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Continuação: O que a Assistência lhe oferece?

“É como se tivessem me devolvido a vida. 
Alguém olhou para mim. Não percebia que estava 
tão mal, foi preciso que alguém me desse atenção e 
me conduzisse para a cura”. Foi desta forma que a 
segurada Ione Rodrigues da Silva, 59 anos, referiu-
se ao projeto desenvolvido pelo Ipasem-NH, o Case, 
ao qual ela foi indicada há cerca de meio ano.

Ione, veio ao Instituto com indicação de cirurgia 
de hérnia de disco e com um quadro clínico de 
diabetes, hipertensão e hipotireoidismo. Com este 
diagnóstico, o grupo de profissionais do Case a 
incluiu no programa e a conduziu melhores tratamentos. “Eu corria de médico em 
médico e nenhum me encaminhava para o tratamento certo, nenhum deles resolvia. 
Desde o primeiro encaminhamento do Case, quando conversaram comigo, tudo foi se  
resolvendo. 

A professora da escola Arnaldo Grin, que orgulha-se de trabalhar 40 horas sem 
nenhuma falta e cursar Pedagogia EaD, não precisou fazer cirurgia: com as sessões de 
fisioterapia e hidroterapia ela controlou as dores da hérnia de disco. Além disso ela 
revela: “O diabetes vou ter que conviver para vida toda, mas estou fazendo tratamento, 
assim como os demais tratamentos. Hoje me sinto muito bem, sou outra pessoa, com 
outra energia e também me arrisco na dança. Sou muito agradecida à equipe do Case e ao 
Dr. Alex pelo olhar que depositaram em mim”, completa.

Centro de Qualidade de Vida (CQV)
 
Horário: De Segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 19 horas

O Centro de Qualidade de Vida (CQV) do Instituto, foi inaugurado em abril de 2004. O objetivo do CQV é 
atender aos segurados na prevenção, garantindo mais qualidade de vida. O serviço oferecido é 
multidisciplinar e contempla as áreas da Psicologia, Psiquiatria, Fonoaudiologia e Nutrição. Os profissionais 
especializados do CQV atendem, mensalmente, cerca de mil e trezentas pessoas. Os Atendimentos podem 
ocorrer de maneira individual ou em grupo.

Não incide coparticipação nos atendimentos realizados no CQV, contanto que se compareça à respectiva 
consulta agendada. Em caso de falta, será cobrado o valor da sessão.
Grupos de Apoio Desenvolvidos:
- Cuidando da Dor
- Prevenção à Recaída
- De Bem com o Peso 
- Preparação para a Aposentadoria
- Apoio ao Luto

O Case
É a reunião de grupo de 

profissionais que tratam de casos 
de segurados com alta complexi-
dade em saúde, com a intenção de 
dar uma atenção diferenciada, 
visando melhor qualidade de vida 
e, por consequência, em alguns 
sanando algumas patologias, sem 
necessidade de cirurgia.

Integram o Case profissonais 
das áreas de Fisioterapia, 
Psicologia e Assistência Social, 
que reúnem-se uma vez por 
semana para discutir os casos. 
Conforme o Fisioterapeuta 
Fabiano Giacomolli, que faz parte 
da equipe do Case, o intuito é 
otimizar o tratamento do paciente. 
“Estamos percebendo ótimos 
resultados”, revela.

Ione Rodrigues da Silva



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Este informativo, assim como todos os outros, traz informações 
sobre prevenção e serviços que são oferecidos aos nossos segurados e 
dependentes, pensando na qualidade de vida.

Mas, além deste aspecto positivo de todas essas notícias, temos a 
alegria de informar aos nossos aposentados e pensionistas do Instituto 
que, depois de anos pagando taxa de juros altas, a partir de agora, os 
novos empréstimos consignados que forem realizados terão uma taxa 
de juros menor, ou seja, o mesmo valor aplicado aos Servidores 
Ativos. Isso deve-se a uma iniciativa do Instituto que intermediou um 
acordo  entre a Caixa Econômica Federal e o Grêmio Sindicato. 

Confira a Nota de Esclarecimento na íntegra no site no Instituto 
(www.ipasemnh.com.br) e entenda o caso.

