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CQV tem software de agendamento virtual 
desenvolvido por servidores do Instituto

Diferença de procedimento de emergência, urgência e eletivo

Algumas dúvidas de segurados são em relação a procedimentos de urgência, emergência e eletivos. Esclarecemos cada 
um deles abaixo.

Os procedimentos de Emergência são todos os casos onde há risco de morte ou risco de lesão permanente, havendo 
necessidade de tratamento médico imediato. 

Já  casos de Urgência requerem assistência rápida por sofrimento intenso no menor tempo possível a fim de evitar 
complicações.

Nos casos de emergência e urgência não há necessidade de autorização prévia do Ipasem-NH, portanto os 
procedimentos não passam previamente pela Auditoria do Instituto e sim, é uma decisão exclusiva do Médico Assistente.

Os procedimentos Eletivos são aqueles procedimentos médicos que podem ser programados, não considerados de 
urgência e emergência. Nestes casos o segurado deverá se dirigir à Recepção Médica do Instituto com a solicitação do 
médico assistente. O médico auditor do Instituto, avaliará a situação no prazo de 5 dias e após esta avaliação o segurado 
poderá retirar a autorização. Somente em casos de cirurgias de médio e grande porte que necessitam de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais o prazo para retirada de autorização não é o mesmo, pois  o Instituto depende de três orçamentos de 
fornecedores e após o recebimento destes há a liberação da autorização.

O Centro de Qualidade de Vida (CQV), do Ipasem-NH, 
utiliza desde a segunda quinzena de novembro o sistema de 
agendamento eletrônico de consultas, desenvolvido pelos 
próprios servidores da Coordenadoria de Informática do 
Instituto. Num primeiro momento, testes foram feitos com as 
agendas de Nutricionistas e Psiquiatras e, em uma segunda 
etapa, Fonoaudiólogas e Psicólogos também passarão a 
utilizar o agendamento virtual, abrangendo assim, a totalidade 
dos profissionais do setor.

Conforme a coordenadora do CQV, Mara Müller, dessa 
forma, o atendimento se torna mais ágil, tanto no balcão, como 
ao telefone, pois 

. “Os 
profissionais (Nutricionistas e Fonoaudiólogas) são os 
responsáveis pelo agendamento em seus consultórios, 
podendo acompanhar mais de perto o atendimento dos seus 
pacientes. Além disso, o

”, comenta.
Para que o sistema fosse implementado, os profissionais 

terceirizados, estagiários e servidores receberam treinamento 
com a equipe da Coordenadoria de Informática, para 

com o novo software, toda a agenda de 
consultas passa a ser virtual, sendo possível ter acesso tanto a 
atendimentos passados, como às desmarcações, 
comparecimentos e agendamentos. Antes, era necessário 
procurar manualmente as fichas de cada paciente

s relatórios são mais precisos e 
emitidos de forma mais eficaz

utilização do novo software. 
Conforme a Coordenadora de Informática, Márcia 

Magrin Scheifler, além proporcionar um trabalho de 
pesquisa mais rápido, o novo sistema também 
auxiliará na contabilidade de horas trabalhadas dos 
profissionais, agilizando o trabalho da Auditoria 
Médica, que emitirá relatório direto do ponto.

Márcia destaca ainda que haverá otimização 
também no trabalho do setor de Coparticipação, com 
os lançamentos sendo automáticos e as informações 
de atendimentos passando a constar no extrato de 
coparticipação.
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No último informativo do ano, trazemos novidades em 
relação aos atendimentos realizados no CQV: desde novembro o 
agendamento está sendo realizado de forma virtual, 
primeiramente em caráter de teste e, agora, de forma definitiva. 
Queremos destacar que este novo sistema foi desenvolvido 
inteiramente pelos servidores da Coordenadoria de Informática 
do próprio Instituto. O software traz benefícios tanto para os 
servidores, que evitam retrabalho, como também para os 
segurados, com um  atendimento mais eficaz e ágil.

Lembramos também que no dia 24 de dezembro o Ipasem-NH 
completa 25 anos de história, dedicados aos segurados e 
dependentes.

E, seguindo com as comemorações, desejamos a todos um 
Feliz Natal e um próspero 2018 a todos segurados e seus 
familiares.
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EXPEDIENTE:

Grupo de Aposentados encerra 
atividades em mais uma turma
Encerraram em novembro 

as atividades de mais uma 
turma do Grupo de Aposen-
tados do CQV.

