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BOLETIM
SAÚDE EM SUAS MÃOS

Policlínica

O objetivo da iniciativa é
evitar agravamentos

FioSaúde com
projeto para apoio a

DIABÉTICOS
insulino-dependentes
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Leia na página 3 mais informações sobre 

este projeto do Viver Melhor, ainda em 

fase de testes, que tem como objetivo 

fornecer apoio a pacientes com diabetes 

que necessitam de aplicações periódicas 

de insulina.



Agende na Policlínica pelo (21) 3865-1871

  ou Total Saúde: (21) 3865-1869
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Agende suas
consultas na POLICLÍNICA

e Total Saúde

Presencialmente ou por telemedicina

Não falte à sua consulta! Se tiver
que faltar, avise com antecedência

Assim você permite que outra pessoa
possa ser atendida no seu horário.

Não perca o prazo dos seus exames

Evite se atrasar para a consulta

Quando você sai do consultório do médico com um 

pedido de exames, a guia (ou receituário) tem validade 

de 30 dias.

Ao chegar alguns minutos antes da hora agendada para a 

sua consulta, você evita que os atrasos se acumulem na 

agenda diária do profissional de saúde.

Fique atento a esse prazo!

Quem sabe isso não tem a ver com um outro paciente, 

atendido antes de você, que tem um quadro de saúde 

complexo?

Já deu seu horário e você
ainda não foi chamado?

O médico também pode estar vindo de uma cirurgia, na 

qual houve intercorrência.

App

SAÚDE DIGITAL NA FIOSAÚDE

Baixe e ative o

(em breve no App FioSaúde)

Você é atendido no mesmo dia
por médico clínico ou pediátrico.

E mais: disponível agendamento para teleatendimento em
PSICOLOGIA, com link na mesma plataforma

da Conexa Saúde

no celular

ou acesse o site:
https://paciente.conexasaude.com.br/login

Ligue em urgências 0800-730-0004



O objetivo da iniciativa é
evitar agravamentos

Viver Melhor vai contemplar
projeto para apoio a

diabéticos
insulino-dependentes

A FioSaúde está iniciando um projeto, ainda em fase de 
testes, para ampliar o apoio do Programa Viver Melhor 
para pacientes diabéticos insulino-dependentes. 

Se você se interessou pela iniciativa e quer 

obter mais informações sobre o Programa 

de Pacientes Diabéticos, envie email para 

saudetotal@fiosaude.org.br.

O objetivo é fornecer apoio para auxiliar o paciente a 
cuidar de sua saúde, trabalhando em conjunto para 
minimizar os riscos de agravamento de situações como 
feridas (»pé diabético»), problemas renais e oftal-
mológicos etc.

Nessa fase anterior à implantação, a equipe está 
organizando um grupo-piloto de pacientes que convivem 
com diabetes e necessitam de aplicações periódicas de 
insulina. De início serão convidados beneficiários que já 
enfrentam complicações de saúde em razão do diabetes.



Agende consulta com especialistas pelo tel ---

Conferindo horários e profissionais disponíveis

Agendamento de consultas pelo tel ---

Atendimento - Policlínica (presencial/teleconsulta)

Total Saúde (atend. presencial/teleconsulta)

(21) 3865-1871 (2ª a 6ª, de 9h-16h)

(21) 3865-1889 (2ª a 6ª, de 9h-16h)

Equipe de profissionais

Equipe de profissionais

Cardiologia

Medicina generalista

Angelo Di Candia  -  Luis Felipe Rocha

Paula Monteiro - Rayane Cupolillo

Eduardo Câmara  -  Fábio José Teles

Flavia Gorni

Paula Monteiro  -  Rayane Cupolillo

Naise Oliveira da Rocha

Stephany Xavier

Gustavo Velho  -  Claudia Medeiros

Luciana Manhães

Débora Ayres  -  Maria Clície Vianna  -  Ricardo Sá

Ciro Augusto Floriani  -  Juliana Cruzeiro

Bethania Rodrigues Maia

Aline Nery  -  Danielle Cardoso

Fabio José Teles

Jone Chebom  -  Mauro Acselrad

Jaqueline Cezario

Henrique Simões de Almeida

Aluizio Paiva Gonçalves  -  Luiz Humberto Araújo da Silva
Marcelo Gerk  -  Marcos Giordano

Gerente Administrativa dos Serviços Próprios:
Vania Boechat

Atendimento Administrativo:
Juliana Pereira  -  Lucas Izidorio  -  Luciana Miler
Sueli Pereira  -  Valéria Maia  -  Vitor Sanches

Cristiane Torres  -  Dania Acselrad

Pedro Varanda  -  Henrique Balthazar

Eduardo Câmara

Camila Freitas

Camila Freitas - Danielle Modena
Glaucia Aguiar - Viviane Souza

Alessandra Borba  -  Camila Chagas
Jessica Costa  -  Luisiane de Souza Silva
Renata Frizieiro  -  Sthershayne Marvila

Cirurgia-geral

Enfermagem

Clínica médica

Nutrição

Atendimento

Dermatologia

Psicologia

Endocrinologia

Enfermagem

Geriatria

Fisioterapia

Ginecologia

Ginecologia

/obstetrícia

/mastologia

Neurologia

Nutrição

Ortopedia

Proctologia

Psiquiatria

Serviço social

Urologia

Equipe
administrativa
da Policlínica

Cir. oncológica

Fisioterapia

Responsável Técnico: Dr. Arthur Monteiro Bastos


