
George, um menino muito bom de luta. 
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“Olha que gracinha, ele não chora”, disse uma mulher de cabelos brancos quando pegou o 

menino miúdo enrolado em um cobertor no colo. “Fiquei muito contente em saber que você 

consegue dormir bem. Que o George não chora durante a noite e você consegue descansar em 

paz. Ser mãe solteira não é fácil”, e deu um sorriso triste à filha.  

E os primeiros anos de George Harris foram assim. Sempre o orgulho dos avôs maternos e dos 

tios e de toda a sua família. Seus primos sentiam inveja porque seus respectivos pais sempre 

os comparavam ao George, o menino tão educado que nunca chorava. 

(Lógico, Amelie, sua mãe, não costumava contar a toda a família sobre os episódios isolados de 

irritabilidade e instabilidade emocional. E torcia para que, quando os dentes de seu pequeno 

nascessem, não precisassem arrancá-los antes de causar prejuízos na boca da criança. Amelie 

tinha um ótimo espírito, todos que a conheciam poderiam afirmar isso, mas ela não gostava 

que os outros sentissem pena dela. Era orgulhosa demais para isso. E todos já sentiam, mesmo 

com o filho ‘perfeito’, por tudo o que acontecera com a jovem no passado.) 

Não chorar, George soube desde o comecinho de sua vida, era algo bom. 

Ou era o que fora ensinado a saber. Não lembrava – afinal, ele só tinha alguns dias de vida – 

que sua mãe o levava constantemente ao médico. Quando começou a compreender um 

pouquinho melhor a vida, entendeu que a sua mãe, sua heroína, apenas queria vê-lo feliz em 

todas as semanais visitas ao Doutor Peter no centro da cidade de Londres e quando a ouvia 

chorar no corredor depois de colocá-lo na sua pequena cama, seu pequeno coração se partia 

pela impossibilidade de fazer alguma coisa para alegrá-la. 

Não chora, mamã, chora não é bom. 

Nesses momentos em que ouvia sua mãe chorando, queria protegê-la do mesmo modo que 

ela o protegia, colocando faixas em seus joelhos e adesivos de cores para avisá-lo o que era 

perigoso na casa e o que não era. Queria protegê-la, mas ele era tão pequenino e o mundo era 

tão grande... 

E ali, deitado na cama, em um quarto cheio de adesivos verdes, amarelos e vermelhos, com 

seus quatro anos, ouvindo a mãe chorando no corredor, ele prometeu, a si mesmo, que um dia 

seria um super-herói, que seria forte o bastante para proteger sua mamã do mundo. 

Aos cinco anos, George entrou na escolinha. Foi o primeiro contato que ele teve com o ‘mundo 

real’, já que sua mãe raramente deixava o menino ir ao parquinho da esquina, e na maioria dos 

dias estava com lições que ela mesma ensinava ao filho. Música, letras, cores. Amelie dizia ao 

menino que aquelas lições eram boas, sim, boas para desenvolver a inteligência. E ele 

acreditava na mãe, porque ela sabia de tudo do mundo. 



Mas ali, no ambiente escolar, ele percebeu que as outras crianças não eram como ele. As 

outras crianças não usavam faixas de atleta nas juntas, nem óculos sem grau para a proteção 

dos olhos. E uma vez uma menina lhe perguntou o porquê de ele usar aquilo, e que ele era 

muito estranho usando todas aquelas coisas esquisitas. E George ficou muito triste, nem 

conseguiu dormir na hora da soneca, o que era estranho, porque George, com toda a sua 

hiperatividade, costumava dormir muito nesse momento. E a professora veio lhe perguntar 

por que toda aquela tristeza. E ele só soube responder que era porque ele era diferente. 

Em casa, ele perguntou para a mãe se ser diferente era algo bom. Ela perguntou o motivo da 

pergunta, e ele falou da menina de olhos claros com quem tinha conversado mais cedo. E 

então Amelie chorou, e abraçou o pequeno, como um pedido silencioso de desculpas. 

Talvez ser diferente não fosse tão bom. 

Aos seis anos, a escola fez uma apresentação para o dia dos pais. Mas George não tinha um 

pai. E foi perguntar para a mãe porque ele não tinha um pai. Sua mãe sabia de tudo. E ela 

sorriu, e disse que o papai dele tinha viajado algum tempo atrás, mas teve um imprevisto e 

talvez não voltaria. Mas ela, Amelie, amaria o pequeno por ela e pelo pai. E então George 

perguntou como seu papai se chamava, para que ele pudesse contar aos coleguinhas. E o 

nome do homem era Robert Harris. E George sorriu, lembrando-se de uma conversa-de-

adultos que ouvira na televisão aonde falava que as mulheres levavam o sobrenome do 

marido quando casavam. E sabia que seu papai e sua mamãe nunca se casaram e mesmo 

assim tinham o mesmo sobrenome. Sua mamãe devia gostar muito de seu papai. 

Era algo que George iria se orgulhar, sempre. 

Aos sete anos, George acordou um dia irritado e decidido a não usar toda a proteção corpórea 

que sua mãe colocava nele. Sabia que era para ele não se machucar, mas que mal haveria em 

tirar tudo aquilo por um dia? Ele já era bem grandinho, sabia se proteger, sabia que deveria 

medir sua temperatura de uma em uma hora, e já tivera alguns episódios de torções e 

luxações e deslocamentos de ombro, mas eram só alguns dias de tratamento e logo estava 

bom, de volta. Afinal, nem doía. 

E então tirou tudo no banheiro da escola e colocou na bolsa. Faixas, coletes, absolutamente 

tudo que protegia seu corpo. E foi para a sala. E brincou no recreio de bola com os meninos – o 

que deixou George muito feliz, muito feliz de verdade; os outros meninos não o deixavam 

brincar de bola com todas aquelas faixas que o deixavam estranho. E voltou para a sala assistir 

aula. E quando sua mãe foi buscar na escola, ela soltou um grito. George se esquecera de 

recolocar todos os aparatos que tinha tirado. E, intuitivamente (afinal, todas as mães tem 

instinto), levantando a barra do lado direito da calça, viu o enorme estrago na perna da criança 

e o levou imediatamente ao Doutor Peter, que colocou um gesso em sua perna. 

E George não entendia. Ele nem se lembrava de ter caído. Quer dizer, sabia que 

provavelmente foi no recreio (já que sem todas aquelas faixas e proteção ele podia andar e 

correr mais rápido e mais livremente, e o jogo de futebol pode ser um pouquinho violento), 

mas não lembrava o momento exato. Não se lembrava de ter sentido dor. 



E contou isso para sua mãe. Pensou que fosse importante. E Amelie deu um beijo em sua testa 

e falou que ele não podia sentir dor. George ficou sério, mas por dentro estava orgulhoso de si 

mesmo. 

Não chorava. Não sentia dor. Ele podia ser o super-herói de sua mãe. 

Depois de aprender essa informação valiosíssima, ele começou a perceber coisas que antes 

não percebia. Ele media a temperatura do corpo porque ele não suava. Via todos os meninos 

descerem mortos de sede e molhados de suor das aulas de Educação Física, e ele não. Nunca.  

Aos oito anos de idade, deixou essa informação valiosa escapar enquanto conversava perto da 

cantina. E então que tudo começou. E sabe como esse tipo de informação corre entre crianças. 