Confira também o novo canal de comunicação do Instituto com os 
segurados e as ações realizadas pelos profissionais nos grupos de 
apoio e projetos. 
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EXPEDIENTE:

O Ipasem-NH conta com mais um 
meio de comunicação  direto entre o 
Instituto e seus segurados, que permite 
que se obtenha informações de seu 
interesse: o Portal do Segurado.

Para ter acesso ao Portal do 
Segurado basta acessar o link

. 
No local estão disponíveis os contracheques dos aposentados, pensionistas 

e servidores do Ipasem-NH; o link de Fale Conosco; bem como a verificação da 
tramitação dos seus processos dentro do Instituto.

Para ter acesso é preciso cadastrar senha com CPF, RG e data de nascimen-
to, em “Ainda Não Sou Cadastrado”. Depois de cadastrada senha o acesso é 
feito em “Já Sou Cadastrado”, com CPF e Senha. Para segurança, sugere-se que 
seja cadastrada senha com no mínimo 8 dígitos, contendo letras e números.

 
http://www.ipasemnh.com.br:81/portal
/Login/Login.aspx

Portal do Segurado já está disponível no site
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Grupos desenvolvidos:
Cuidando da Dor - Grupo com psicóloga e fisioterapeuta e tem como objetivo ajudar as pessoas a lidarem 

com as dores crônicas, tanto no corpo, como na mente, e amenizar as dificuldades enfrentadas em função da 
dor. O trabalho é desenvolvido com exercícios, conversas e orientações das duas áreas. Encontros todas as 
sextas-feiras, das 8h30 às 9h30.

Prevenção à Recaída - Com encontros quinzenais, às quartas-feiras, às 14h30, este grupo tem acompanha-
mento de psicólogo e assistente social. Ele busca dar suporte às pessoas com dependência química para evitar 
novas recaídas, além de mostrar alternativas de atividades sem se colocar em risco.

De Bem com o Peso - Às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, psicóloga e nutricionista repassam orientações 
sobre alimentação e saúde. Também há um grupo para crianças acima de 10 anos no mesmo horário em sala 
separada.

Preparação Para a Aposentadoria - Com encontros às quintas-feiras, das 17h30 às 19 horas, psicólogo e 
assistente social auxiliam no processo de transição para a nova fase, proporcionando trocas de experiências.

Grupo de Apoio ao Luto - Encontros às quintas-feiras, às 15 horas, com psicólogas, tem como objetivo 
propiciar às pessoas que perderam alguém, um momento de escuta e aprendizado a respeito das fases do luto 
e suas reações, criando um espaço de troca de experiência. 



Inscrições para o Grupo de 
Preparação para Aposentadoria

Você já pensou em 
como será quando se 
aposentar? Valorizando 
esta etapa da vida,  o 
Instituto oferece o Gru-
po de Preparação Para 
Aposentadoria, que em 
encontros semanais cria 
um ambiente de troca de 
experiências e aprendi-
zado. Coordenam os 
encontros a Assistente 
Social, Lilian Petry, o 
Psicólogo, Luiz Carlos 
Teixeira Bohrer e a 
estagiária, estudante de 
Psicologia, Nathalia 
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Próximo Grupo
Início - 7 de agosto, das 17h30 

às 19 horas
Encontros às quintas-feiras

Não há coparticipação

Perícia Odontológica 

É o setor do Instituto onde é realizada a ficha clínica odontológica dos segurados e seus dependentes. São 
examinados todos os dentes para verificar o que tem e o que terá que ser feito na sua dentição. Tais 
dados ficam registrados no Ipasem-NH.

A Perícia Odontológica é realizada apenas uma vez nas dependências do Instituto por profissional 
terceirizado contratado e deve ser agendada assim que o segurado fizer a sua Ficha Cadastral no Instituto 
para, depois do período de carência, poder usufruir dos serviços odontológicos. O agendamento pode ser 
feito juntamente à Recepção Médica ou pelo telefone 3594-9162, Ramal 220.

Qual a finalidade?
Acompanhar o tratamento realizado pelos segurados e seus dependentes com os dentistas credenciados.

