


NOTA DO AUTOR

Dédo é um personagem inspirado no próprio autor que protagoniza aventuras baseadas em fatos reais. 
Nesta história Dédo vive o drama de se submeter a exames e a uma cirurgia cardíaca que fazem dessa 
sua maior aventura registrada até agora. Nela ele contracena com profissionais da saúde que tiveram os 
nomes omitidos ou substituídos para dar mais diversão à história. Os fatos também foram caricaturados 
com a mesma finalidade. Muitos se identificarão nas páginas e eu espero que se divirtam e achem graça, 
sentimentos estes que passei a encontrar com mais frequência, no dia-a-dia, depois dessa experiência. 
Como disse Kurt Cobain "Talvez eu tenha percebido que a vida é curta demais para ser levada tão a sério 
e ninguém sai dela vivo mesmo."
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