Nos encontros o grupo 
trabalha com orientações, 
troca de ideias e discussões a 
respeito dessa nova etapa da 
vida.  As profiss ionais  
trabalham com o objetivo de 
abrir uma perspectiva de 
a p r e n d i z a d o  e  n o v o s  
vínculos, abordando assuntos como trabalho, ocupação, lazer e saúde 
mental.

Na foto, o encontro de encerramento com as coordenadoras, a assistente 
social do Ipasem-NH, Lilian Petry e a psicóloga do Instituto, Ana Laís 
Metzdorf Kismann, junto com as seguradas. Da esquerda para a direita, a 
assistente social Lílian, a segurada Silvânia Gonçalves da Cruz, a psicóloga 
Ana Laís, as seguradas Marisa Beatriz Capeletti Moraes e Carmen Cristina 
Feiten. Ao final dos encontros elas chegaram a uma conclusão unânime, em 
relação à lição que ficou do grupo: “O melhor momento é aqui e agora”.

13º Salário Quiropraxia
O Ipasem-NH já agendou o 

depósito da segunda parcela do 13º 
salário de 2017 para 15 de 
dezembro. Já o pagamento será 
antecipado para o dia 22 de 
dezembro.

Os atendimentos de Quiropra-
xia serão prestados, neste semestre, 
até 12 de dezembro, para pacientes 
já em atendimento. O reinício das 
atividades em 2018 será definido 
pela coordenação do curso.
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Adriana Albuquerque Jaeger é segurada do 
Ipasem-NH, dependente do seu esposo Nelson 
Henrique Ciecelski, e sempre gostou de 
trabalhos artísticos desde a infância, mas há um 
ano começou a intensificar mais, quando 
começou a viajar com seu pai e aproveitou o 
tempo na estrada para fazer crochê. Daí em 
diante ela não parou mais.

Adriana diz que aprendeu sozinha  e sempre 
está se aprimorando e inventando novas peças. 
São tapetes, panos de prato, necessaires com 
tecido de restauração, bordados, puxa-sacos e 
trilhos de mesa, entre outras criações.  Agora, a 
sua mais nova produção são as cuias decoradas 
com pérolas. “Faço porque gosto, não somente 
para encomendas. E também gosto de ensinar. 
Quem quiser aprender eu estou disponível para 
ajudar”, comenta.

E, além dos trabalhos de artesanato, Adriana 
também gosta muito de escrever poemas. “Se 
me derem um tema, eu escrevo”, conta.

Ela, que é formanda do curso de Pedagogia, 
ainda revela que seu sonho é ter uma loja de 
tecidos e promover encontros semanais para 
ensinar a fazer algu-mas peças de artesa-nato e 
trocar idéias sobre arte.

Se você tem algum talento, e quer divulgar aqui 
também o seu trabalho, envie sugestão para o e-mail 
contato@ipasemnh.com.br.

Inscrições abertas para o Grupo de 
Preparação para Aposentadoria

TCE-RS manifesta parecer 
favorável em contas de 2016

Pelo 2º ano conse-
cutivo no Ipasem-NH a 
Diretoria do Instituto 
recebeu, no mês de 
Outubro, o parecer do 
Tribunal de Contas do 
Estado do RS (TCE-RS) 
relativo à análise da 
Gestão de 2016, com 
parecer favorável em 
todas as contas, sem 
n e c e s s i d a d e  d e  
justificativa.

Ainda conforme o 
documento, o Ministério 
Público junto ao Tribunal 
de Contas opinou pela 
regularidade das contas 
em análise, uma vez que 
há inexistência de falhas 
no período examinado.

A Diretora-Presidente do Instituto, Eneida Genehr, e o Diretor 
de Administração Geraldo de Araújo, destacam que esse 
reconhecimento é o resultado de um trabalho coletivo que 
envolve, além da Direção e de todos os servidores do Ipasem-NH, 
o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo e o Comitê de 
Investimentos, que acompanham os serviços realizados e os 
recursos financeiros do Instituto.

Exames que estarão isentos de coparticipação 
em cada campanha, além das consultas:

Outubro Rosa
* Mamografia
* Ecografia mamária
* Exame A fresco
* Colposcopia
* CP (citopatológico)

Novembro Azul
* PSA Livre / Total
* Ecografia da Próstata com ou 
sem biopsia

Cantinho do 
Segurado

Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul até dezembro

As campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que tem como 
foco a prevenção à saúde de seus 
segurados e dependentes, seguem 
até 31 de dezembro de 2017.

