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ANEXO

RESUMO
A Síndrome de Rett é uma doença neurológica que ocorre quase que
exclusivamente em meninas. Após um período de desenvolvimento
aparentemente normal, a criança inicia um processo de perda das habilidades
até então adquiridas.
Os sintomas são os mais variados, podendo ser inicialmente
confundidos com outras patologias neurológicas. As crianças que sofrem desta
doença nascem sem qualquer sinal aparente de anormalidade.
A evolução da doença é classificada em quatro estágios:
-

Estagnação precoce ;

-

Regressional ou rapidamente destrutivo ;

-

Pseudo – estacionário ;

-

Deteriorização motora tardia.
O diagnóstico clínico não é linear. Os critérios de diagnóstico clássicos

são bastante característicos. A natureza evolutiva da doença dificulta o
estabelecimento precoce do diagnóstico.
A descoberta de um gene responsável veio proporcionar o primeiro
marcador biológico relevante na confirmação do diagnóstico da Síndrome de
Rett. A identificação e a avaliação da expressão dos possíveis gen alvo desta
Síndrome, poderão no futuro vir a permitir uma melhor elucidação dos
mecanismos patogênicos da Síndrome de Rett.
Recomenda-se terapias de apoio o mais breve possível como
Fisioterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade, Fonoaudiologia, Musicoterapia,
etc.
A Musicoterapia tem sido usada na Europa desde 1976 com sucesso e
aparentemente tem sido o meio de comunicação das meninas com Síndrome
de Rett. Mostra-se também benéfico para reduzir o movimento compulsivo das
mãos e aumentar o período de atenção destas meninas; servindo de ponte
entre as demais terapias resultando numa melhora da qualidade de vida das
portadoras da Síndrome de Rett.

INTRODUÇÃO
A Síndrome de Rett é uma desordem neurológica, complexa e
desafiadora que afeta, em sua forma típica e clássica, apenas o sexo feminino.
Esta condição foi descrita inicialmente em 1966 pelo Dr. Andreas Rett,
que observava meninas que além de um retardo no desenvolvimento,
apresentavam outras características peculiares. Apenas em 1983 as pesquisas
médicas se voltaram aos estudos do Dr. Andreas.
A Dra. Alison Kerr, que está à frente das pesquisas médicas e
tratamento de meninas com Síndrome de Rett no Reino Unido, sugere que esta
condição atinja uma em cada 10.000 meninas vivas. (Kerr,1994).
Em geral, a menina atinge um desenvolvimento aparentemente normal
até os 8-12 meses de idade; ocorrendo então, mudanças no seu padrão de
desenvolvimento. Há uma parada súbita nos ganhos psicomotores. Segue-se
um período de regressão, no qual a menina perde as habilidades até então
adquiridas.
“Pesquisas tem sugerido que embora cada menina tenha feito
progressos anteriores dentro dos padrões de normalidade, ela
já estará afetada antes mesmo de se instalar o período de
regressão”. (Nomeura et al, 1897, Moeschier,1988, Kerr, 1994).
Este período de regressão pode durar dias ou muitos meses. A menina
que até então interagia com os familiares, torna-se isolada deixando de brincar
ou dar respostas como o fazia até então. A menina deixa de manipular objetos,
surgindo movimentos estereotipados das mãos, em geral na linha média do
corpo, comparados aos movimentos de lavar ou esfregar as mãos.
Estas meninas serão sempre totalmente dependentes dos outros.
Deficiências físicas surgem com o crescimento. Algumas podem andar com
base alargada, mas a maioria nunca andou. Podem desenvolver escoliose de
evolução cirúrgica e algumas desenvolvem quadros de epilepsia.
Esta desordem neurológica, trágica e enigmática é caracterizada por
meninas bonitas, em geral com expressões alertas, de olhares brilhantes.
O diagnóstico da Síndrome de Rett é exclusivamente clínico não
havendo, até o momento, exames laboratoriais que possam ajudar neste
caminho.

As meninas afetadas pela Síndrome de Rett necessitarão de apoio as
multideficiências que se instalam de forma progressiva. Há necessidade de
apoio neurológico, clínico, nutricional e terapias constantes de fisioterapia,
hidroterapia, psicomotricidade, psicologia, fonoaudiologia, musicoterapia, etc.
A Musicoterapia é de vital importância no tratamento da Síndrome de
Rett, pois é através dela que se abrirão os canais de comunicação afetados
pelo isolamento.
“É através da música que podemos estabelecer relações com
as meninas afetadas. Esta terapia aceita o que quer que a
criança tenha a oferecer, a qualquer tempo.” (Ischel Allan,1988).
Aspectos genéticos devem ser ressaltados nesta condição. Há uma
teoria que defende a idéia de uma mutação dominante ligada ao cromossoma
X. Segundo esta teoria, haveria abortamento precoce dos fetos masculinos.
Estudos citogenéticos revelaram, em alguns casos, a presença do X –frágil.
A sobrevida

destas meninas é discutível, dependendo das crises

convulsivas graves, escoliose severa com possível comprometimento
ventilatório e infecções recorrentes.
O tratamento é sintomático e a qualidade de vida depende do
investimento as multiterapias.