Em pouco tempo, todos os meninos queriam provar se era verdade aquilo. E sempre metiam 

George em briga, e nunca ele perdia. Nunca. Não conseguia ser derrotado porque não sentia 

que perdera. Diferentemente de todos os seus adversários. 

E cada vez mais ele se esquecia das proteções. E quando a mãe o obrigava a por, ele tirava 

escondido no banheiro da escola, quando não gritava com ela falando para ela parar de tratá-

lo como uma criancinha.  

E sempre se esquecia de medir a temperatura. Para que aquilo servia? Ele era invencível, 

brigava com garotos com o dobro do tamanho e do peso dele e ele era sempre o melhor. 

E seus oito e nove anos de idade foram repletos de visitas ao pronto-socorro, membros 

engessados, tomografia e raio-X. E sua mãe desesperada a cada manhã com a angústia interna 

de saber se veria seu filho vivo o final do dia. E George simplesmente encarava aquilo como 

um treinamento para ser um super lutador, algum dia. 

E, no final daquele ano, Amelie decidiu mudar seu filho de escola. Mudar o modo de protegê-

lo. Alterar os adesivos da casa de cores para frases escritas. E estava tudo bem para George, 

ele não tinha amigos mesmo na antiga escola. Apenas as aulas particulares continuavam – 

para desenvolver a inteligência dele. 

Aos 10 anos, George foi para uma nova escola. Sua mãe implorou para que ele não contasse a 

ninguém sobre a sua “não-dor”. Ele prometeu que não contaria. Mas foi inevitável quando 

alguns meninos resolveram zoar o menino novo, batendo na cabeça dele com um caderno. 

Chutando a canela dele. E nada. Nenhuma reação. 

E as brigas recomeçaram contra o menino estranho que não ligava que batessem nele. Com o 

menino estranho o qual não sabiam que ele não podia sentir dor. 

Em um dia frio em seus 11 anos, ele emprestou sua blusa para uma menina de cabelos loiros 

cacheados que sentava perto dele nas aulas. Ele não sentia frio, mesmo. Mas aquele gesto foi 

interpretado como romântico por todas as meninas que o conheciam. O que acentuou ainda 

mais a raiva dos meninos. 

E assim seguiu toda a sua adolescência. Conseguindo namorar todas as meninas que quisesse 

por ser gentil e educado e cavalheiro, não suando no calor e emprestando o casaco no frio, e 

com toda aquela beleza que ele tinha (filho, você deveria agradecer por não ter nenhuma 



imperfeição física, querido. Você não sabe a sorte que tem...), cada dia mais as brigas se 

acentuavam. Cada vez mais as visitas ao pronto-socorro eram mais freqüentes.  

Até que seu corpo começou a mudar. George começou a adquirir músculos, a ficar forte. E 

então ele batia. Não saía tão destruído das brigas. Raramente quebrava algum osso.  

Conforme seu corpo foi mudando, George decidiu que entraria em alguma liga de lutas 

quando fosse maior de idade e sua mãe não tivesse como impedi-lo. Ganharia todos os 

cinturões de ouro possíveis. Seria uma lenda. O grande lutador que não perde, o grande 

lutador que sangra e não sente dor. Ele gostava de sangrar. Ele gostava de não sentir dor. E 

queria que todos aquelas filhos-da-mãe que quiseram arranjar briga com ele na infância 

arranjassem agora, agora, aos 11 anos e mais forte, agora que George não tinha medo de 

bater. 

Eles iriam se arrepender de cada soco que o deram... 

E, descobrira George, ele gostava de ver os outros com dor. Chorando. Porque era algo 

estranho a ele, e o mais próximo que podia ficar disso era quando gerava dor em outra pessoa. 

E, então, invés de arrumarem briga com ele, ele começou a arrumar briga com os outros.  

E rapidamente essa obsessão pela dor alheia se transformou em brigas de sua mãe, e desejo 

de bater em qualquer um que fosse aparentemente mais forte do que ele. E gostava de ver o 

sangue correndo em sua pele que ele mesmo cortara, sentir o cheiro de ferro característico 

daquele líquido, e não sentir nada.  

E sua obsessão por dor era tão grande que ele começou a folhear os enormes livros da mãe 

querendo aprender um pouco mais sobre a mesma. 

(e começara a pesquisar nos livros porque a sua mãe não podia mais responder as suas 

perguntas) 

Aprendeu que os receptores da dor estão localizados por todo o corpo, exceto no sistema 

nervoso central. Esses receptores às vezes eram mencionados nos livros como nociceptores. E 

eles existem em enormes variedades para diferentes estímulos, como os mecânicos, térmicos 

e químicos. E ele aprendeu que não há receptores para a luz. 

E então ele começou a ficar nos ambientes mais claros possíveis. Talvez se ficasse assim, não 

pareceria tão diferente, porque as pessoas não fugiam literalmente da luz, e sim de algumas 

fontes muito intensas que provocam um calor desagradável. E nem calor George sentia. 

Viu que o sistema nervoso é formado por algo além do que apenas o cérebro, como ele 

costumava pensar. Além do cérebro, havia os nervos cranianos, a medula espinha, os nervos 

espinhais e outras partes menores como os gânglios e os receptores sensoriais. Os nervos são 

os responsáveis por carregar as mensagens do corpo à espinha e a espinha, por sua vez, leva as 

mensagens até o cérebro, que as processam. 

Aprendeu que há dois tipos de dores, a rápida e a lenta. A dor rápida era ativada através de 

terminações livres de fibras finas, com pouca mielina – a mielina é uma camada isolante que se 

forma ao redor dos nervos e auxilia na condução dos impulsos nervos, ou seja, quanto mais 



mielina, mais rápida a mensagem será transmitida. E há esses tipos de fibras sensíveis a 

determinados estímulos, que ocorre um potencial receptor nas extremidades livres, que se 

transformarão em potenciais de ação que serão conduzidos pelas fibras através dos nervos 

espinhais até a medula ou através dos ramos do trigêmeo em direção ao tronco encefálico.   

A dor rápida pode ser localizada com muito mais exatidão no corpo do que a lenta. Entretanto, 

se apenas os receptores da dor são estimulados, mas os receptores táteis não são ativados, 

então ela também é bastante mal-localizada. 

Vendo uma comparação, George percebeu como os adesivos que sua mãe colara por entre a 

casa e os discursos repetitivos do que era ou não perigoso faziam sentido, agora. As pessoas 

que sentem dor possuem essa chamada dor rápida porque quando encosta em algo que 

machuca, a mensagem é enviada rapidamente por sinapses até o cérebro, que codifica a 

mensagem e envia a informação de se afastar daquele objeto perigoso. E tudo é feito em 

pouquíssimo tempo para que não haja lesões muito grandes. Por exemplo, ao colocar a mão 

em um pote de água fervendo, instintivamente as pessoas que sentem dor tendem a tirar a 

mão do pote o mais rápido possível para evitar queimaduras. Já George, por outro lado, não 

possuía essa comunicação, então, como não recebia algum estímulo que o mandasse se 

afastar, continuaria com a mão na água fervendo sem sentir nada. 

