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Se tens um irmão ou irmã com cancro, este livro é para ti. É a história de
um rapaz e uma rapariga que também têm um irmão com cancro. Há algumas
perguntas para responderes, sobre o que se tem passado contigo e com a
tua família.  Se achares que as perguntas são difíceis, pede a alguém para 
te ajudar a responder. 
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Estes são o Miguel e a Inês. Eles vivem numa casa com a sua Mãe, o Pai e o
Diogo - o irmão mais novo. Miguel é o mais velho e adora jogar futebol.
O Miguel faz saltar a bola no seu joelho como os futebolistas fazem na 
televisão. Ele só consegue fazer a bola saltar uma vez antes de ela cair.
A Inês gosta de pintar quadros e pensa ser uma artista quando for crescida.

O que é que gostavas de ser quando fores mais velho?
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Um dia, o Miguel e a Inês chegaram a casa, depois da escola, e descobriram
que a Mãe e o irmão Diogo não estavam lá. O Pai disse-lhes que o Diogo estava
doente e que tinha ido com a Mãe ao hospital. “Podemos ir vê-lo?” perguntou
a Inês. Então lá foram. O hospital era grande e esquisito.

O Miguel e a Inês viram muitas pessoas e algumas crianças a dormir nas
camas. Outras crianças da enfermaria estavam a rir e a brincar com uns
brinquedos muito engraçados. O pequeno Diogo estava sossegado e quis ficar
ao colo da Mãe o tempo inteiro.
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O Miguel e a Inês sentiram-se tristes e preocupados quando chegou a altura
de irem para casa com o Pai e deixarem a Mãe e o Diogo no hospital. Durante
o caminho para casa o Pai não disse nada. A Inês sentiu-se triste outra vez,
mas também não disse nada. O Miguel não parava quieto. Ele queria saber
por que é que o Diogo estava doente. Ele estava aborrecido porque achava
que o hospital iria fazer o Diogo sentir-se melhor, mas ele nem sequer 
quis brincar.

O Pai explicou que o Diogo tinha uma doença chamada cancro. Os remédios
para o cancro fazem, muitas vezes, as crianças sentirem-se pior antes de as
fazer melhorar.

Como é que se chama o teu irmão
ou irmã doente?

SABIAS QUE: 

- O tratamento contra o cancro às vezes faz
com que as crianças se sintam menos felizes 
e fiquem de mau humor.

- Normalmente as crianças com cancro 
precisam de tratamento por bastante tempo, 
às vezes por mais de um ano.

O que aconteceu contigo quando o 
teu irmão ou irmã foi para o hospital?
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Às vezes, quando o Miguel e a Inês visitavam o Diogo, ele sentia-se melhor e
brincavam todos juntos. Mas noutros dias, o Diogo estava pior e a Inês sentia-se
preocupada e não sabia o que fazer.
Um dia, algumas das outras crianças estavam a fazer pinturas e a Inês arranjou
coragem para se juntar a elas. Inês pintou um elefante com um chapéu 
na cabeça!

O Miguel começou a falar com o Nuno, que também estava doente no hospital,
e resolveram jogar um jogo no computador.

O que é que tu fazes quando estás no hospital?
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Depois de mais de uma semana, o Diogo e a Mãe voltaram do hospital para
casa. O Miguel e a Inês acharam que o Diogo estava muito melhor, mas os
pais estavam sempre a ver se ele estava bem e a dar-lhe miminhos.

O Diogo ficou muito contente por estar novamente em casa. Ele pegou num
alguidar que estava ali e correu à volta da mesa com ele na cabeça. Todos
se riam. A Inês imaginou que o remédio que o Diogo tomava o tinha tornado
maluquinho! O Miguel sempre o achou um bocado maluco!
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Passados uns dias, a Mãe teve de levar o Diogo novamente ao
hospital para uma consulta médica. O Miguel também foi. O
hospital estava quente e muito barulhento, e tiveram de
esperar durante muito tempo. A Mãe tinha dito para
o Miguel trazer o seu livro, mas havia tantas coisas
para ver que ele não conseguiu ler. O Miguel
começou a sentir-se mal. Algumas das crianças estavam
a chorar, parecia que ninguém tinha cabelo e outras crianças tinham tubos a sair
do nariz. De repente, o Miguel sentiu-se tão cheio de calor e de medo que teve
vontade de fugir. Pegou então no seu livro e tentou concentrar-se nele.

De que é que tu mais gostas quando
visitas o hospital?

De que é que tu não gostas quando
visitas o hospital?

SABIAS QUE: 

- A maior parte das pessoas acha difícil estar
com pessoas doentes.

– Muitos irmãos e irmãs acham que os pais
gostam mais do seu irmão ou irmã doente do
que deles.

