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Ter seis bebês, uma gestação de sextuplos, é algo bem raro; só aconteceu menos de 200 

vezes na história e, na maioria dos casos, nem todos eles sobrevivem. Bem, na gravidez em 

questão, todos sobreviveram, e vê-los hoje é uma coisa linda. Um verdadeiro milagre! Confira 

como estão os sextuplos que desafiaram todas as possibilidades. 

O início de tudo 

Rozonno e Mia McGhee se conheceram quando eram extremamente jovens. Ainda na 

adolescência, quando começaram a namorar, Mia sabia o que queria na vida. Ela havia sido 

criada sem pai, e era importante para ela encontrar um homem amoroso e leal para se casar. 

Ela tinha o grande sonho da sua vida: ser mãe. Para isso, ela precisava da segurança de um 

marido forte e cuidadoso que também fosse um pai amoroso. Ela sabia imediatamente que 

Rozonno era o homem perfeito. 
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Os sextuplos 

Rozonno estava apaixonado por Mia e sabia como era importante para ela ter uma família. 

Ela estava determinada a se formar e ir para a faculdade antes de se estabelecer, e Rozonno 

apoiou suas decisões. Antes de completar vinte anos, ele propôs sua amada em casamento. 

 

A dupla não tinha muito dinheiro, mas eles trabalharam duro para conseguir uma renda 

estável. Rozonno trabalhou longas horas para pagar as contas, e Mia realizou seu sonho de ir 

para a faculdade e passou a ser corretora de imóveis. Eles estavam felizes naqueles 

primeiros anos, mas a tragédia estava prestes a acontecer. 

Dificuldade para engravidar 

Mia não conseguia ficar grávida, e isso começou a preocupar. Ela podia ver seu sonho se 

esvair por entre os dedos. Mês após mês, eles tentavam conceber, mas nada seguia seu 

caminho. Os meses se tornaram anos, e a tristeza entrou em suas vidas. Depois de três anos 

de tentativas em vão, eles tiveram que fazer uma escolha difícil e cara. 

Mia e Rozonno enfrentaram a dura realidade de que eles nunca iriam conceber 

naturalmente. Eles sabiam que a inseminação artificial era cara, mas era um preço que valia 

a pena pagar. Eles gastaram seu dinheiro suado. Felizmente, puderam comemorar Mia 

descobriu que estava grávida de gêmeos, como é frequentemente o caso do tratamento de 

fertilidade. No entanto, a sorte estava prestes a dar um golpe cruel. 



Uma tragédia 

Durante nove meses, Mia sentiu seus bebês crescendo e chutando dentro dela. Ro preparou 

tudo para a chegada deles. O berçário foi montado, e todas as roupas de bebê haviam sido 

compradas. Finalmente, a bolsa estourou e ela foi para o hospital para dar à luz. Mas 

tragicamente, ambas as crianças eram natimortas. 

Após sofrerem a perda devastadora de seus dois bebês, o casal decidiu tentar novamente e, 

alegremente, Mia engravidou rapidamente. Eles não podiam acreditar quando o médico 

anunciou que esperavam não um, não dois, mas seis bebês! 

Os primeiros 

O primeiro caso de sextuplos registrado foi em 1866 em Chicago para Winnie e James 

Bushnell. Infelizmente, dois desses bebês morreram em seu primeiro ano, mas felizmente, os 

quatro restantes cresceram saudáveis e fortes. 

É comum que pelo menos um dos seis não chegue a nascer vivo. E é um fato trágico que 

apenas 35 conjuntos completos de sextuplos tenha desafiados as probabilidades de se 

tornarem adultos. 

Uma taxa de sobrevivência alarmante 

A taxa de sobrevivência surpreendentemente baixa não iria diminuir a felicidade deste casal 

amoroso. Mia e Rozonno foram informados de que era improvável que todos os seus filhos 

sobrevivessem àqueles primeiros anos. 

No entanto, eles permaneceram otimistas e, à medida que o prazo se aproximava, eles se 

prepararam para o difícil caminho pela frente. Em 2010, nasceram seis bebês saudáveis - 

quatro meninos e duas meninas. Eles nomearam os meninos Rozonno Jr., Josiah, Elijah e 

Isaac. As meninas foram chamadas de Madison e Olivia. 

Virando celebridades 

Os bebês se tornaram celebridades instantâneas, pois foram os primeiros sextuplos a nascer 

em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Mia e Ro celebraram suas preciosas novas adições 

tirando uma foto deles dormindo com seu pai e ao lado dele, com Mia olhando com carinho. 