Pouco George sabia sobre sinapse, e entendeu que precisava saber o que era aquele 

mecanismo para poder entender tudo o que estava pesquisando. O menino só sabia que era 

um meio de ‘comunicação’ dos neurônios, e, de uma maneira interessante, sempre 

transmitem os sinais numa direção – do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, o que 

permite que os sinais sejam dirigidos para objetivos específicos. 

Percebeu, folheando os livros, que havia basicamente dois tipos de sinapse, a química e a 

física, e que a maioria do que acontecia no organismo dos seres vivos era a sinapse química. 

Esse processo é, usualmente, dividido em várias etapas. E George anotou cada um das etapas 

 Os neurônios recebem um sinal que ou estão em forma química ou em forma física.  

 Com tais sinais, começa uma mudança na membrana dos neurônios pós-sinápticos, 

mudanças estas que fazem um fluxo de corrente elétrica ao redor dos neurônios, que 

abem como sinais, potencialmente afetando a membrana neuronal como lugares 

remotos para transmissão de sinapses. 

 Esse fluxo de corrente é mediado por correntes iônicas transportadas por eletricidade 

cheia de átomos (íons), como sódio, potássio e cloro, que são dissolvidos em líquido 

dentro e fora dos neurônios.  

A química acontece quando, primeiro, o neurônio secreta uma substância química chamada de 

neurotransmissor, que vai atuar sobre as proteínas receptoras na membrana do próximo 

neurônio que irão excitá-lo ou inibi-lo, ou talvez até para modificar a sensibilidade do impulso 

nervoso.  O primeiro processo que deve acontecer é que o potencial de ação deve chegar ao 

axônio terminal, onde as sinapses estão localizadas. Essa invasão leva a uma despolarização 

dos terminais, iniciando um influxo de cálcio na região terminar. Esse cálcio irá agir como um 

mensageiro, desencadeando pequenas vesículas que contém neurotransmissores que se 



fundem com a membrana na sinapse, liberando o neurotransmissor na fenda sináptica. O 

transmissor, por sua vez, irá se fundir com as moléculas proteicas, iniciando uma mudança na 

membrana pós-sináptica através de mecanismos. Se a célula pós-sináptica for um neurônio, 

então um potencial excitatório deveria conduzia a geração de um potencial de ação, 

dependendo de uma variedade de fatores. Caso seja um músculo, poderá levar o potencial de 

ação no músculo e à conseqüente contração muscular. Agora, caso o neurotransmissor tenha 

característica inibitória, o neurônio pós-sinaptico ficará menos propenso a gerar um potencial 

de ação, resultando na abertura dos canais de cloro, que será forçado a entrar no neurônio 

pelo gradiente de concentração, fazendo o interior ficar muito mais negativo.  

Já na sinapse elétrica, as junções comunicantes acoplam células elétricas e metabolicamente, 

através do alinhamento de canais iônicos, terá a formação de grandes poros. Tal acoplamento 

pode ser detectado registrando a passagem dos potenciais elétricos de uma célula a outra com 

o mínimo de retardo. 

A sinapse elétrica é bem mais rápida do que a química, pois a mensagem é passada ‘direta’, 

sem a necessidade de intermediadores, como os neurotransmissores. 

E George costumava a enfiar agulhas no cachorro de rua, imaginando todo o caminho que o 

estímulo da dor rápida fazia no organismo do animal. 

Entretanto, por ser mais complexa, a dor lenta era o que mais o atraía. Ela é provocada por 

lesões de tecidos, tecidos os quais circundam os nociceptores, aonde tem diversos 

mecanismos que acentuam e prolongam a dor. Esses nociceptores enviam a mensagem de dor 

através de impulsos elétricos pelos nervos periféricos, percorrendo a espinha e chegando até o 

cérebro. Os axônios dos nociceptores geralmente são amielínicos, o que explica a transmissão 

da dor ser feita lentamente. Rompimento, lesão celular e inflamação. Os três passos que 

George mais gostava de ver nos meninos depois que batia muito neles e os via gemendo no 

chão frio e irregular da rua deserta. Lógico, a inflamação não ocorria tão rapidamente, mas era 

gratificante quando trombava com a pessoa na rua e olhava as marcas roxas no corpo. Sabia 

que nesse tipo de dor havia uma liberação de serotonina e histamina. E, diferentemente das 

fibras mielinizadas da dor rápida, essa dor era transportada pelas fibras C, mais finas que as 

primeiras. 

A histamina é um agente vasodilatador o qual é liberado essencialmente em cada tecido do 

corpo quando este é lesado, inflamado ou sujeito a uma reação alérgica. George compreendeu 

que ele podia não sentir dor, mas não seria o sinônimo a não liberar histamina. Continuando a 

ler, ele notou que esse agente tem um grande e poderoso efeito vasodilatador, tendo a 

capacidade de aumentar muito a porosidade. 

Já a serotonina, secretada pelos núcleos que se originam na rafe mediana do tronco cerebral, 

se projeta em diversas áreas cerebrais, e atua como um inibidor das vias da dor na medula e 

também acredita-se que ajuda a controlar o humor da pessoa, talvez até causar o sono. 

Outro fator que o fazia gostar mais da dor lenta era que na rápida, pela transmissão de 

informação ser mais veloz, o indivíduo possuía reflexo que o fazia cessar o estimula primário 

da dor. Já na lenta, não há como parar o estímulo primário porque ele já parara 



anteriormente. A dor lenta causa sofrimento. A dor lenta tem conseqüências como alteração 

da frequência cardíaca, ritmo respiratório, sudorese, mal-estar, alterações digestivas. 

Mas a dor lenta ele pensava que era o mais cruel e perigoso para ele. Sua prima teve que tirar 

o apêndice já que estava com muita dor na região e ele poderia inflamar e causar grandes 

lesões. Se ele precisasse tirar o apêndice, por exemplo, não teria nenhum ‘aviso’ do próprio 

corpo para ‘lutar’ contra esse risco. E esse era o único tipo de luta o qual ele poderia perder. 

E havia, também fatos interessantes sobre as fibras nervosas meilínicas e amielínicas que 

achou em um livro. George leu que um tronco nervoso contém, em média, duas vezes o 

número de fibras amielínicas em relação às mielínicas. 

Na mielínica, uma parte central dessa fibra é o axônio e a membrana de tal axônio para a 

condução do potencial de ação. Esse axônio, por sua vez, é cheio de axoplasma, um líquido 

intracelular viscoso e, circundado entre ele, a bainha de mielina, muitas vezes maior do que o 

próprio axônio. 

E, lendo, teve certeza da diferença de velocidade entre as dores. Anotou em um post-it – o 

papel que tinha mais próximo a ele naquele momento – que a velocidade de condução das 

fibras nervosas varia desde o mínio de 0,25 m/s nas amielínicas (dor lenta), contra 100 m/s nas 

fibras mielínicas (dor rápida). 

Leu, uma vez, que as pessoas sentem dor em intensidades diferentes. Que pessoas que 

usualmente sentem muita dor geralmente são menos suscetíveis a pequenas doses de dores. E 

então George Harris quis se provar. Quis, então, arranjar briga com pessoas que tem menos 

dores, mas tem dores.  

Chegou até a brigar com um ladrão que iria roubar a casa e machucar a sua mãe. Ele estava 

armado, mas George não teve medo. Não sentiria dor. E também não perdeu aquela luta. Ele 

era invencível, sempre. 

