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Lucas era um menino esperto, valente, 
forte e brincalhão, mas tinha uma 

doença que precisava ser tratada...
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Lucas tinha um proble-
ma no coraçãozinho... Nasceu 
assim!

Não sentia dor como a 
gente sente quando cai e dói 
tanto que faz chorar...

Ele nem sequer sabia que 
estava doente.

Sem entender direito, Lucas ia ao médico 
com frequência, mesmo quando não queria.

Sua mamãe e seu papai o levavam, cuidando 
dele com o maior carinho.
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Um dia, Lucas ouviu o médico dizer aos seus pais que 
estava na hora de fazer uma cirurgia que poderia deixar 
seu coraçãozinho bom. Mas para isso ele teria que ficar 
internado no hospital. Lá não era sua casa, não tinha sua 
caminha nem os seus brinquedos...

O médico fazia exames que eram muito importantes 
para acompanhar como estava o coraçãozinho de Lucas.


