
PREPARO PARA ULTRASSOM
PARA PESQUISA DE REFLUXO 
GASTROESOFÁGICO (RGE)
 
 Chegar 30 minutos antes.

 Trazer exames anteriores da 
região do exame. 

 No dia do exame apresentar o 
pedido médico original, documentos 
e, em caso de convênio, apresentar 
carteirinha.

Para bebês que mamam:

 Não dar a última mamada antes 
do exame (é importante que a 
criança tenha fome para mamar na 
hora de fazer o exame). Se for 
amamentar, não precisa trazer nada 
(ou chá, se a mãe preferir). Caso a 
criança tome mamadeira, trazer com 
leite (não engrossar). Não há 
necessidade de jejum.
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Para crianças maiores:

 Não há necessidade de jejum, é 
importante que a criança tenha 
fome para tomar o líquido antes do 
exame.

 Trazer ½ litro de suco, chá, leite, 
achocolatado (algo que a criança 
goste de tomar, menos refrigerante).
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