E sua nova vida o levou a hospitais. Levaram-no a cirurgias de lesões de órgãos internos. Mas 

ele logo se recuperava e começava tudo de novo. E, durante o período de recuperação, ele 

aproveitava para ler alguma coisa ou outra quando tivesse paciência para tal. 

Sua mãe lhe implorava para ele parar de arranjar briga. Mas ela não podia mais impedi-lo. Ele 

já não era mais uma criança, possuía 15 anos, e Amelie não poderia ser super-protetora 

durante toda a vida dele – que, ela torcia, seria longa. 

Um dia, quando ele voltou da escola, Amelie o chamou para conversar. Estava decidida a 

contar tudo para o filho, para poder protegê-lo. Não sabia como ele reagiria, mas daquele dia 

aquela conversa não passaria. 

E George se sentou na frente dela, confuso. Fazia muito tempo que não conversavam. E 

Amelie parecia muito preocupada. Estava com uma caixa na mão – uma caixa grande, marrom. 

E então ela contou. Contou que poucas semanas depois do nascimento dele o médico o 

diagnosticou com neuropatia sensitiva e autonômica, hereditária, tipo 4, mais conhecida como 

Insensibilidade Congênita a Dor com Anidroses, e esse era o motivo pelo qual George não 



sentia dor. Disse que ela não estava tratando o filho porque simplesmente na atualidade não 

há tratamento para essa neuropatia. Pouco se sabe, até, os motivos pelos quais esses se 

desenvolvem. E entregou a caixa. Disse que sabia que era muita informação para digerir, mas 

quando ele estivesse pronto, abrisse aquela caixa e visse tudo o que guardou para ele. Que 

tinha muitas respostas ali guardadas, e o que não estava lá, ele podia procurar em livros ou 

procurá-la. Mas ela sabia que adolescentes só procuram os pais em última estância. E o pediu 

– pediu não, implorou – para que ele parasse de arranjar confusão. Não estava pronto para 

perdê-lo. 

E então essa foi a primeira vez que ele percebeu que ele podia não sentir dor, podia não 

chorar, mas ele podia morrer. E ele não queria morrer. Mas morrer parecia distante o bastante 

para ele não se preocupar... tanto. 

Entretanto, uma desolação enorme o atingiu – ele tinha prometido para si mesmo que seria o 

super-herói de sua mãe, mas estava usando seus poderes apenas para ser o vilão dos meninos 

da cidade. 

Mas, modéstia parte, George sabia que ele era muito bom em brigas. 

Algumas semanas se passaram e então ele decidiu abrir a caixa que sua mãe lhe dera. Ela já 

tinha ido dormir, estava na metade da madrugada, ela não o escutaria. Então, a primeira coisa 

que lhe chamou atenção no conteúdo da caixa cheia foi uma foto. Pegou ela na mão e 

observou duas crianças sorridentes, abraçadas. Uma criança parecia muito a sua mãe, o outro 

menino tinha muitas semelhanças com a garota. Virou a foto e observou que no verso estava o 

nome da mãe, Amelie Harris, e do pai, Robert Harris, e, embaixo, os dizeres: ‘primos mais 

lindos do mundo’. 

Não, não podia ser verdade. George analisou a imagem por muito tempo, analisou os dizeres 

por mais tempo ainda. Não, não podia ser. Seu pai era primo da sua mãe? Não é algo errado?, 

pensava com ele. Quer dizer, eles eram primos e... bem, George tinha nascido. 

Pegou um bilhete que tinha o nome do seu pai no envelope. Era uma carta escrita com a letra 

de sua mãe. Bateu o olho por cima da carta, e lá havia toda a história. Não sabia se seria bom 

ele ler – afinal, quão fundo na intimidade da mãe ele poderia ir para saciar sua curiosidade? -, 

mas ele decidiu seguir adiante. Sua mãe falou para ele ver o conteúdo daquela caixa. 

A carta era triste. A mãe, quando estava grávida de George, tinha escrito a mesma 

provavelmente porque sabia que não teria coragem de falar com ele quando o filho tivesse 

idade o suficiente para entender. E lá dizia que o primo, bêbado, havia tomado-a a força, e, 

quando soube que ela estava grávida, ele simplesmente sumiu. Não deu satisfação a ninguém. 

No fundo, sabia que ele estava na França, ela dizia, porque o sonho dele era morar lá, mas não 

poderia afirmar isso. O que importava era que toda a família dela estava do lado dela. 

Em outro envelope, datado meses depois do primeiro, ela pedia desculpas. Falava que ele iria 

encontrar fontes mais completas sobre isso na caixa, mas ele possuía CIPA – Insensibilidade 

Congênita a Dor com Anidroses. E que talvez fosse porque ela era sua mãe, e o primo dela 

fosse o pai dele. O pouco que tinha lido, o pouco que entendia do assunto, via que a maioria 

dos casos de Insensibilidade a Dor eram de crianças que foram frutos de uma relação 



consangüínea. Era uma condição rara, por isso que provavelmente ele não encontraria outra 

pessoa como ele. 

Viu várias fotos e relatos e lembranças de todos os anos dele. Viu uma lista de todas as 

internações, doenças, exames que ele tinha feito nesses 15 anos. Tinha uma pasta dos exames 

de neo-natal. Ideias de proteção a ele quando era criança, como as faixas em torno do corpo, 

medição de temperatura periodicamente e adesivos de cores sobre os perigos das coisas 

espalhados pela casa. Uma lista das dúvidas dela.  

E então George lembrou o quanto amava a mãe. Porque às vezes a vida é tão corrida que se 

esquece das coisas simples. Esquece-se que ama as pessoas mais próximas. Mas ele amava a 

mãe. Queria protegê-la. Seu super-poder era uma rara doença, mas ele poderia, ainda, usar 

esse super-poder para ser o super-herói da mãe. 

E fechou a caixa mesmo ainda tendo várias coisas que não vira ainda. Iria pesquisar, por si só, 

sobre sua doença. Iria conhecer a si mesmo. No dia seguinte, devolveria a caixa para mãe, 

beijaria sua testa, e pediria para ele ver a caixa caso tivesse alguma dúvida. E diria que a 

amava. Há quantos anos não dizia mais isso? 

No dia seguinte, na escola, no tempo livre que possuía, pesquisou sobre CIPA na internet. 

Sabia que receberia uma resposta muito superficial, mas precisava saber o máximo que podia. 

Em casa, recorreria aos livros grossos de biologia da mãe. E viu que era interligado mais do que 

imaginava com o processo de dor que tanto gostava, que tanto gostava de fazer os outros 

terem. Viu que alguns estudos apontam que a condução dos nervos para pessoas com essa 

doença parece ser perfeita, portanto a mensagem não se perde. Em outros estudos, há uma 

diminuição ou ausência das fibras nervosas, ou seja, o cérebro não se comunica. 

Simplesmente: as mensagens de dor não chegam ao cérebro porque ninguém as envia. 

Também viu que a proporção de pessoas com essa doença é certa de 1 para 25000, entretanto 

um número muito menor são os casos descritos na literatura médica. 