Qual a importância?
Desta forma o Instituto pode realizar um acompanhamento do tratamento odontológico, visando a 
segurança do trabalho realizado. O profissional que atua na Perícia Odontológica também dá orientações 
para o paciente, proporcionando ao segurado o conhecimento sobre procedimentos que estão à sua 
disposição.

Márcia Griebler é 
servidora pública aposen-
tada e desenvolve seu 
ta lento  como ar tesã  
produzindo peças em 
tecido de malha light 
100% ecológico. “São 
peças em retalho de tecido 
de fardamento de futebol, 
que corto em tiras e a partir 
daí faço crochê”, comenta 
Márcia, orgulhosa de seu 
trabalho, que destaca 
ainda que tudo pode ser 
lavado, inclusive na 
máquina de lavar e com 
alvejante, sem prejudicar 
o trabalho, totalmente 
artesanal.

A partir deste processo 
criativo surgem tapete, 
descanso de panelas, 
descanso de formas, jogos 
americanos de mesa e 

Da esq. para dir.: a estagiária Nathalia, 
as seguradas Maristela e Ivete e a 

Assistente Social, Lilian

jogos de ba-
nheiro.

“Eu ado-
ro fazer. Se 
eu estou em 
casa, estou 
costurando, não consigo 
ficar sem. É um passatempo, 
um relaxamento, que me faz 
muito bem. Tem peças minhas 
que estão sendo levadas até 
para os Estados Unidos”, 
complementa Márcia, satisfeita 
do resultado do seu esforço.

Todo esse trabalho começou 
há 20 anos, quando Márcia 
aprendeu sozinha a fazer o 

crochê com esse 
material que havia 
sido descartado pela 
sua vizinha. Há dez 
anos ela cria suas 
peças, que atual-
mente estão expos-
tas na Casa do 
Artesão de Novo 
Hamburgo, junto ao 
Sine.

Machado.
O grupo busca oferecer um espaço de apoio para organizar e 

qualificar o novo ciclo de sua vida através de informações 
sobre inúmeros aspectos, além de reflexões sobre sua condição 
de vida atual e futura, mudanças de hábito e (re) descobertas, 
culminando na elaboração de um novo projeto de vida que lhe 
permitirá o investimento em si mesmo.

Conforme a segurada Maristela Cuthi Mattia, que partici-
pou do primeiro grupo deste ano, o grupo foi muito importante 
para ela, pois fez refletir, além de trocar experiências. “Quando 
me inscrevi achei estranho, mas me enganei, ele não traz temas 
engessados, mas sim faz parar para pensar, analisar com o que 
eu vou fazer com todo esse tempo livre”, comenta.

Da mesma forma, compartilha a segurada Ivete Terezinha 
Barth, “É muito importante participar , porque em um grupo 
podemos conversar e compartilhar esses nossos anseios”.

Cantinho do 
Segurado

Por Márcia Griebler



Aposentadorias Concedidas - Maio e Junho

Viva Mais: inscrições abertas 
para o segundo semestre

Estão abertas as inscrições 
do projeto  Viva Mais para o 
segundo semestre deste ano.

Escolas, autarquias e 
órgão públicos municipais 
interessados em participar das 
oficinas do Viva Mais 1 e Viva 
Mais 2 podem entrar em 
contato pelo fone 3594-9162, 
ramal 229 ou pelo e-mail 
vivamais@ipasemnh.com.br.

Para isso, é desenvolvido um trabalho interdisciplinar, com profissionais 
da psicologia, fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia, todos juntos, falando 
de um mesmo tema de forma integrada a cada encontro.

O projeto surgiu da preocupação de que as rotinas dos funcionários 
públicos deveriam gerar mais qualidade de vida. “Estabelecemos que 
deveríamos realizar uma intervenção preventiva, organizada de forma 
sistemática através de encontros mensais nos locais de trabalho, utilizando 
prioritariamente a modalidade de oficina, ao invés de palestras”, destaca o 
coordenador do projeto, psicólogo, Luiz Carlos Teixeira Bohrer.

