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BOLETIM
SAÚDE EM SUAS MÃOS

Policlínica

Outubro e novembro com
isenções de

co-participação

Campanha da
Saúde da Mulher e

da Saúde do Homem

De 1/10 a 30/11



App

FIOSAÚDE DIGITAL

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

0800-730-0004

Para questões de saúde, fora de situações de urgências, os 
beneficiários contam desde maio com o PRONTO 
ATENDIMENTO VIRTUAL com acesso no aplicativo Conexa - 
disponível 7 dias por semana com clínicos 24h e pediatras 
até as 22h. Em breve o acesso estará disponibilizado no 
próprio aplicativo da FioSaúde.

Para famílias com dependentes menores de 18 anos, está 
disponibilizado pronto atendimento com pediatra, 
bastando que seja feito o login com os dados do(a) menor, 
pelo aplicativo ou pelo site.

E MAIS: AGENDAMENTO PARA TELEATENDIMENTO COM 
PSICÓLOGOS - Desde julho de 2022, o Projeto FioSaúde 
Digital foi ampliado e os beneficiários passaram a contar 
com a opção de teleatendimento em psicologia em parceria 
com a Conexa Saúde.

Em caso de dúvidas sobre como baixar e ativar a conta para 
consultas em telemedicina, basta acessar o link do site da 
F i o S a ú d e :  h t t p s : / / w w w . f i o s a u d e .
org.br/planos/cobertura/saudedigital/

É importante que, de antemão, o beneficiário ative a conta 
de usuário da plataforma, acessando o site abaixo:

 antes mesmo de https://paciente.conexasaude.com.br/login
precisar utilizar o teleatendimento (com o titular ativando 
sua própria conta e também as contas dos dependentes).

A novidade trouxe ampliação ao projeto iniciado em maio, 
já que são mais de 6.000 psicólogos disponíveis e acessíveis 
pelo celular ou notebook.

A ampliação do projeto trouxe comodidade para 
beneficiários da FioSaúde que aguardavam em fila para 
serem atendidos em psicoterapia. Oferecemos 
possibilidade de essa equipe credenciar seus próprios 
consultórios para a continuidade dos atendimentos, sendo 
essa a opção dos pacientes. Hoje já temos duas psicólogas 
da Policlínica incorporadas ao programa.

E mais: FioSaúde Digital também em emergências:

Conte com a
FioSaúde!!!

Ao acessar a plataforma, o beneficiário é atendido em 
teleconsulta por médico no mesmo dia, pelo celular ou 
notebook!

FioSaúde Digital com
teleatendimento em

clínica médica/pediatria
e psicologia!

Em situações de
urgências médicas,
ligue 24h para o
telefone



Agende na Policlínica pelo (21) 3865-1871

  ou Total Saúde: (21) 3865-1869

F
ot

o:
 A

rq
ui

vo
 F

io
S

aú
de

F
ot

o:
 P

eo
pl

eI
m

ag
es

/U
ns

pl
as

h.
co

m

Agende suas
consultas na POLICLÍNICA

e Total Saúde

Presencialmente ou por telemedicina

A FioSaúde está iniciando um projeto para ampliar o apoio 
do Programa Viver Melhor para pacientes diabéticos 
insulino-dependentes. 

E veja abaixo como agendar, no caso de consultas na Policlínica e Total Saúde:

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, oftalmológicos e outros.

Em parceria com a Pelicomtech, empresa do segmento de 
acompanhamento em saúde, a equipe está organizando um 
grupo-piloto de pacientes insulino-dependentes. De início 
serão convidados beneficiários que já enfrentam 
complicações de saúde em razão dessa doença.

O objetivo da iniciativa é
evitar agravamentos

FioSaúde com
projeto para apoio a

DIABÉTICOS
insulino-dependentes
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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

Camilla Chagas

Paula Monteiro  -  Rayane Cupolillo

Naise Oliveira da Rocha

Lucas Izidorio

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  -  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  -  Etienne Carvalho  -  Flavia Gorni
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


