
PassaPorte 
meu

Rett

- minha lista telefônica
Telefones de médicos, terapeutas, educadores e cuidadores.

- Do que gosto e do que não gosto
Um pouco sobre a minha personalidade!

- Coisas que são importantes para mim
Aqui, informações sobre como eu me comunico

- Informações indispensáveis sobre mim
Aqui, estão coisas que você deve saber sobre mim, especialmente 
em casos de atendimentos de emergência e internações.

(colar foto)

Nome:

Número do CArTão SUS: 

PlANo de SAúde: 

GoSTo de Ser ChAmAdo(A) de: 

dATA de NASCimeNTo:

TiPo SANGUíNeo: 

www.abrete.org.br
@abretesp

este passaporte contém informações muito importantes sobre mim.  
Por favor, as considere antes de me examinar ou de realizar quaisquer intervenções.  
elas estão divididas em: 



Para que serve e como usar este passaporte?

A atenção adequada à pessoa com Síndrome de rett envolve 
o compartilhamento de inúmeras informações, com todos 
os envolvidos no seu cuidado. isto pode ser estressante, 
por exemplo, em casos de atendimentos hospitalares, 
nos quais informações atualizadas e claras precisam ser 
passadas à equipe médica. 

este Passaporte rett é uma adaptação do Passaporte 
Hospitalar desenvolvido pela Reverse Rett e tem a pretensão 
de ajudar neste registro e compartilhamento de informações 
da pessoa com rett, de forma que ela receba a melhor 
assistência possível, seja em ambiente hospitalar,  
terapêutico ou educacional. 

No caso de atendimentos emergenciais ou interações hospitalares, foram elencadas 
informações indispensáveis que devem ser de conhecimento das equipes de saúde, 
para que a pessoa com rett seja examinada e tratada. Assim, é importante que este 
passaporte seja preenchido de forma clara e que esteja sempre atualizado.

Sugerimos que o preenchimento deste passaporte seja feito a lápis, 
para permitir a sua atualização e, ainda, que este passaporte esteja 
sempre na mochila da pessoa com rett. Também é importante que todos 
que a acompanham estejam cientes da existência e do conteúdo deste 
passaporte, para que ele seja usado quando necessário. 

Ah! E, por favor, não esqueça: pesquisas recentes mostram que a maioria das pessoas 
com rett entende muito do que está acontecendo ao seu redor. desta forma, esteja 
atento ao que você discute sobre elas, na sua presença. 

Em caso de sugestões relativas a este material, por favor, escreva para:  
apoio.familias@abrete.org.br

Abre-te
Curerett

Apoio:



InformaÇÕes InDIsPensÁveIs soBre mIm
tenho Síndrome de Rett  (ciD 10 - f84.2), uma desordem grave de 
desenvolvimento. Portanto, dependo de auxílio e supervisão para toda e qualquer 
atividade, faço uso de medicamentos e tenho comorbidades. Nesta seção, você 
encontrará informações particularmente indispensáveis em situações de emergência.

Se eu precisar de atendimento emergencial, contate um dos responsáveis por mim:
Se não tiver sucesso, por favor, recorra à Minha Lista Telefônica, ao fi nal deste Passaporte, para contatar outras pessoas.

Nome(1):

GrAU de PAreNTeSCo: Tel:

Nome(2):

GrAU de PAreNTeSCo: Tel:

meu hospital de referência, para atendimentos de emergência é:
Nome: Tel:

eNdereço: 

Nome: eSPeCiAlidAde

Tel:

Nome: eSPeCiAlidAde

Tel:

Nome: Tel:

Serviços de Remoção particular:  

meu(s) médico(s) de referência: 

ou então 
Samu-192



mInHa meDICaÇão atual
Por favor, não faça nenhuma alteração na medicação em 
uso, sem primeiro falar com um dos responsáveis por mim! 
Na impossibilidade destes, contate meu médico de referência!

dATA de ATUAlizAção:

Nome | doSAGem | horárioS



Nome | doSAGem | horárioS

Como tomo a medicação

SoU CAPAz de eNGolir ComPrimidoS e/oU CáPSUlAS? 

Se Sim:

Sim Não

mACerAdoS Com AlimeNTo iNTeiroS

diSCrimiNAr Nome e moTivo

USo GASTroSTomiA PArA oS mediCAmeNToS? Sim Não

SoU CAPAz de eNGolir xAroPeS oU mediCAmeNToS diSSolvidoS?

Se Sim: Sim NãoSeriNGA Colher

medicamentos ContraInDICaDos para mim:

Suplementos alimentares usados por mim são listados na página 8



PoSSUo AlerGiAS A mediCAmeNToS oU oUTrAS AlerGiAS?