 

Uma das crianças adormeceu rapidamente em seu colo! A foto se tornou um viral 

instantaneamente. A adorável foto dos bebês dormindo sobre e ao redor de Rozonno 

chamou a atenção da mega-estrela global Oprah Winfrey. E foi assim que a fama começou. 

Nada como aparecer no programa da Oprah 

A grande celebridade Oprah Winfrey queria que os McGhees aparecessem em seu programa. 

Sabendo que a família estaria lutando financeiramente, a generosa apresentadora do 

programa lhes deu um vale-presente de 250.000 dólares do Walmart. 

E ela não parou de ajudar a família por aí. Ela também presenteou Mia e Ro com uma lua de 

mel com todas as despesas pagas em Las Vegas, já que eles não tiveram condições de pagar 

por uma quando se casaram quatro anos antes. 

Eles se tornaram uma atração 

Após o programa ser exibido, o casal recebeu doações de centenas de pessoas, incluindo 

fraldas e cadeiras para carro. Foi algo incrível para os papais Mia e Ro, mas não parou por aí. 

Um dia, eles receberam uma ligação inacreditável. 



 

A Oprah Winfrey Network, conhecida como OWN, entrou em contato com os McGhees, 

perguntando se eles queriam ser as estrelas de seu próprio reality show. "Os Seis Pequenos 

McGhees" estreou em 2012 e seguiu até 2014, relatando os primeiros anos na casa dos 

McGhees. Depois, eles estrelaram o programa "Crescendo com os McGhee", por três anos 

em outra rede de televisão. 

Filmados o tempo inteiro 

Os câmeras acompanharam os primeiros seis anos de vida dos bebês, e nunca houve um 

momento de monotonia na casa dos McGhee. Criar quatro meninos e duas meninas era um 

trabalho em tempo integral para Mia. 

 

Por isso, ela temporariamente parou de trabalhar para se tornar uma mãe que ficava em 

casa em tempo integral. Rozonno usou parte do dinheiro dos programas de televisão para 

iniciar seu próprio negócio de limpeza de carpetes. 



A vida escolar das crianças 

Todas as manhãs, as seis crianças McGhee embarcavam no ônibus amarelo e iam para a 

escola. Para facilitar a vida de seus pais diariamente, as crianças geralmente estavam 

vestidas com os mesmos trajes, e isso nunca parecia incomodar nenhum deles. 

 

Entretanto, era importante para Ro e Mia que as crianças crescessem para serem indivíduos 

e não fossem classificadas como um grupo coletivo de seis. Eles procuraram uma escola que 

pudesse colocar cada criança em uma classe separada para permitir que elas florescessem 

por conta própria. 

Nada fácil 

Devido aos dois reality shows, os McGhees estavam acostumados a ter câmeras que os 

seguiam durante oito horas por dia, ao ponto de quase nem notarem. Ignorar as lentes era 

comum para as crianças, e até mesmo Mia e Ro se esqueceram das equipes de filmagem na 

maior parte do tempo. 



 

O público não conseguia deixar de acompanhar a rotina maluca e divertidas do McGhees, 

mas estava claro que criar seis crianças ao mesmo tempo era uma tarefa gigantesca para Mia 

e Rozonno, e o sono era escasso. 

Tarefa para várias pessoas 

Apesar de Mia desistir do trabalho que amava, ela não conseguia cuidar dos seis bebês 

sozinha. "Na maioria dos dias, as pessoas vêm de manhã e depois à noite para ajudar nos 

banhos e ajudar na limpeza. Eu cumpro um horário e limpo os bebês assim que eles acabam 

de comer". 

 



À medida que as crianças cresciam, suas personalidades individuais começavam a brilhar. 

Josias sorria o dia todo, Olivia era claramente a filhinha do papai, Elias só queria abraçar, 

Rozonno Jr. era o mais descontraído dos seis, Isaac ficaria com ciúmes se um de seus irmãos 

recebesse mais atenção, e Madison demonstrava uma ser brava. 

Sequência de antes e depois 

Mia e Ro estavam constantemente exaustos, mas estavam entusiasmados por serem pais e 

trabalhavam duro para dar a cada criança a mesma atenção. Quando as crianças atingiram a 

idade de seis anos, seus pais tiveram uma ideia fantástica. Era hora de tirar uma novo foto. 

