
A saúde de João Lucas 

 

João Lucas, estudante do 8° ano do ensino fundamental de uma escola pública da cidade 

Nilo Peçanha no baixo sul da Bahia, por muito tempo morou em uma fazenda próxima 

da cidade. Nessa fazenda, a rotina do João era bastante agitada, estava sempre brincando 

com seus amigos, ajudando com as tarefas de casa. Na escola, era um excelente aluno. 

Sua mãe, D.Lúcia, costumava dizer: "Esse menino tem uma saúde de ferro!".  João tinha 

livre acesso às suas frutas favoritas. Tudo que se consumia na sua casa era proveniente 

da agricultura familiar. 

No entanto, a vida de João mudou completamente quando seus pais tiveram que mudar 

para São Paulo em busca de emprego, devido alguns problemas com as plantações na 

fazenda. O menino agora, quando não está na escola, passa maior parte do tempo em casa 

assistindo TV, ao mesmo tempo que se delicia com muitas guloseimas (jujuba, disquete, 

pirulitos salgadinhos, biscoitos recheados etc), também passou a consumir refrigerante e 

suco em pó, além de substituir algumas refeições do seu dia-a-dia por fast foods 

(sanduíches). Sua mãe, quase não tem tempo para preparar suas refeições, pois o trabalho 

não lhe dá condições de ter maiores cuidados com a alimentação do seu filho, sai de 

manhã e chega no início da noite. 

Passado um certo tempo percebeu que o menino estava se mostrando mais agitado, 

engordando, e tendo indisposição para atividades no final de semana. Além disso, João 

estava desenvolvendo algumas reações alérgicas e na escola, não prestava atenção nas 

aulas, inclusive alguns professores já havia reclamado.  

No dia da sua folga semanal, Dona Lúcia estava assistindo um programa sobre saúde na 

TV, onde especialistas em alimentação chamavam atenção para os rótulos dos alimentos, 

como era importante entender a composição química dos mesmos e os limites de 

consumo; que algumas substâncias ali contidas, poderia causar sérios problemas de saúde. 

Assim, Dona Lúcia examinou embalagens dos lanches que ainda tinha na dispensa, mas 

ao ler, não conseguia entender nada!!  

Dona Lúcia ficou preocupada, sem saber o que fazer, com muitas dúvidas. Se devia retirar 

por completo todos esses alimentos de seu filho ou deixar consumi-lo com moderação. 

Se esses alimentos de fato, fornecem riscos à saúde de seu filho, e quais riscos. Qual seria 

a ação dessas substâncias químicas que aparecem nos rótulos?  Como melhorar o estilo 

de alimentação de seu filho, nas condições que agora ela se encontrava?  

Vocês devem ajudar Dona Lúcia no esclarecimento dessas questões. 