Se Sim, qUAiS?

Sim Não Não Sei

PoSSUo ProblemAS reSPirATórioS?

Se Sim, qUAiS?

Sim Não Não Sei

alergias

Problemas respiratórios

TeNho oUTroS ProblemAS CArdíACoS? 

Se Sim, qUAiS?

Sim Não Não Sei

TeNho SíNdrome do qT loNGo?

Sim Não Não Sei

Problemas cardíacos

A úlTimA AvAliAção CArdiolóGiCA, Com eleTroCArdioGrAmA, foi feiTA em: 



Intervenções médicas

ColeTAr SANGUe:

ColeTAr UriNA:

ColoCAr Um ACeSSo:

verifiCAr PreSSão ArTeriAl:

verifiCAr SATUrAção de oxiGêNio:

APreSeNTo riSCo de qUedA de leiTo? Sim Não

ImportAntE: pessoas com Síndrome de rett possuem risco 
aumentado de aspiração e possuem, muitas vezes, reflexos 

de proteção de via aérea superior (como tossir e pigarrear) 
ineficientes ou inexistentes. Por favor tome as precauções 
necessárias com a sua postura, durante a ingestão de 
alimentos, bebidas e medicações e verifique se a pessoa 
possui, também, problemas de deglutição de saliva. 

Disfagia e risco de asfixia

já PASSei Por AlGUm ePiSódio Com riSCo de ASfixiA? Sim Não

TeNho difiCUldAdeS Ao Comer, beber e eNGolir mediCAmeNToS oU SAlivA?

Sim Não Não Sei

Ao colocar um acesso ou monitorar uma pessoa com rett, é necessário considerar que ela 
possui ataxia e movimentos estereotipados de mão, incontroláveis, que se intensificam 
em momentos de ansiedade e dor. ela também pode manter os braços dobrados, com 
a mão na altura do tórax. São aspectos importantes, uma vez que podem provocar a 
perda ou oclusão do acesso ou a dificuldade de manter a monitorização do paciente.  

qual a melhor forma de:



oUTrAS CoNdiçõeS qUe TeNho, Não relACioNAdAS à SíNdrome de reTT:

bAixA viSão bAixA AUdição oUTrAS - deSCrever

(CirUrGiAS, imPlANTeS, frATUrAS, iNfeCçõeS de rePeTição, ePilePSiA refrATáriA...)

SUPlemeNToS AlimeNTAreS qUe USo:

Histórico médico relevante



- Infecções urinárias
- Retenção urinária / bloqueio da uretra
- Pneumonia por aspiração e outras 

infecções do trato respiratório
- Cálculos biliares / lama biliar 

- Disfunção autonômica
- Epilepsia
- Distúrbios do sono
- Dificuldades de mastigação / 

deglutição e aspiração
- Problemas de motilidade 

intestinal / obstipação / bloqueios 
intestinais

- Aerofagia / distensão abdominal

Doenças agudas comuns e causas de dor aguda na Síndrome de Rett

Outros problemas típicos em pessoas com Síndrome de Rett

Como a gama e a gravIDaDe De sIntomas 
em rett varIa sIgnIfICatIvamente De 
paciente paRa paciente,  

pOR favOR, Ouça a família 
SObRe O que é típicO paRa Seu 
famIlIar em PartICular.

- Gastroparesia
- Refluxo gastroesofágico
- Fissuras ósseas
- Cólicas menstruais

- Escoliose / cifose
- Luxação / subluxação de quadril
- Osteopenia / osteoporose
- Disfunção respiratória - 

hiperventilação intermitente 
/ apnéia e cianose. Esses 
comportamentos são 
involuntários.
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CoIsas que são ImPortantes Para mIm
Por causa da Síndrome de rett, pode ser difícil de se comunicar comigo, principalmente 
em momentos de estresse. A maioria das pessoas com rett não consegue falar e, também, 
não possui uso funcional das mãos para apontar objetos. Posso usar formas alternativas 
para me expressar e, muitas vezes, uso o olhar na comunicação. então, seguem algumas 
dicas importantes: 

CAmiNho Sem AUxílio

CAmiNho loNGAS diSTâNCiAS e CoNSiGo CAmiNhAr NA rUA

CAmiNho CUrTAS diSTâNCiAS, oU SomeNTe em CASA

USo CAdeirA de rodAS USo CAdeirA de rodAS, mAS CoNSiGo fAzer 
AS TrANSiçõeS eNTre CAmA – Sofá – CAdeirA

CAmiNho Com AUxílio  

Sobre minha locomoção:

qUAl A melhor formA de Se ComUNiCAr ComiGo

Como eU me ComUNiCo

Como eU ComUNiCo dor



CoiSAS qUe Não CoNSiGo SUPorTAr, CooPerAr e qUe me CAUSAm SofrimeNTo:

Como voCê Pode eviTAr qUe eU SofrA:

iNformAçõeS AdiCioNAiS



Do que gosto e Do que não gosto
Cada indivíduo é único e tem personalidade própria. eu também tenho a minha!