Na saída, uma turma de meninos o encurralou na rua deserta. Quatro contra um. Mas, por 

prática, facilmente com apenas alguns ferimentos externos George saiu da luta. Não estava a 

fim de brigar com eles, mas não os deixaria apenas baterem nele. Ele era ótimo em briga, 

independentemente contra quantos forem. Pensou em algum espaço de tempo participar de 

competições, mas sabia que sua mãe ficaria louca caso isso viesse a acontecer. 

(não que, no caso, George desistisse da ideia por causa disso. Nos momentos em que estava 

mais agitado, mais irritado – mais irritado do que um adolescente costumava a ser – ele ainda 

pensava seriamente nisso) 

E chegando em casa, decidiu se afundar nos livros. George lia uma vez ou outra quando não o 

obrigavam, principalmente se era um assunto que o interessava, como a dor, e ele não podia 

ser considerado o mais disciplinado a estudar. Sua mente estava em muitos lugares ao mesmo 

tempo, era difícil para ele se concentrar, mas George estava decidido a fazer isso. E pegou 

alguns papéis da pasta da mãe, papéis que seriam interessantes para futuras pesquisas, e 

devolveu o resto à Amelie. E George, o George com CIPA e decidido a conhecer um pouco mais 

de si mesmo para usar todo aquele conhecimento a seu favor e poder se vingar dos meninos 



que o batiam, principalmente os que vinham em bando, começou a montar sua própria pasta 

com suas pesquisas. 

Em seus momentos de irritação, ele escrevia papéis violentos com toda a licença poética para 

colocar para fora aqueles sentimentos. Costumava desenhar artes com sangue, pessoas 

gemendo de dor, e pessoas no topo, sempre ganhando, qualquer que fosse a modalidade. Nos 

dias mais calmos, ele costumava fazer uma lista de todos os garotos que o bateram sem 

motivo, desde quando era pequeno. E de todos que ele batera sem motivo, apenas para poder 

ver que ele podia ganhar de qualquer um, independente das consequências que viria a trazer 

para o seu corpo. 

George nunca havia perdido uma briga, observara. George sempre, sempre ganhara. Ganhava 

as lutas, ganhava machucados, ganhava dias de recuperação com talas ou gessos, ganhava 

dezenas de consultas e exames. George sempre, sempre ganhara. 

Mas esses eram detalhes que não importavam muito.  Apenas desculpas para conseguir tirar 

tudo aquilo que sentia. Não tinha amigos para desabafar – não confiava nas garotas, nenhum 

garoto queria ser amigo daquele menino estranho, e os que estavam perto dele, George sabia, 

era apenas por interesse. 

Mas ele também ia aumentando cada vez mais a pilha de folhas relacionadas à doença dele. 

Cada curiosidade que tinha sobre si mesmo, quando estava com humor e paciência para isso, 

ia pesquisando e escrevendo. 

Tinha um arquivo especialmente interessante que ele procurou e escreveu quando, num calor 

atípico de Londres, todos estavam morrendo de calor nas ruas e ele andava normalmente, 

lembrando sempre de regular a temperatura – entendia cada vez mais como aquilo era 

importante. Entendeu que pessoas com CIPA (também conhecidas como pacientes com HSAN 

IV) não possuíam inervação na epiderme e nas glândulas sudorípara écrinas, e por isso não 

conseguia suar, já que não existiam nervos na pele e nas glândulas sudoríparas, o corpo e o 

cérebro não conseguem se comunicar, resultando na anidrose. 

Entretanto, George possuía as glândulas sudoríparas apócrinas, em menor quantidade. Estas, 

por sua vez, são menos numerosas que as écrinas, mas mais volumosas. Localizadas 

principalmente na área da axila e na região próxima à genitália, são os responsáveis pelo odor 

do suor. Mas, como são menos numerosas, é fácil controlar esse odor. E, embora seja mais 

numerosa, é a écrina, que está presente em todo corpo, a responsável pelo controle da 

temperatura corporal. 

E não possuir - ou possuir em menor quantidade - essas glândulas, não era exatamente uma 

coisa boa. Por não suarem, os pacientes como George são mais suscetíveis a desenvolver 

hipertermia e hipotermia já que o corpo se torna incapaz de controlar a temperatura corporal. 

Alguns estudos, George também leu, mostram que os pacientes com CIPA também 

apresentam perda na regulação simpática de vários tecidos e órgãos internos. 

Um fato, que ele achava engraçado, era que as pessoas também falhavam ao chorar. Mas 

nisso George não acreditava – se recusava a acreditar que o que fazia a sua vovó se orgulhar 

do neto era, na verdade, resultado de sua doença. Não, não, o fato de não chorar era de 



George, o menino educado e bonzinho que não chorava e era capaz de ganhar qualquer luta, e 

não de George, o menino estranho que carregava nos ombros o peso de uma doença 

congênita. 

Outro dia se viu pensando se as aulas particulares que a mãe fazia questão que ele fizesse 

estavam relacionadas com a sua doença. Percebeu que sim. Lendo vários artigos, viu que 

muitas pessoas com CIPA tem alguma forma de retardamento mental (cerca de 33%), que 

acontecia porque os pacientes com CIPA são mais ‘suscetíveis’ a ‘perder’ alguns neurônios – 

lógico, esse caso havia exceções. E, aparentemente, George era uma. Mas provavelmente 

Amelie, com medo de que ele tivesse retardamento mental, começou a fazê-lo ter todas 

aquelas aulas para que evitasse que aquele retardamento fosse tão grave. Sua mãe tinha um 

‘lance’ com psicologia, gostava de testar teorias e ter as suas próprias. 

Também se lembrava dos óculos que usava quando criança. De lentes sem grau. E conforme ia 

pesquisando também encontrou um motivo para isso. Sua mamã falava para ele usar esse tipo 

de óculos para as chances de ele próprio arranhar a córnea diminuíssem. 

Tinha um arquivo bem grande sobre estudos de caso, também. Sobre crianças que tiveram que 

arrancar seus dentes porque elas próprias machucavam seriamente a língua e as bochechas. 

Chegavam a arrancar pedaços; tinha crianças que, por se machucarem seriamente, precisavam 

amputar algum membro ou, por forçar demais a coluna, sofriam grandes deformações. 

A cada dia, George agradecia mais Amelie mentalmente. Por toda a educação que ela lhe dera, 

pela preocupação que antes ele não entendia. Tirando o episódio dos dentes, nos quais ele 

nunca machucara sua própria boca (e nem George conhecia o motivo), todo o resto era graças 

a sua mamã. Pelas faixas que ele odiava, pelas estranhezas que todos desgostavam, por 

ensiná-lo a se auto-examinar e ir ao médico antes que fosse algo grave, por cuidar de algum 

membro quebrado antes de desgastar o osso ao ponto de romper os ligamentos e causar 

diversos tipos de deformações. 

Um dos arquivos os quais ele mais adiou para escrever foi sobre a sua própria condição. Talvez 

por medo, talvez por conformação, talvez por preguiça. Ou talvez uma mistura de tais razões. 

Mas, por fim, ele acabou escrevendo.  

Algumas das coisas que George achou sobre a sua condição foi que a Insensibilidade Congênita 

à Dor com Anidrose era causada pela mutação do gene NTRK1, um receptor de tirosina 

quinase por NGF (Fator de Crescimento Neural). Essa mutação ocorre pela substituição de C 

para T na posição 661 do nucleotídeo modificando, portanto, o Arg para o apolar Trp na 

posição 211 no pré-NGF, o que acarreta uma acentuada redução de secreção da forma 

madura. 

