
Lançamento do Programa de Atenção a Pacientes Oncológicos

Atenção
em

oncologia

Conheça a equipe do programa oncólogico

Se você precisar de mais informações sobre o nosso
PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PACIENTE ONCOLÓGICO,

entre em contato conosco.

Nossa equipe está sempre pronta a atendê-lo

Tel (21) 3865-1871 (seg/sex, das 9h às 16h)
ou email saudetotal@fiosaude.org.br

Dr. Eduardo Rodrigues
      Zarco da Câmara

Enf. Alessandra Borba

Nova vertente do Programa FioSaúde Viver Melhor sendo disponibilizada aos beneficiários
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Nesta edição do Informativo FioSaúde, confira aqui editorial do Diretor Técnico da Caixa de Assistência, Dr. Arthur Monteiro Bastos, que 
apresenta oficialmente o novo Programa de Atenção a Pacientes Oncológicos, que a FioSaúde disponibiliza aos beneficiários.

Programa de caráter abrangente, fruto da cooperação médico e enfermeira, profissionais 
de saúde com especialidade e com uma vasta experiência e vivência em oncologia: 

- Mestrado pela
  UNIRIO

- Especialista em
  Cirurgia Geral pela
  UNIRIO

- Especialista em
  Cirurgia Oncológica pelo INCA

- Atuando no INCA como cirurgião 
  oncológico

- Staff de cirurgia oncológica e geral na  
  Casa de Saúde São José

- Cirugião-geral da Policlínica FioSaúde

- Doutoranda pela UNIRIO

- Mestrado pela UNIRIO

- Especialista em
  Enfermagem
  Oncológica (ESTÁCIO)

- Especialista em Saúde
  da Família e docência
  para nível superior
  (UNIGRANRIO)

- Especialista em Acupuntura e 
  Eletroacupuntura (ABACCO)

- Atuando como Chefe do Serviço 
  de Enfermagem na Enfermaria Cirúrgica 
  Abdômino-Pélvica (INCA I/MS)

Editorial do Diretor Técnico da FioSaúde:
Dr. Arthur Monteiro Bastos

iver Melhor

Programa de Atenção
ao Paciente Oncológico
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O câncer já é o segundo principal grupo de 
doenças e dentro de poucos anos deverá 
superar as doenças cardiovasculares, que 
ainda lideram o ranking de incidência e 
prevalência. Atenta a isso, a FioSaúde está 
implantando um Programa de Atenção ao 
Paciente Oncológico que consistirá em 
oferecer orientação e apoio em todas as 
fases da doença, desde o diagnóstico até as 
cirurgias e tratamentos pré e pós-cirúrgicos.

Nossas boas-vindas ao Dr. Eduardo Câmara 
(que já faz parte do time da Policlínica) e à 
enfermeira Alessandra Borba que se junta 
agora aos nossos profissionais de psicologia, 
fisioterapia, nutrição e assistência social, 
equipe que será responsável pelo PROGRAMA 
DE ATENÇÂO AO PACIENTE ONCOLÓGICO. A 
ideia é ser um plano de saúde que não 
apenas paga pelas despesas médicas, mas 
que cuide das pessoas, especialmente no 
momento em que estão mais fragilizadas e 
necessitadas de atenção.

Normalmente, quando se descobrem com 
câncer as pessoas ficam desorientadas e sem 
referências de onde buscar apoio. A partir de 
agora, uma equipe multidisciplinar, 
composta de profissionais com experiência 
em oncologia, se disporá a orientar os 

pacientes em todos os momentos e em todas 
as suas necessidades de tratamento, para 
que tenham a quem recorrer até a superação 
do problema. 


