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Ultrassom na UBS Resolve garante 
conforto e agrada gestantes
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O primeiro ultrassom realizado pela UBS da Vila Tatetuba 
será inesquecível na vida de Ana Carolina Alves de 
Morais, 37 anos. Após o exame, ela descobriu estar grá-

vida de gêmeos. “Estou em choque ainda.” Sobre o atendimento 
e a realização do exame, Ana Carolina, grávida de 9 semanas, 
a�rmou estar surpresa com a qualidade e a rapidez com que foi 
agendado. “Aqui é tudo muito rápido e mais fácil pra gente. Até 
o sangue a gente colhe aqui, perto de casa”, elogiou.

Ana integra o grupo de 15 gestantes atendidas pelo serviço 
que passou a ser oferecido nesta quarta-feira (30) nas UBS 
Resolve de São José dos Campos. O conforto e a praticidade 
de realizar o exame nas Unidades de referência, próximas à 
residência, surpreendeu e agradou as mamães.

Helen Ferreira Ribeiro, 22 anos, com 31 semanas de gestação, 
disse que não espera fazer o ultrassom na UBS onde faz o pré-
-natal. “Fiz os ultrassons anteriores no particular, porque não 
tinha aqui. Quando me ligaram para agendar, �quei muito feliz. 
Gostei da experiência, a médica é muito educada, agradável.”

Sobre o acompanhamento da gravidez na UBS, Helen 

destaca o quanto o atendimento tem melhorado nos últimos 
anos. “O atendimento aqui é muito acolhedor, os médicos são 
atenciosos. Está mais rápido para agendar as consultas, es-
tou gostando bastante”, conclui.

Para gestantes
O ultrassom nas Unidades Básicas de Saúde é exclusivo 

às gestantes e vai funcionar em todas as unidades de for-
ma itinerante e por agendamento. Seguindo uma agenda 
pré-estabelecida, os equipamentos vão percorrer as unida-
des para atender às pacientes nas unidades onde fazem o 
acompanhamento da gravidez.

UBS Resolve
São José dos Campos conta com 40 UBS Resolve para aten-

dimento clínico, prevenção de doenças, vacinação, entrega de 
medicamentos, testes de gravidez, entre outros serviços.

Desde 2017, as unidades funcionam dentro do conceito 
“Resolve” que permite a coleta de exames laboratoriais den-
tro da própria unidade. As UBS Resolve funcionam em todas 
as regiões da cidade de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. g


