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BOLETIM
SAÚDE EM SUAS MÃOS

Policlínica

Saúde Digital:

Pronto Atendimento
Virtual 24h e

0800 em caso de urgência

Veja mais sobre essa
novidade!

Na página 3 deste informativo!

Para Central de Atendimento FioSaúde
continue acessando de seg/sex

0800 28 28 7878

0800-730-0004Em urgências ligue (24h)



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

Por telemedicina ou presencialmente

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

Evite se atrasar
para a consulta

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

E este canal de atendimento continua:

Ligou para marcar consulta e não tem
horário vago próximo? Peça para ficar

na lista de espera

Quando houver desistência, você será 

contactado.

Quando você sai do 

consultório do médico 

com um pedido de 

exames, a guia (ou 

r e c e i t u á r i o )  t e m  

validade de 30 dias.

Não perca o prazo
dos seus exames

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.



Saúde Digital com
Pronto Atendimento Virtual
e 0800 em urgências (24h)

A tecnologia trouxe e vem trazendo avanços significativos 

na área da saúde e, recentemente, nosso país 

experimentou a utilização da telemedicina para minimizar 

os impactos da pandemia de COVID-19, aproximando 

médicos a pacientes, diminuindo a sobrecarga no sistema 

de saúde e possibilitando tratamento a milhares de 

pacientes.

Entendendo a necessidade de começar a experimentar os 

avanços da tecnologia e trazer uma experiência 

diferenciada aos nossos beneficiários, a FIOSAÚDE está 

oferecendo acesso a assistência médica de qualidade por 

meio da Conexa Saúde, uma empresa de saúde digital com 

foco em soluções de saúde integrada e integral, sendo hoje 

a maior plataforma digital independente da América Latina.

O Pronto Atendimento Virtual está acessível 24 horas, 7 

dias na semana, conectando médicos clínicos e pediatras a 

pacientes de todas as idades, a qualquer hora e em 

qualquer lugar, garantindo atendimento humanizado, 

qualificado e de alta resolubilidade.

Com a recente regulamentação da atividade de 

telemedicina publicada pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM), os atendimentos médicos podem cursar com o 

e n v i o  d e  p r e s c r i ç õ e s ,  p e d i d o s  d e  e x a m e s , 

encaminhamento de documentos e orientações. Estes 

documentos serão enviados via e-mail e SMS.

Neste momento, para acessar o PA Virtual, será necessário 

baixar o APP da Conexa Saúde ou acessar via WEB pelo 

seu computador ou celular. Em breve, esta ferramenta já 

estará disponibilizada no aplicativo da FIOSAUDE.

Esperamos que você possa experimentar e embarcar 

nesta nova jornada que une tecnologia a qualidade 

assistencial e que, certamente, vai trazer muita satisfação e 

segurança nos atendimentos realizados.

Veja abaixo os dados de acesso:



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

Gilza C. da Silva

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

Danielle Moreira  -  Elisa Laranja
Giselaine La Rosa  -  Marina Kassab
Valquiria Camargo  -  Virginia Vieira

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  -  Camila Chagas
Jessica Costa  -  Luisiane de Souza Silva
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

Psicologia

Equipe
administrativa
da Policlínica

Cir. oncológica

Fisioterapia

Responsável Técnico - Dr. Arthur Monteiro Bastos


