental. Esclarecer os e no deserto do Saara, de escrever livros e de                             
mecanismos pelos quais mutações num único                  compor sinfonias.
gene podem causar tal variedade de distúrbios é fundamental 

UMA BOA MANEIRA DE APRESENTAR A SÍNDROME DE RETT PARA QUEM NUNCA OUVIU FALAR DELA!

Eloisa

Maria Clara

CURSOS . EVENTOS
O próximo Curso de Atualização e Discussão de Casos de Síndrome de Rett ocorrerá em 

26 e 27 de março de 2011. 

Informe-se e traga a sua importante contribuição! 

Cada experiência pode ser fonte inesgotável de auxílio e orientação a quem precisa de 
informações. 



PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS!

Finalmente, depois de alguns anos, detectem pelo menos a SR clássica mais zadas para as suas necessidades. Apesar de 
conseguimos reiniciar a realização precocemente. seus 10 anos, a escola regular precisa 
sistemática do CURSO DE ATUALIZAÇÃO mantê-la em nível de educação infantil, por Da cidade de Alfenas, em MG, recebe-
EM SÍNDROME DE RETT. O último ocorreu falta de qualquer estratégia direcionada mos a Terapeuta Ocupacional Iara Leite 
no dia 14 de agosto (que frio!!!), em São para as necessidades de uma criança Vieira, que acompanha uma criança com a 
Paulo, e tivemos a alegria de conhecer (quase adolescente) com a SR. SR na APAE de Alfenas. Vocês não têm ideia 
pessoas maravilhosas... e, mais do que do trabalho de reabilitação que é realizado Por fim, Márcia Cury, mãe de Isabela, 
ensinar, de aprender muito com elas. lá! Temos certeza de que a Iara, mais do veio de Jundiaí, SP, não para aprender 

Tivemos o prazer de receber novamente que aprendeu sobre a SR, ensinou muito alguma coisa (ela sabe tudo de SR, e pode 
em São Paulo o Musicoterapeuta Marcelo sobre ações sociais para atendimento à sustentar um esquema terapêutico 
P. da Silva, que representa um grupo de pessoa com deficiência. Para quem puder, exemplar para a sua filha... Isabela, com SR 
estudos sobre a SR que congrega famílias e vale a pena ir até lá para conhecer o que clássica e sem marcha, é bailarina! E ama 
profissionais em Natal, RN. eles fazem! Primeiro, queremos deixar dançar!), mas porque sabe como essa 

bem claro o nosso orgulho de ter recebido troca de informações, conhecimentos, Vocês sabiam que existe uma cidade 
uma pessoa que sabe tanto, que ensina sugestões e questionamentos pode mudar chamada Caçu neste país? Pois é! De Caçu, 
tanto, mas que mesmo assim vem em o curso das pessoas com SR neste país. em Goiás, a Luzia Aparecida Borges 
busca de confirmar a eficácia do que está Martins (mulher maravilhosa!), mãe da Nosso próximo curso de atualização será 
fazendo. Segundo, seria maravilhoso que Kamila Borges da Silva, veio com a em março de 2011. Temos aprendido 
todas as crianças com SR nascessem em fisioterapeuta, o fonodaldiologo e a muito, e teremos muito mais para oferecer. 
Alfenas!educadora física que acompanham sua E teremos muito mais a aprender e 

filha. E o participante mais proativo de Rio de Janeiro também esteve represen- multiplicar.
nosso encontro foi o motorista da tado nesse encontro curto (e frio). Da 
Prefeitura de Caçú, que as trouxe (certa- cidade do Rio de Janeiro, Maria Clara Costa 
mente porque Luzia fez acontecer!), e que de Farias, fisioterapeuta da também Maria 
assistiu ao curso todo o tempo, fazendo Clara, ensinou mais do que aprendeu, com 
colocações, questionamentos e comentári- certeza! Trouxe documentação exemplar 
os dos mais interessantes! Kamila vem de sua paciente, na qual fica registrado de 
sendo acompanhada por seus terapeutas forma especial todo o contexto motor das 
de maneira bastante adequada já há primeiras manifestações e da evolução da 
algum tempo, mas só recentemente, SR em criança ainda bem pequena. 
embora já esteja com 7 anos e com SR Já de Barra Mansa, José Eloísio Lourenço 
clássica, o seu diagnóstico foi concluído. veio acompanhado da esposa, além da 
Com Luzia e sua turma de Caçu, aprende- fisioterapeuta e da fonoaudióloga que 
mos que, mais do que ensinar manobras acompanham Júlia, sua filha. Aprendemos 
terapêuticas, é urgente que façamos mais que, ao contrário de Alfenas, Barra Mansa 
uma campanha nacional, com a colabora- peca em relação às crianças com deficiên-
ção de mais famílias, para a capacitação de cia. Apesar de todo o empenho e amor 
pediatras e neuropediatras (além de outras dessa família, Júlia frequenta hoje escola 
especialidades médicas), de modo que regular por falta de opções mais especiali-

Muitas meninas com a SR apresentam a 
estereotipia manual de levar a(s) mão(s) à 
boca tão frequentemente, que chegam a 
ferir as mãos com os dentes ou mesmo 
com o excesso de saliva. Nadine é uma 
dessas meninas, e sua mãe, Eliane, 
desenvolveu uma espécie de “órtese” 
caseira, fácil de fazer e de usar, e de simples 
higienização. Tudo o que se precisa são 
cerca de 30 cm de brim grosso e outros 30 
cm (mais ou menos) de fita de velcro 
(macho e fêmea) com 2 cm a 2,5 cm de 
largura.

• Primeiro, meça toda a volta da mão e o • Recorte outra tira dupla de tecido, largura que cubra quase todo o polegar).
comprimento desde o punho até um medindo cerca de 10 cm de comprimento •  Costure três tiras (com mais ou menos 
pouco antes da dobra dos dedos. Com essa por 4 cm de largura, e costure toda a volta 4 cm de comprimento) de velcro macho em 
medida, recorte o tecido em retalho duplo. deste novo retalho, que deverá ser uma das pontas da tala, e outras três tiras 
Costure toda a volta do tecido. costurado com boa folga sobre o círculo de velcro fêmea na outra ponta, para 

para proteção do polegar. (Para os casos • Corte um círculo na altura do polegar e fechamento da tala ao redor da mão. 
em que a paciente leve preferencialmente costure a volta desse círculo. Pronto! É só usar... e lavar diariamente.o polegar à boca, esse retalho pode ter 

Medida de toda
a volta da mão

Medida do punho
até a dobra dos dedos

Velcro
A receita é simples: 

COMO É BOM CONHECER... E APRENDER!!!

Dr. Salomão no centro, com
o pessoal de Caçu/Goiás.
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