O NGF tem dois receptores importantes, o receptor p75 de neurotrofina, e o TrkA. O TrkA é 

especialmente importante, já que media múltiplos efeitos do NGF,  como a diferenciação 

neuronal e a morte celular programada. 

A diferenciação ocorre durante a migração, e principalmente depois que os neurônios juvenis 

se estabelecem em seus lugares específicos. Ela possui aspectos morfológicos, bioquímicos e 

funcionais, e consiste na gradativa expressão dos fenótipos neuronais em cada um desses 



níveis. No morfológico, o corpo celular cresce em volume e vão se formando os 

prolongamentos dendríticos, até que a configuração de cada tipo celular seja estabelecida. Ao 

mesmo tempo, há a emissão de um axônio, que cresce a fim de buscar alvos sinápticos 

próximos ou distantes. Já no bioquímico, as células começam a sintetizar as moléculas que 

garantirão a função neuronal específica. Já no âmbito funcional fica claro o madurecimento 

para os diferentes sinais elétricos para as sinapses. 

Já a morte celular programada, também chamada de apoptose, é realizado através da síntese 

de enzimas cuja função é matar a célula. Ou seja, a apoptose é um mecanismo no próprio 

corpo de ‘suicídio’ das células, e basicamente funciona quando, tendo uma célula defeituosa, o 

cérebro manda que as que estão próximas a ele se ‘matem’ para evitar que a mensagem do 

defeito seja propagado. 

 George leu muito sobre a produção do NGF para entender completamente como acontecia. 

Ele sabia, então, que ele seria inicialmente produzido como uma pré-forma de ele mesmo. Esta 

pré-forma seria clivada para liberar a ativação da proteína madura, que formaria uma forma 

estável não-covalente normalmente expresso em níveis muito baixos durante o 

desenvolvimento – mas mesmo assim, expresso durante o desenvolvimento.  

O Fator de Crescimento Neural tem como função a mediação dos efeitos biológicos por ligação 

e ativação do receptor TrkA no nervo terminal, e atua, por isso nos neurônios dos gânglios 

espinhais, e a descoberta de tal fator foi essencial para, tardiamente, entender os mecanismos 

de diferenciação celular e apoptose. Ativando, estimularia os efeitos locais nos nervos 

terminais e então retardaria efeitos nos corpos celulares neuronais que muitas vezes 

residiriam em distâncias consideráveis dos terminais. O maior sinal de retardamento 

requereria a ativação do TrkA para a sobrevivência e expressão gênica. 

O TrkA, por sua vez, em alguns lugares e referências de literatura também chamado por 

NTRK1, foi detectado e isolado em 1986 como parte em um câncer humano de cólon 

carcinoma. Entretanto, seu papel fisiológico só foi mostrado quando descobriram que o 

mesmo era um receptor de sinal do NGF. E depois outros membros da família do Trk também 

foram descobertos e caracterizados. 

A ligação do NGF com o TrkA estimula a ativação da tirosina quinase, também muito 

importante. 

Os receptores de tirosina quinase, da sigla RTK, são encontradas apenas nos metazoa, e tem 

como principal função a mediação da comunicação intercelular através do reconhecimento 

dos ligantes extracelulares, e traduzir a informação em reposta celular apropriada.  Esses 

receptores podem disparar e até mesmo inibir algumas respostas fenótipas, tanto levando a 

adesão quando a migração, diferenciação e proliferação, sobrevivência e apoptose das células.  

Embora complementares, o TrkA e o NGF possuem funções distintas. Enquanto o NGF possui 

as funções já citadas de diferenciação e apoptose, e também agindo como um mediador de 

dor periférica, principalmente durante o processo infamatório, o TrkA, seu receptor, controla 

três grandes vias de sinalização.  



Pacientes com CIPA possuem a falta de neurônios NGF dependentes e, portanto, 

provavelmente eles não podem mediar vários processos neuronais e inflamatórios por via 

desses neurônios tanto no cérebro, como no sistema imunológico e endócrino.  

E enquanto os dias iam se passando, cada vez mais ia se interessando sobre o tema. Tinha dias 

que ele nem percebia, mas passava todo o seu tempo livre descobrindo mais sobre o assunto. 

Amelie estranhava, porque ela sabia que o filho possuía hiperatividade, e as professoras dele 

sempre reclamavam que ele não conseguia prestar atenção em uma aula inteira, quieto. 

Tentava formular suas próprias teorias sobre isso, mas chegou apenas na mais próxima e mais 

óbvia que tinha: ele gostava do que via em casa. Ele não gostava do que aprendia na escola. E 

sabia que o gostar às vezes faz toda a diferença do mundo. 

Poucos meses depois, a vovó de George faleceu. Nenhuma doença específica, apenas velhice. 

E ela levou junto dentro do caixão toda a vontade de sorrir de George. De tentar achar um 

lugar bonito no mundo. Sabia que a morte era inevitável, mas com a família pequena e 

pouquíssimos amigos (se contasse os amigos de Amelie), nunca uma experiência sobre isso foi 

tão próxima. George ficou mais triste do que quando ficou quando a menina da escolinha o 

chamou de esquisito. Ficou mais desolado vendo a mamã chorar no velório do que quando a 

ouvia chorar baixinho quando era criança. Mas George não chorou. 

George não choraria, e George se orgulhava disso. 

Ao invés disso, esperou o sepultamento, pediu para que alguém da família levasse a mãe para 

casa da pessoa – ‘por favor, leve a minha mãe para a sua casa, faça companhia, ela precisa, e 

no momento eu não sou a companhia que ela vai querer do lado’, falou isso porque lembrou 

que, independentemente do quanto ela o amava, do quando ela amava o filho, às vezes, 

George imaginava, era difícil olhar para ele lembrando que George era o fruto de um estupro, 

um fruto de tanto sofrimento.  

Um fruto que gerou muita preocupação. O filho daquela mulher era doente, tinha uma 

insensibilidade à dor, e George sabia que era algo que ela se culpava, porque Amelie sabia que 

50% dos casos de CIPA são em frutos de relações consangüíneas. 

Então voltou para casa, socou uma parede, e cortou a pele da palma da sua mão apenas para 

sentir aquele cheiro característico e ver o líquido vermelho escorrer na palma da sua mão.  

Porque, para ser sincero, George podia não chorar, mas ele estava arrasado com a morte de 

sua vovó. De sua segunda pessoa favorita do mundo.  

Será que ele já tinha decepcionado a sua vó como decepcionara a sua mãe? 

Socou a parede de novo. Estava irritado consigo mesmo. Fechou os olhos e respirou fundo. 

Tinha lido que irritabilidade e variação de humor era conseqüência da doença, também, em 

algumas pessoas, mas será que ele não podia ter alguma emoção que simplesmente fosse 

dele, e não da doença? 

Então saiu para a rua. Estava mais tranqüilo, mas precisava se sentir bem. Fazer algo o qual ele 

era bom fazendo. Lutar. Brigar. Não perder mais nada, não hoje. E lutou contra três 



engraçadinhos que estavam mexendo com uma menina – contra a vontade dela – em uma rua 

deserta. Viu a sua mãe na menina, e bateu, sem dó. Precisava ver dor, precisava ver agonia, 

sofrimento. Precisava ouvir choros e gemidos de dor. Porque era como ele estava se sentindo, 

era como ele queria reagir.  