Coisas que gosto e que  

me fazem felIz
CoIsas que não gosto 

ou que me desorganizam

(Por exemPlo: ASSiSTir Tv, 
leiTUrAS, múSiCAS, roTiNAS)

(Por exemPlo: GriToS, rUídoS 
AlToS, TiPoS de ComidA, 

CoNTATo fíSiCo)



(Como eU NormAlmeNTe demoNSTro oU Peço AlGo, 
Como É meU hUmor oU ComPorTAmeNTo hAbiTUAl, eTC.)

outras coisas que você deve saber sobre mim



eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

mInHa lIsta telefônICa
Telefones de médicos, terapeutas, educadores e cuidadores



eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:

eSPeCiAlidAde Tel:

Nome:



anotações livres



Sobre a Síndrome de Rett

A Síndrome de rett é um distúrbio neurológico grave 
e permanente que é, na maioria das vezes, causado 

por mutações em um gene chamado meCP2. Apesar de 
diagnosticada predominantemente em meninas, a síndrome 

também afeta meninos. 

os sintomas geralmente aparecem na primeira infância. 
Tipicamente, depois de um período de estagnação do 

desenvolvimento, a criança passa por período de perda 
de habilidades já adquiridas e apresenta movimento 

estereotipado de mãos. muitas pessoas com rett são 
incapazes de falar, andar ou usar as mãos de forma funcional. 

Problemas respiratórios, uso de tubo de alimentação, 
epilepsia, ataxia, ansiedade, problemas gastrointestinais e 

ortopédicos são comuns.

historicamente, a síndrome de rett tem sido vista como 
um distúrbio neurodegenerativo. hoje, sabe-se que isso é 
incorreto e que um número expressivo de mulheres com 

Síndrome de rett estão chegando aos 50 anos com assistência 
médica e suporte adequados, como demonstrado por 

Tarquinio et al. no estudo chamado “The changing face of 
survival in rett syndrome and meCP2 - related disorders”. 

outro fato importante é que pesquisas mostram que pessoas 
com rett sabem e entendem muito mais do que seus corpos 

lhes permitem mostrar. Ao falar com uma pessoa com 
Síndrome de rett, por favor, presuma habilidades mesmo que 

esta pessoa seja incapaz de demonstrar a você que elas lhe 
entendem.

finalmente, o diagnóstico de Síndrome de rett jamais deve 
ser limitante para que a pessoa tenha atenção médica, 

terapêutica e educacional necessárias, visando sua qualidade 
vida e de seus familiares, sua inclusão social e sua cidadania. 

Há muito o que se fazer pela pessoa com rett!



www.abrete.org.br
@abretesp

Sobre a Reverse Rett
este Passaporte rett é uma adaptação do Passaporte hospitalar desenvolvido pela reverse rett,  
única instituição beneficente de pesquisa da Síndrome de Rett no Reino Unido.  

Conheça os trabalhos desta instituição em www.reverserett.org.uk

sobre a abre-te
A Associação brasileira de Síndrome de rett - Abre-te, foi fundada 
em 1990, na cidade do rio de janeiro. hoje, sediada em São Paulo, 
a associação tem buscado atuação em território nacional, por meio 
de representantes regionais. Seus objetivos são dar à Síndrome de 
rett maior visibilidade, compatível à severidade e à incidência da 
Síndrome e atuar junto a cuidadores e profissionais de saúde, na 
promoção da qualidade de vida da pessoa com Síndrome de rett. 
Conheça mais em www.abrete.org.br

Sobre a cure Rett brasil
A Cure rett brasil foi fundada em 2016, pelos pais da luisa rainha, a lulu, 

inicialmente com o objetivo de apoiar projetos e ações que auxiliassem no 
avanço das pesquisas sobre tratamento e cura da Síndrome de rett e, ainda, na 

conscientização das pessoas sobre o que é rett. em 2020, vimos a necessidade de, 
também, apoiar ações que gerassem maior qualidade de vida e que facilitassem a 

rotina de pessoas com rett e seus cuidadores. Saiba mais em www.curerett.com.br 

Acesse via qr-code
e conheça mais

Acesse via qr-code
e conheça mais


