
 

 

São Paulo, 11 junho de 2019 
 

Pesquisa Molecular para Mutações no Gene MECP2 pela Abre-te: 
Orientações às famílias 

 
 
A confirmação de diagnóstico clínico de Síndrome de Rett é feita através de dois exames: 
 
1. Sequenciamento de Nova Geração ou Sanger de toda região codificante do gene MECP2;  
2. Análise de deleções e duplicações no gene MECP2 por MLPA 
 
A realização destes dois exames é capaz de mostrar mutações, pequenas e grandes deleções 
e duplicações do gene MECP2.  
 
A partir do dia 20/julho/19 uma parceria entre a Abre-Te (Associação Brasileira de Síndrome de 
Rett) e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro) voltará a possibilitar a realização 
de exames gratuitos para Pesquisa Molecular de Mutações no Gene MECP2.  
 
A parceria - que possui tempo limitado, porém ainda não definido - também tem a finalidade de 
pesquisa relativa a mutações do gene MECP2, a ser realizada pelo órgão parceiro.  
 
 
A quem se destina?  

 

A análise molecular se destina tanto para casos de suspeita de Síndrome de Rett quanto para 
casos de pacientes com diagnóstico clínico já fechado, mas que não puderam realizar o exame. 
 
A prioridade de atendimento é para as famílias que não possuem plano de saúde e que não 
conseguem arcar com os custos do exame. Aquelas famílias que possuem plano de saúde 
devem considerar as informações que estão ao fim deste documento. Casos excepcionais devem 
ser enviados à Abre-te através do email: abrete@abrete.org.br  
 
 
Como as coletas serão realizadas?  

 

No momento, as coletas serão realizadas na cidade de São Paulo, pelo sistema de mutirão em 
local a ser confirmados com antecedência pela Abre-te. O primeiro mutirão será realizado já no 
dia 20 de julho. 
 
 
Existem critérios para a realização do exame por esta parceria?  

 

Sim. São eles: 
 
a) No dia e horário marcados para a coleta, todos os pacientes deverão ser avaliados 
clinicamente pelo nosso diretor clínico, Dr. Fernando Regla Vargas, antes da coleta de material. 
Caso a avaliação clínica descarte a possibilidade de Síndrome de Rett, a coleta de amostra não 
será realizada.  
 



 

 

b) Se o exame molecular é desejado para conhecer a mutação de paciente que já tenha o 
diagnóstico clínico de Síndrome de Rett, é necessário que o paciente já tenha sido cadastrado 
na Abre-te.  
 
c) Se o exame molecular foi solicitado por outro médico para confirmação do diagnóstico de 
Síndrome de Rett de sua filha/filho, será necessário nos encaminhar, até o dia 10 de julho para 
o email abrete@abrete.org.br o laudo de solicitação assinado e carimbado pelo médico, no qual 
devem constar as seguintes informações:  

(1) nome e idade da paciente;  
(2) sinais e sintomas sugestivos da Síndrome de Rett;  
(3) dados para contato do médico para que, eventualmente, o mesmo possa ser 
contatado pelo Diretor Clínico da Abre-te. 

 
d) A realização do exame molecular será gratuita. No entanto, haverá uma taxa no valor de 
R$ 100,00. Este valor será gasto na cobertura de despesas do próprio mutirão e o pagamento 
poderá ser efetuado na hora.  
 
 
Outras informações que você precisa estar ciente: 

 

- Para a realização do exame, os responsáveis pelo paciente terão que assinar um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para a Abre-te e outro para a Fiocruz, antes da coleta do 
material;  

- Será colhida, por profissional de enfermagem, uma amostra com 10 ml de sangue do paciente 
que, após a devida identificação e acondicionamento, será encaminhada para o Laboratório da 
Fiocruz no Rio de Janeiro, juntamente com outras amostras coletadas no mesmo mutirão.  
 
- O prazo para recebimento do resultado dos exames é de 90 a 120 dias contados da coleta do 
material.  
 
- Os resultados laboratoriais serão encaminhados da Fiocruz para a Abre-Te que, imediatamente, 
fará contato com a família.   
 
- Para coleta de sangue não há necessidade de preparo. Caso haja dificuldade de realizar a 
coleta de sangue, será feita a coleta de material genético por raspagem de mucosa oral. Para a 
coleta de mucosa oral, a pessoa precisa estar há, no mínimo, 1 hora sem ingerir alimentos ou 
água.  
 
 
Como agendar a coleta? 

 

Para agendar o exame de sua filha/filho, para a data de 20 de julho, é necessário ligar para a 
Abre-te no número (11) 5083-0292, e falar com Sra. Neuza.  Os horários são limitados e não 
serão feitos agendamentos via e-mail.  
 
 
 

 

 

 



 

 

Os planos de saúde cobrem o exame para Síndrome de Rett? 

 

A ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece e revisa periodicamente o rol de 
procedimento e eventos em saúde que são de cobertura obrigatória para os planos de saúde. 
 
Para Rett, a ANS estabelece que a cobertura dos exames pelo plano de saúde, na forma 
escalonada, é obrigatória para pacientes do sexo feminino e que apresentem inicialmente um 
período de desenvolvimento normal e um período de regressão do desenvolvimento 
neuropsicomotor seguido por recuperação parcial ou estabilização e que se enquadrem nos 
critérios de diagnóstico clínico de Síndrome de Rett Típica ou Atipica. Nestes casos: 
 
 

“1. Realizar Sequenciamento de Nova Geração ou Sanger de toda região codificante do 
gene MECP2;  
2. Caso não tenha sido identificada mutação patogênica no item anterior, realizar análise 
de deleções e duplicações no gene MECP2 por MLPA.” 

 
Caso você tenha feito exame pelo seu plano de saúde e o resultado foi negativo, verifique se, 
além do Sequenciamento de Nova Geração ou Sanger de toda região codificante do gene 
MECP2 também foi feita a análise de deleções e duplicações no gene MECP2 por MLPA. Caso 
este último método não tenha sido realizado, é necessário solicitar ao médico uma nova 
solicitação.  
 
Para evitar contratempos é importante que o médico faça, além do pedido do exame, um laudo 
justificando tal necessidade, especificando os critérios de diagnóstico clínico preenchidos pelo 
paciente, para Síndrome de Rett.  
 
O rol de procedimentos da ANS e as diretrizes para sua utilização podem ser consultados em:  
http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/Anexo_II_DUT_Rol_2018_alterado.pdf  
 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Francisco Carlos Hiriart Grela 
Presidente Abre-te (Gestão 2018-2021) 

 
 