Com as Campanhas, os 
segurados estarão isentos de 
coparticipação das consultas e dos 
exames preventivos de próstata, 
de mama e ginecológicos (quando solicitados por seus médicos 
ginecologistas ou urologistas). 

As campanhas abrangem mulheres a partir dos 30 anos e 
homens a partir dos 40 anos.



Aposentadorias 
Concedidas

Setembro 

João Arcindo Bruno - 01/09
Vera Paim Alves - 01/09

Maria Luiza Lescano - 01/09
Edite Oliveira Lopes - 01/09
Rozane Teresinha Fortuna 

Schweig - 04/09
Jane Beatriz Arend - 08/09

Ângela Pfingstag da Silva - 18/09

José Cláudio Petito Gomes - 02/10
Dalila Maria Nonnenmacher - 02/10

Anelise Dorr - 04/10
Neize Pereira de Cordova - 09/10

Sedenir Gonçalves do Couto - 09/10
Simone Lindenmeyer - 09/10

Isabel Cristina de Souza Flores - 09/10
Adão Machado de Borba - 16/10

Luciana Justen - 16/10

Outubro

Pensões Concedidas

Segurado: Dyla Maria Vargas

Dependente: Lauro Luz Vargas

Data: 27/09 

 Segurado: Vergilino da Silva Martins

Dependente: Maria Regiani Martins

Data: 13/10

Você sabe o que um 
FONOAUDIÓLOGO faz?

Adriane Dambrowski
CRFa 6105/RS

Kely Krumenan
CRFa 8896/RS

Fonoaudiólogas do Centro de Qualidade de Vida 
(CQV) e do Projeto Viva Mais, 

do Ipasem-NH

A capacidade de articular bem palavras, medir o 
tom ideal de voz e respirar nos intervalos certos 
destaca-se entre as pessoas que são habilidosas em 
se comunicar - feliz de quem apresenta naturalmente 
essas carac-terísticas. Se este não é o seu caso, um 
fonoaudiólogo pode ajudar. 

A Fonoaudiologia trabalha com todos os aspectos 
da comunicação, incluindo voz, escrita e audição (e 
aqui entra também a reabilitação do equilíbrio - 
“labirintite”). Sucção, deglutição e mastigação são 
outras atividades que têm melhora no rendimento 
com a ajuda deste profissional, como os bebês com 
dificuldades para mamar, ou adultos que tiveram um 
AVC (derrame) e necessitam de auxílio para voltar a 
alimentar-se pela boca.

E é o fonoaudiólogo que atua também 
di re tamente  com os  cuidados  da  voz ,  
principalmente quando usada profissionalmente, 
como os professores. A rouquidão constante, 
principal queixa destes profissionais, pode ser 
indício até de câncer, mas, na maioria das vezes, é 
consequência de uso inadequado da voz por esforço 
exagerado ao falar, e o fonoaudiólogo vai melhorar a 
capacidade dessas pessoas de impostar a voz, por 
meio da respiração, ressonância, altura, intensidade 
e ritmo.

Gagueira, língua presa e trocas de letras são 
alguns dos problemas de fala que os fonoaudiólogos 
ajudam a tratar. Vale ressaltar que, as crianças 
podem apresentar problemas de fala por usarem a 
chupeta e a mamadeira por muito tempo, pois essa 
criança geralmente não mastiga direito, respira pela 
boca, sofre alterações na arcada dentária e não 
desenvolve a musculatura da face de modo eficiente 
para a fala, o que pode provocar problemas na hora 
de articular as palavras.

O Ipasem conta com duas profissionais 
especializadas para tratar todas as áreas citadas, com 
consultas realizadas no Centro de Qualidade de Vida 
e em todos os turnos. Basta inscrever-se!

Horário de Verão a partir de 
1º de dezembro no Ipasem-NH
De acordo com regulamentação do Decreto nº 8.106/2017 

do Executivo Municipal, a partir do dia 1º de dezembro de 
2017, o Ipasem-NH atenderá em horários especiais nas 
segundas e nas sextas-feiras, assim como as demais 
repartições públicas municipais de Novo Hamburgo.

Nas segundas-feiras, o expediente será do meio-dia às 18 
horas ininterruptamente. Já nas sextas-feiras, o expediente 
será das 8 às 14 horas, também de forma ininterrupta. 

O horário especial de verão se estende até o dia 28 de 
fevereiro de 2018.
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