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Para meninas



Estou pronta para realizar um estudo urodinâmico 
no Boston Children's Hospital. O médico quer 
saber como minha bexiga está funcionando. 



Quando chegarmos 
ao hospital, vamos 
caminhar em 
direção ao saguão 
de entrada e pegar 
o elevador Fegan 
para o segundo 
andar. 



Vamos caminhar 
até a recepção e 
esperar enquanto
o papai ou a 
mamãe informa
que chegamos. 



Depois, vou 
sentar em uma 
cadeira e esperar 
até que meu 
nome seja 
chamado.



Devo esperar 
pouco tempo. Ou 
talvez tenha que 
esperar bastante 
tempo. Enquanto 
eu espero, posso 
brincar em silêncio 
com um brinquedo.



Quando chegar minha vez, 
uma assistente clínica dirá 
meu nome. O papai ou a 
mamãe e eu caminharemos 
até uma outra sala para 
medir a minha altura. Ficarei 
em pé, com as costas 
voltadas para a parede e 
olhando para a frente. Uma 
régua vai tocar levemente a 
parte de cima da minha 
cabeça.



Depois, eu 
subirei em uma 
balança para 
ver o meu peso. 



Minha pressão 
sanguínea vai ser 
verificada. A 
assistente clínica
colocará uma faixa ao 
redor do meu braço. 

A faixa vai apertar um 
pouco, mas tudo bem! 



Eu poderei escolher um filme 
para assistir. 



Agora é hora de 
ir para uma outra 
sala. Vou andar 
pelo corredor
com a assistente 
clínica e o papai 
ou a mamãe.



Depois, vou me encontrar com uma 
enfermeira. A enfermeira fará algumas 

perguntas ao papai ou à mamãe. Eu posso 
ficar sentada em silêncio e brincar com 

um brinquedo. 



A enfermeira 
vai pedir para 
eu fazer xixi no 
banheiro. A 
privadinha pode 
ser um pouco 
diferente, mas 
tudo bem! 



A enfermeira 
conversará com o 
papai ou a mamãe. 

Enquanto eu 
espero, posso 
brincar em 
silêncio.



A enfermeira vai me 
colocar deitada na 
cama e colocará 
cobertores em 
minhas pernas. Os 
cobertores vão me 
aquecer. 



Depois, a 
enfermeira vai 
apagar a luz. Eles 
vão usar uma luz 
especial para saber 
mais sobre a minha
bexiga. Tenho que 
me lembrar de ficar 
com o corpo 
parado. 



Durante o exame 
da bexiga, eu 
posso assistir um 
filme, ouvir música 
ou segurar a mão 
do papai ou da 
mamãe. 



A enfermeira vai 
colocar pequenos 
adesivos nos 
meus joelhos ou 
no meu quadril. 



A enfermeira vai colocar um tubo pequeno e macio
no meu bumbum. Tenho que me lembrar de respirar 

fundo e ficar calma. Isso vai ser muito rápido. 



A enfermeira vai 
colocar um tubo 
macio no lugar de 
onde sai o xixi. Isso 
pode fazer eu sentir 
que estou com 
vontade de fazer xixi, 
mas tudo bem! 

Posso respirar fundo 
e segurar a mão do 
papai ou da mamãe. 



Durante o exame, 
um médico pode 
entrar e conversar 
com o papai ou a 
mamãe ou com a 
enfermeira. 



A enfermeira vai colocar as mãos dela 
na minha barriga ou pedir para eu 
tossir. Tenho que me lembrar de seguir 
todas as instruções.



Quando o exame 
estiver quase 
acabando, talvez eu 
sinta que preciso fazer 
xixi. A enfermeira vai 
pedir para eu fazer xixi 
enquanto estiver 
deitada na cama. Isso 
pode ser estranho, 
mas tudo bem! 



O exame termina quando o médico e a 
enfermeira têm todas as informações que 
precisam. A enfermeira vai me ajudar a 
me limpar e vestir minhas roupas.



Meu exame já acabou. Eu posso escolher 
um prêmio, e todo mundo vai ficar bastante 
orgulhoso de mim!
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