Naquele momento, ele odiava ser diferente. 

Na semana seguinte, ele acordou com a mãe o chamando. Amelie tinha grandes olheiras sob 

os olhos, e George tinha o braço enfaixado. Deveria ter deslocado quando batia nos meninos. 

Nem viu a cara deles, só se lembrava da menina aterrorizada suplicando baixinho para eles 

pararem.  

E lembrava que, sem pensar, se inscrevera numa academia para treinar luta, para poder entrar 

em uma profissional em pouco tempo. Ele seria o melhor lutador que já se vira – ele já era o 

melhor lutador, só que o mundo não sabia disso. E quando contou para Amelie, ela apenas lhe 

deu um sorriso de vencida e desejou boa sorte. Talvez soubesse que isso iria acontecer, 

alguma hora. 

E George recomeçara a estudar sobre sua condição. Sentiu-se assustado ao perceber que 

raramente encontrava um artigo de estudo de caso com pessoas adultas. E ficou com medo. A 

morte prematura por hiperpirexia, por exemplo, expressava 20% dos casos, e a septicemia 

morria mais frequentemente. Ele não queria morrer tão cedo. Quem cuidaria de sua mãe? Ela 

já perdera a vovó, e não tinha mais ninguém, exceto George, próximo dela. Ninguém que 

Amelie pudesse contar. A vida acabaria para ele, mas e ela?! Seria justo com ela? 

Parou. Respirou. Muito cedo para ver sobre a expectativa de vida. Muito cedo. George, então, 

respirou fundo e começou a pesquisar outras coisas sobre a doença, sempre anotando tudo o 

que achava. 

Achou uma fonte muito interessante aonde discutia que o toque, vibração e senso de posição 

dos pacientes com CIPA são normais, assim como a função motora (o que permitia, talvez, a 

ser tão bom no que fazia, lutar.), e que a CIPA é resultado de uma perda de função dos genes 

NTRK1, localizado, este, nos cromossomos 1q21-22 e, portanto, não possui nenhum 

funcionamento das proteínas TrkA. Também possuem a falta de todos os neurônios 

dependentes de NGF, e tal falta, somado com a falta de neurônios pós-ganglionares, resultava 

em falta de dor e presença de anidrose.   

Semanas depois, sem braço enfaixado, ele se sentia mais conformado com a perda da vovó, e, 

aos poucos, foi começando a retomar os estudos. E cada vez George descobria coisas mais 

interessantes sobre sua condição. 

Escreveu em vários arquivos e folhas de papéis. Estava indo rumo à segunda grande caixa de 

papelão, já, visto que a primeira tinha uma grande quantidade de textos próprios e pinturas 

prontas que ele fizera no período de luto.  

E, agora que tinha duas caixas, ele resolveu separar os conteúdos. Na caixa de conteúdo dos 

textos e pinturas, ele escreveu, de modo a poder identificar, ‘George, o menino que não sabe 

quem é’, e na outra, ‘George, apenas o menino com estanho’. 



Preparado a acrescentar mais um arquivo na segunda caixa, ele viu uma curiosidade em um 

site médico dos Estados Unidos. Nele dizia que havia um motivo para lesões repetitivas 

comuns nos pacientes HSAN. E George que o diga, já quebrara os membros diversas vezes no 

mesmo lugar, e do mesmo jeito. Era um estudo enorme, mas ele apenas tomou nota de 

algumas partes mais importantes. Pegou nota, por exemplo, de que a dor e a coceira 

provocam uma resposta emocional no cérebro e tal resposta contribui para a criação de uma 

memória ao redor desses eventos ‘traumáticos’, dificultando que eles ocorram mais uma vez. 

Por exemplo, se uma criança encosta a mão em um forno quente e queima a mão, ela 

rapidamente tira a mão do forno pela mensagem que o cérebro produziu através da dor rápida 

e a criança automaticamente vai se afastar do forno e criar uma memória para evitar que 

aquilo aconteça de novo, afinal, a criança aprendeu que se encostar a mão no forno ligado, a 

mão vai doer. Já em pacientes com CIPA, além de não receber o estímulo para tirar a mão do 

forno, não criará essa memória para evitar aquilo. Ou seja, mesmo sabendo que encostar a 

mão no forno irá machucar a mão, inconscientemente ele não vai ter essa informação 

codificada. Alguns casos de CIPA incluem úlceras, e lesões articulares. O fato de ele gostar de 

cortar a sua mão para ver o sangue escorrendo pode ser considerado uma forma de 

automutilação, também. 

Em outra fonte, leu que pacientes com CIPA não apresentam disfunção gastrointestinal, e o 

vômito não é efeito da doença e crises cíclicas não ocorrem. 

As biopsias do nervo sural mostram que as fibras nervosas mielinizadas estão presentes, mas 

as não-mielinizadas, não. Já as biopsias da pele do paciente com HSAN IV revelam uma 

deficiência de vitamina C e A na epiderme.  

Havia também uma discussão sobre a sugestão para o diagnóstico da doença. Antigamente, 

George leu no site, diziam que deveria seguir três critérios clínicos: anidroses, diminuição da 

percepção da dor e retardamento mental. Entretanto, com o passar do tempo e avanço das 

pesquisas, foi observado que havia uma falha nesses fatores, especialmente o de 

retardamento mental, visto que é um fator que varia muito de pessoa a pessoa. 

Por não haver um tratamento da doença, o tratamento médico é apenas de suporte e 

orientado a controle de hipertermia, prevenção de auto-mutilação e tratamento de problemas 

ortopédicos. Aos familiares, uma compreensão maior da doença. Os fenômenos de febre só 

cessariam com a utilização de acetaminofen e/ou ibufren. O diazepan, por exemplo, não traria 

efeitos nos pacientes HSAN IV. ‘Chlorpormazine’ ou hidrato cloral possuem grande efeito em 

relaxar a criança e permitir que elas fiquem bem. 

Não havia tratamento. Sua mãe falara disso alguns anos atrás, mas agora o real significado 

disso batia na porta de seu entendimento. Não havia tratamento. Não havia. 

E conforme ia escrevendo, pesquisando, arranjando brigas nas ruas (e sempre ganhando, ele 

tinha orgulho disso), ele também ia treinando. Tanto que cresceu rápido na escola de luta que 

ele participava, e, dois meses antes de completar 18 anos, estava marcado sua primeira 

competição. Sua primeira prova de como ele era bom naquilo que aprendera a fazer desde 

criança para se proteger. Afinal, nunca doera.  



Ansioso, feliz, e treinando. Esses foram os dias que antecederam a competição. E todos os dias 

a rotina de se auto-examinar se tornava mais completa. Talvez a rebeldia da adolescência de 

não fazê-lo estivesse passando.  

E Amelie avisou que iria ao supermercado. Estava se recuperando da morte da mãe, e se 

conformando com a luta do filho. Com o coração apertado, quase saltando da boca, mas se 

conformando. Mas tinha um sorriso no rosto, o sorriso que todos elogiavam de ser um dos que 

iluminavam a rua quando ela passava com ele no rosto. E disse para seu filho que logo voltaria. 