– Mães e Pais gostam de todos
os seus filhos, mas quando

um está doente ele precisa
mais dos pais durante

algum tempo.
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No dia seguinte, quando o Miguel e a Inês estavam na escola, um dos amigos
do Miguel perguntou porque é que o Diogo estava sempre a ir ao hospital.
O Miguel explicou que o Diogo tinha cancro. “O nosso corpo é feito de milhões
de células. Cancro é quando uma das células se avaria. O Diogo tem de ir ao
hospital para lhe darem remédios para se livrar das células que avariaram.”

Que tipo de cancro tem o teu irmão
ou irmã?

Conheces mais alguém que tem 
ou tenha tido cancro?

SABIAS QUE: 

- São poucas as crianças que têm cancro.

– Há muitos tipos de cancro.

– As crianças não têm os mesmos tipos 
de cancro que os adultos.
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Umas semanas depois, o Diogo teve de ficar no hospital outra vez. Quando o
Miguel e a Inês viram novamente o pequeno Diogo, os médicos tinham-lhe dado
um remédio para fazer sono, chamado anestesia, para poderem meter um

pequeno tubo por baixo da sua pele. O Diogo chamou-lhe o seu

“tubinho”. O tubinho tornava mais fácil ao Diogo receber os seus
remédios e fazer análises ao sangue. A Inês não gostava de ver o
tubinho do Diogo, mas esforçava-se por se lembrar que ele ajudava

o Diogo a ficar melhor.

O teu irmão ou irmã tem um
“tubinho” escondido que se chama
catéter?
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O Miguel encontrou o seu amigo Nuno outra vez. O Nuno tinha um outro tipo
de cancro chamado tumor. O Nuno explicou ao Miguel que fez três tipos de
tratamento para combater o seu cancro.

O Nuno fez:
Quimioterapia: são comprimidos para engolir ou remédios metidos no
seu “tubinho”.
Radioterapia: é um tratamento com raios que não se conseguem ver.
Cirurgia: quando o cancro é tirado durante uma operação, e em que se
está num sono especial chamado anestesia.

Sabes que tipo de tratamento o teu irmão ou irmã faz? Quimioterapia, Radioterapia
ou Cirurgia?

SABIAS QUE: 

- Muitos dos tratamentos de cancro fazem as pessoas sentir-se pior antes de ficarem melhor.

– Para alguns cancros não há tratamento que os cure completamente.
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Qual é tua 
comida preferida?

Uns dias depois o pequeno Diogo regressou a casa. O seu cabelo começou
a cair. O Miguel e a Inês sabiam que isto era o resultado da quimioterapia
que ele fez. A Inês gostava de fazer festinhas na cabeça macia do Diogo.
Naquela tarde, foram todos passear no parque. A Inês reparou que as pes-
soas olhavam para a cabeça do Diogo e sentiu-se zangada e envergonhada. Ela
teria gostado que o Diogo tivesse usado um chapéu.
No parque o Miguel jogou com a bola de futebol no seu joelho. Ele achou
que estava a jogar melhor até que a bola bateu na cabeça do Diogo, e este
começou a chorar. O Pai ralhou-lhe por não ter cuidado. O Miguel ficou
MESMO chateado.

Chegou a pensar que agora só gostavam do Diogo. O Miguel sentiu-se culpado
por estar zangado e por ter magoado o Diogo, e começou a chorar. O Pai
explicou-lhes que andava preocupado e por isso às vezes ralhava sem
querer. A seguir perguntou-lhes se não queriam comer um gelado. 
O Miguel adorava gelado e escolheu um muito grande.

SABIAS QUE: 

- Muitos irmãos e irmãs sentem-se zangados. Uns
tornam-se antipáticos para os médicos e enfermeiros,
e outros para os irmãos doentes ou com os pais.

– Muitas vezes ajuda contar a alguém
porque nos sentimos zangados.
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Na manhã seguinte, quando o Miguel e a Inês acordaram, a Mãe e Diogo já
tinham ido para o hospital. Desta vez foi porque o Diogo tinha febre alta. A
Inês lembrou-se de repente que naquele dia havia a “festa do desporto” na
escola. Agora a Mãe não podia ir. A Inês chorou durante todo o caminho para
a escola. Quando lá chegou, a professora foi muito simpática e deixou-a
ajudar a distribuir os livros. A Inês pensou que a Professora Manuela devia
saber como é difícil ter um irmão doente. Naquela tarde a Inês esforçou-se
muito na “festa do desporto”. Ela ficou em segundo lugar na corrida do ovo
e da colher. A Inês ficou muito orgulhosa e sabia que os pais também ficariam
orgulhosos quando ela lhes contasse, mais tarde.