 

Era 2016, e os McGhees decidiram que este era o momento perfeito para recriar a foto que 

se tornou viral em 2010. Mia vestiu Madison, Josiah, Isaac, Olivia, Elijah e Rozonno Jr. em 

jeans e os levou para um estúdio fotográfico onde cercaram o pai mais uma vez. Rozonno 

fingiu estar dormindo enquanto as crianças sorriam e posavam para a câmera. O resultado 

foi espetacular e mostrou o quanto elas tinham crescido. 

Uma relação fantástica 

Os McGhees vivem em uma casa de quatro quartos, com duas crianças por quarto. Embora 

haja discussões ocasionais e algumas lágrimas de choro, Mia comenta que, na maioria das 

vezes, os sextuplos se dão extremamente bem. Ela explicou: "Eu amo o amor deles um pelo 

outro". Eles briga muito, mas amam ainda mais. Eu a chamo de melhores amigos 

embutidos". 



 

Mia e Ro passaram os últimos dez anos criando seus quatro filhos e duas filhas e estão 

profundamente gratos a todos que os ajudaram ao longo do caminho. Eles creditam muito 

de sua forte À fé em Deus e incutiram suas crenças religiosas em seus filhos. Ambos os pais 

admitem prontamente que ainda têm muito a aprender sobre a parentalidade, 

especialmente quando a chegada do Coronavírus trouxe um novo desafio para suas vidas. 

Período de pandemia 

Com a escola das crianças fechada, os McGhees tiveram que aprender a estudar em casa. Foi 

um período difícil para todos os pais do mundo, mas ter seis crianças em casa todos os dias 

foi particularmente difícil para Mia e Ro. A logística tem causado algumas dores de cabeça. 

 



Os sextuplos estão agora dez anos de idade e não podem ir à escola devido ao vírus. Assim, a 

casa dos McGhee tornou-se uma sala de aula, com Mia e Ro ajudando seus filhos com suas 

aulas on-line. Cada criança precisa de uma tela de computador, um conjunto de fones de 

ouvido e espaço para trabalhar em silêncio, e isso nem sempre é fácil. Mas, de alguma forma, 

elas fazem com que funcione. 

Uma rotina exaustiva 

Mia está de volta ao trabalho como corretora de imóveis, e é difícil para ela  administrar a 

educação de seus filhos, enquanto ela e o marido seguem com seus empregos. No entanto, 

eles são uma equipe magnífica e, quando surgem problemas de temperamento ou 

problemas tecnológicos, eles sempre encontram uma solução. 

 

Com oito pessoas sob o mesmo teto a maior parte do dia e da noite, é importante que as 

crianças ajudem com as tarefas de casa, para que todas elas sejam designadas a tarefas para 

aliviar o fardo de seus pais. As crianças estão acostumadas a ajudar com a limpeza, mas não 

estão acostumadas a ter que dominar a escolaridade virtual. Mia e Ro também estão tendo 

dificuldades, especialmente quando se trata de tecnologia e ensino. 



Os maiores desafios 

"Eu não tinha ideia de que teríamos problemas com Wi-Fi", disse Mia. Ela continuou 

explicando que estava aprendendo muito durante estes tempos sem precedentes. E Ro 

também está lutando. "Eles estão na quarta série, então mamãe e papai estão voltando para 

a quarta série". 

 

Isaac encontrou tanto positivos quanto negativos ao falar sobre a situação atual. "Tenho que 

dizer (é) chato porque não podemos ver nossos amigos. Então tenho que dizer que é chato 

porque podemos passar tempo com a família, ajudando nossa família a ficar mais esperta". 

Crianças incríveis 

Olivia é grata por Isaac ser muito bom em matemática, portanto, se ela está tendo 

dificuldades com uma questão específica de matemática, ela pode contar com ele para 

ajudar. Por sua vez, ela se destaca na leitura e auxilia seus irmãos sempre que eles precisam. 

 



Eles encontraram uma maneira de manter a paz durante os longos dias de escola online, e 

Mia e Ro se certificam de que as crianças tenham intervalos regulares para que possam ir 

para fora e brincar. 

Saindo de casa 

Quando a família tem a oportunidade de sair, eles se amontoam em um monovolume de 12 

lugares e saem para seis vezes a diversão. Ao longo de tudo isso, Mia e Rozonno têm 

demonstrado uma força e gratidão incríveis. 

 

"Ao longo dos desafios, é uma bênção. Eles nos amam, não importa o que aconteça. Esse 

amor é o que nos empurra". A família é pura felicidade, mesmo diante de todos os desafios 

cotidianos de criar muito bem sextuplos. 
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