George, alguns minutos depois da sua mãe sair, foi buscar um copo de água para beber, pois 

logo estaria no horário que ele estabeleceu para usar o banheiro. Estava pensando na luta, 

pensando em quantos teria que derrotar para ganhar o cinturão e se o juiz seria justo. Estava 

pensando se os jurados não iriam levar em consideração sua doença. 

Entendia que ela que o fazia não saber quando parar e, consequentemente, o fazia ser muito 

bom na luta porque tinha uma resistência muito maior do que qualquer adversário. Que não 

sentia dor, que não cansava fácil, e isso era uma coisa a seu favor. Mas ele sabia bater, 

também. E nada em sua condição falava que ele sabia bater por causa de sua doença. Ele 

simplesmente sabia porque ele era bom. E ponto.  

E começou a ficar com falta de ar e tontura. Imaginou que fosse apenas ansiedade. Ao invés de 

tomar apenas um copo d’água, tomaria água com açúcar.  

Faltavam apenas uns passos até a cozinha. 

E de repente o mundo ficou escuro. Escuro como um breu. 

E Amelie chegou minutos depois, e a primeira coisa que viu foi seu filho caído perto da 

cozinha. Desmanchou o sorriso na hora, e foi correndo em direção a George. E podia ouvir o 

barulho dos pingos caindo da torneira, dos pássaros cantando ao longe, mas não ouvia o 

coração de seu menininho bater. Não sentia o coração de seu menininho bater.  

Ligou para a ambulância, mas sabia que era tarde demais. 

E no hospital o médico avisara o que lhe acontecera. George Harris sofrera um ataque 

cardíaco. Mas como possuía Insensibilidade Congênita a Dor, provavelmente associara como 

uma ansiedade, uma preocupação. E não teve tempo de chamar por socorro.  

Contou ao médico que ele podia ter se enganado. Não, o seu George não podia morrer. Ele 

tinha um campeonato de luta e, ela sabia, ele ia ser outro. Independentemente das 

consequências. Porque ele era bom. Ele lutava como ninguém.  

A vida é engraçada às vezes, Amelie pensava, arrasada, consigo mesma. Quais as chances de 

seu menino morrer justo disso?  

Seria engraçado se não fosse trágico. 

E enquanto levavam seu filho para a análise mais completa da origem da morte, ela voltava 

para casa, arrasada. Não tinha mais lágrimas para chorar de tanto que desabafara com o 

médico.  



E assim que chegou em casa, a primeira coisa que fez foi entrar no quarto de seu filho. 

Lembrava de tudo, de toda a dificuldade que passaram juntos desde quando ela soube que o 

esperava. A vida deles não era fácil, mas Amelie era feliz. E como ela poderia ser feliz, agora? 

Pegou as caixas que, ela sabia, ele guardava seus escritos. Interessou-se principalmente por 

aquela em que ele descrevia sobre sua doença. Queria entendê-lo mais, e talvez naquela caixa 

pudesse haver algo de interessante a ser descoberto. 

Eis alguns documentos e fotos que Amelie mais se interessou: 

Dicas para proteger crianças com CIPA: 

Por Amelie Harris 

1. A criança pode usar um protetor para que ela não arranhe os olhos 

2. Os pais podem ensinar a criança a pedir ajuda quando perceber que há sangue em 

algum lugar de seu corpo ou em sua roupa. 

3. Quando a criança ainda é muito nova, convem examiná-la ao longo do dia à procura de 

ferimentos. 

4. Como as pessoas com CIPA tem dificuldade em dizer quando precisam ir ao banheiro, 

ajudar um timer no relógio para ajudar a lembrá-las. 

5. A terapia física pode ser útil, especialmente em problemas nas articulações.Pode ser 

necessário usar uma cadeira de rodas se as articulações se deteriorarem.  

6. As famílias com pessoas com CIPA podem querer se mudar para regiões aonde o clima 

é mais frio, para evitar o superaquecimento. 

7. Atividades físicas como a natação pode ser uma boa ideia. 

8. Não deixar objetos quentes e perigosos ao alcance fácil das crianças. 

9. Identificar os objetos das casas como perigo, mediano e não perigoso. Quando criança, 

convém usar adesivo de cores e repassar, todos os dias, os significados dessas coisas 

para a criança pequena. 

10. Usar faixas pelo corpo para ajudar na proteção do mesmo. 

11. Estimular a inteligência do paciente com CIPA desde pequeno para não deixar o 

quadro de retardamento mental tão grave. 

 

Diagnóstico de pacientes com CIPA: 

Exames clínicos tais quais há acordância no sensorial e na disfunção autossômica. Para 

identificar cada caso de HSAN, há exames próprios. 

 

Havia, também, algumas imagens – fotos, cópias ou recortes, de temas interessantes sobre 

CIPA e coisas relacionadas. 

 



Sinapse química e seus processos. 

 

Direção da sinapse 

 

 

 

 

 

 

 

Como funciona a dor 

 

 

 

 

 



 

Tipos de HSAN – o 

de George era tipo 

IV 

 

 

 

 

 

  

 

Deformações físicas em pacientes 

com CIPA 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deformações físicas em pacientes com 

CIPA 

 



Receptores de NGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internação de pacientes com 

CIPA relacionados à 

regulação da temperatura 

corpora. 

 

Recorte de um livro a respeito da mutação da tirosina quinase e sua conseqüência. 



 
Principais diferenças dos principais tipos de HSAN. 

 

 

 (e em um envelope branco, com as palavras: quando eu morrer no mesmo, e uma carta 

dentro) 

Quando eu morrer: 

Quando eu, George, morrer, quero ter sido um bom lutador.  

Quando eu, George, morrer, quero ter feito a vida ficar um pouco melhor. 

Quando eu, George, morrer, quero continuar invicto em todas as minhas lutas. 

Quando eu, George, morrer, quero que a única pessoa capaz de me vencer seja eu mesmo. 

Quando eu, George, morrer, quero ver a medicina se desenvolver e ser capaz de tratar casos 

como o meu. 

Quando eu, George, morrer, quero ter feito minha mamã parar de chorar e de ser culpar por 

tudo. 

Quando eu, George, morrer, quero ser o super-herói da mamãe. 

Quando eu, George, morrer, quero antes bater muito em cada estuprador e cada homem que 

foge de casa e da responsabilidade. 



Quando eu, George, morrer, quer que meu corpo seja doado à pesquisa científica para, através 

das mutações de meus genes, haja uma pesquisa para o desenvolvimento da cura dessa 

doença que machuca todas as pessoas a minha volta. Quero que meu corpo seja doado à 

pesquisa porque assim, e só assim, eu poderei ser o super-herói que eu sempre quis ser. Só 

assim eu poderei usar meu super-poder que muitas vezes eu encarei como uma maldição. Que 

o meu super-poder seja algo a mais do que ser invencível nas lutas, que seja algo bom para a 

humanidade. Que eu, George, faça a diferente. Seja um super-herói de verdade. Porque às 

vezes são os nossos pequenos gestos que nos fazem ser ‘super-humanos’. 

Quando eu, George, morrer, quero não chorar. Quero continuar a ser o orgulho da vovó. 

 

E George não chorou quando morreu. George nunca chorava. 
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