Ipasem
NOVO HAMBURGO

Manual do Segurado do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de Novo Hamburgo - Ipasem-NH

36

Janda Maria Cecchin - 02/05
Teresa Inês Mauri - 07/05

Maria Cecília Braun - 07/05
Vera Regina Schmidt - 07/05

Viviane Henckler - 08/05
Sueli Nunes Pereira - 08/05
Sara Pires Beltrame - 16/05

Danilo Costa dos Santos - 20/05
Luiz Gonzaga Depra Buzeto - 22/05

Marlena Escher - 23/05
Vergínia Líbera Manfardini - 23/05

Ana Cristina Hass Rodrigues - 26/05
Sérgio Mori - 26/05

Adriana Hoeper - 02/06
Ruth Regina Catarina - 03/06

Isabel Cristina da Silva Pratti - 05/06
Ana Regina Sorgethz - 05/06

Maria Goreti Peixoto da Silva - 05/06

Marisa Fernanda dos Santos - 16/06
Jacir Castanho dos Santos - 16/06

Nadir Terezinha Souza - 16/06
Lenize Bortolini - 23/06

Ângela Schneider Strassburger - 23/06
Maria Luiza Faustini Mosmann - 23/06
Maria Helena Paraboni Cerveira - 23/06
Ana Maria Leszczynski Guerra - 24/06

Ana Maria Cola - 24/06

Viva Mais Para Aposentados   
tem próximo encontro dia 23/07

O projeto Viva Mais Para Aposentados 
continua com sua agenda de encontros definida e 
a próxima atividade será no dia 23 de julho. 

Os profissionais do Viva Mais estão cada vez 
mais satisfeitos com os resultados percebidos a 
cada encontro e planejam cada vez mais com a 
participação ativa dos aposentados.

“Trabalhamos sobre a saúde do corpo em 
junho e daremos sequência neste mesmo assunto 
em julho. Serão repassadas dicas de exercícios,  
para aqueles que não conseguem ir na academia,  
sugestões simples de o que fazer  em casa”, 
comenta a psicóloga Fernanda Stroeher.

Perícia Médica e Auditoria Médica

Perícia Médica - É a análise de documentos e exame clínico do segurado que necessita realizar procedimento 
solicitado por seu médico assistente. É avaliada a cobertura ou não (Segundo tabela de procedimentos do 
Ipasem-NH) e avaliação para enquadramento de procedimentos estéticos (não cobertos), adequação de códigos, 
quando necessário aos procedimentos solicitados, sendo a partir da análise liberados parcial ou totalmente 
conforme a necessidade e cobertura de benefícios.

Auditoria Médica Técnico-Administrativa - É o setor onde são realizadas as auditorias técnico-administra-
tivas, sob responsabilidade de profissional da área médica e administrativa, onde verificam-se todas as documen-
tações que são enviadas por hospitais, laboratórios e clínicas, verificando os procedimentos realizados pelos 
segurados, avaliando se estes estão compatíveis com o que é apresentado pelo prestador, ou seja, o que está 
sendo cobrado do Ipasem-NH e por consequência, do segurado. A Auditoria Médica possui como atribuição 
examinar os procedimentos realizados no paciente, verificando se estão adequados aos respectivos diagnósticos, 
se os pagamentos foram efetuados conforme os gastos definidos contratualmente com os prestadores.

Qual a importância?
É realizada para manter a viabilidade da saúde financeira do Instituto, pois assim pode-se ter o controle nos 

gastos, verificando a cobrança do prestador de serviço, por exemplo, verificação em uma determina cirurgia, a 
apresentação e o uso ou não dos materiais apresentados na sala de cirurgia. Somente aqueles comprovadamen-
te necessários serão liberados, sendo assim, a Perícia e a Auditoria vem de encontro à segurança dos beneficiári-
os para que este não pague a mais do que foi utilizado e, quando realizarem procedimento, esteja de acordo com 
sua real necessidade, evitando desperdícios e auxiliando no controle dos custos.

Próximos Encontros
23/07 -  às 15h30, na Sala 31, do Centro de 
Cultura 
Rua Engenheiro Inácio Cristiano Plangg, 
66 – há elevador que dá acesso ao local do 
encontro
27/08 - na mesma hora e local

Equipe: Fisioterapeuta Fábio, Nutricionista Joseane, 
Fonoaudióloga Kely, Psicólogas Fernanda e Roberta, 

coordenador psicólogo Luiz Carlos, Fisioterapeuta Fabiano
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