SABIAS QUE: 

- Crianças com cancro não se devem aproximar
de pessoas com outras doenças.

– Porque  as pessoas com cancro podem apanhar
outras doenças – não é culpa de ninguém.

– Às vezes estas doenças obrigam as
crianças a voltarem ao hospital.
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Uma noite, quando estava deitado, o Miguel começou a pensar que podia ficar
com cancro também. Acendeu a luz e olhou para o seu corpo. Pareceu-lhe
que estava tudo bem, mas como ficou preocupado resolveu ir lá a baixo falar
com os pais. No princípio a Mãe zangou-se por se levantar quando eram horas
de dormir, mas rapidamente se apercebeu de que ele estava preocupado.
A Mãe explicou que ninguém sabe por que é que as crianças têm cancro, mas
de certeza que não  apanham a doença dos outros.

O Miguel sentiu-se bem melhor depois de falar com a Mãe. Ela disse que é
muito melhor falar com alguém quando se está preocupado, em vez de
guardar tudo na cabeça.

Tu preocupas-te como o Miguel 
e a Inês?

O que é que te dá vontade de chorar?

SABIAS QUE: 

- Nada que tu ou outra pessoa fez causou o
cancro ao teu irmão ou irmã.

– É muito difícil ser o irmão ou irmã de alguém
que está doente.

– Quando as coisas estão difíceis, ajuda sempre
falar com alguém em quem tu
confias. Pode ser alguém na
escola, uma tia ou tio, avó
ou avô, ou outra
pessoa que
tu conheces.
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A Inês gostava de estar com o Diogo quando ele estava no hospital, para
poder tomar conta dele e ter a certeza que ele estava bem. O Miguel
gostava mais de estar com os seus amigos. Às vezes, quando estava a fazer
alguma coisa, o Miguel começava a pensar no Diogo. O Miguel descobriu que
jogar futebol o ajudava a não se preocupar. O Miguel sabia que o seu futebol
estava a melhorar, mas ainda não conseguia fazer saltar a bola no joelho.

A Enfermeira Elsa veio à escola para falar às crianças sobre 
a doença do Diogo. Eis algumas das perguntas que as crianças 
fizeram. A quantas sabes responder?

– As crianças sofrem do mesmo tipo de cancro dos adultos?

– O cabelo cresce outra vez depois do tratamento?

– Pode-se apanhar cancro dos outros?

– O tratamento pode fazer as crianças sentirem-se pior antes de ficarem
melhor?
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Um dia, quando o Pai regressou do hospital, parecia muito triste e a Inês
achou que ele tinha estado a chorar. A Inês ficou cheia de medo 
e perguntou ao Pai: “e se o Diogo morre?”.

O Pai abraçou a Inês durante muito tempo enquanto
ela chorava. Passado um bocado começaram a falar.
Comentaram que os tratamentos para o cancro
estão sempre a melhorar e há muitas esperanças
de o Diogo ficar bem. O Pai disse que, aconteça o
que acontecer, vão sempre amar todos os seus filhos.
A Inês sentiu-se bem melhor.

SABIAS QUE: 

- Algumas perguntas parecem demasiado 
assustadoras para se fazerem. Tens algumas
perguntas destas?

– É muito difícil quando não sabes se alguém
vai ficar melhor. Às vezes ajuda pensar em

todas as coisas boas que podem
acontecer.
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Ao longo das semanas seguintes, a Inês fez muitos desenhos e começou a
escrever uma história sobre o que tinha acontecido à família desde que o
Diogo tinha ficado doente. O Miguel praticou vezes sem conta com a sua
bola. Uma manhã, quando estava a praticar, o Miguel conseguiu fazer
saltar a bola no seu joelho – não só uma vez, nem duas – mas três vezes!
E depois fez mais três vezes! O Pai disse que achava o Miguel melhor do
que qualquer jogador da selecção.

Depois de muito tempo, os médicos disseram que o tratamento do Diogo
estava terminado. O Miguel e a Inês ajudaram a fazer um bolo para celebrar.
O Diogo ainda tem de ir a hospital de vez em quando para uma consulta. A

Inês e o Miguel sabem que os pais ainda se
preocupam com o Diogo. Mas acima de tudo
a Inês, o Miguel e o Diogo estão a pensar
nas férias que vão fazer na praia. A Inês
está ansiosa por experimentar a sua pá e

balde novos.

O Miguel acha que o seleccionador
nacional também vai de férias para
a mesma praia! Talvez ele repare

como o Miguel é bom jogador e,
quem sabe, um dia possamos ver
o Miguel na televisão!
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Faz um desenho ou escreve uma história curta sobre o que tem acontecido na tua
família desde que o teu irmão adoeceu.
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