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Ipasem-NH relembra as normas 
da Clínica de Fisioterapia

O Ipasem-NH oferece atendimento em fisioterapia aos segurados 
desde 2001. Na clínica, os profissionais atendem apenas um 
segurado por vez, dessa forma o paciente recebe o tratamento mais 
direcionado.

E, para que se possa prestar um serviço de qualidade, existem 
algumas regras que organizam o trabalho. Destaca-se que essas 
medidas visam garantir maior circulação e o direito ao acesso aos 
atendimentos a todos os segurados. As normas são de conhecimento  
dos que frequentam a Clínica de Fisioterapia quando se inscrevem 
para as sessões, mas abaixo as relembramos:

* Antes de iniciar seu tratamento, o paciente vem até o Instituto 
com os devidos exames, que são analisados pelos profissionais com 
o objetivo de saber as formas mais adequadas de tratamento

* A tolerância máxima de atraso é de 20 minutos. No último 
horário (18h50) é de 10 minutos

* O paciente deve realizar 8 das 10 sessões autorizadas. Na 
Segunda falta o Ipasem-NH entrará em contato com o paciente e o 
mesmo permanecerá na agenda, porém, caso falte pela terceira vez 
perderá os seus horários

* A sessão que não for desmarcada com 24 horas de antecedência 
será considerada realizada e descontada na folha de pagamento

* O paciente pode desmarcar antecipadamente seus horários por 
no máximo uma semana

* Não incide coparticipação sobre os atendimentos prestados na 
Clínica de Fisioterapia 

* O valor cobrado em folha de pagamento relativo às consultas 
não comparecidas pelos segurados é de R$ 20,67, conforme 
Resolução 04/2017.

Os atendimentos de Quiropraxia no Ipasem-NH, durante o primeiro semestre de 2018, reiniciam no dia 27 de 
fevereiro. O serviço, sem incidência de coparticipação, é realizado por formandos do curso de Quiropraxia da 
Feevale, acompanhados e orientados por professores.

Os atendimentos são realizados no 3º andar do Ipasem-NH e, para agendar um horário, bastar ir pessoalmente 
no Setor,  a partir das 8 horas, nas terças em que houver atendimento.

As sessões são realizadas durante o semestre letivo dos estudantes, por este motivo, dias e horários de 
atendimento podem variar. 

Quiropraxia
Terças-feiras- das 8 horas às 11h30

Quiropraxia reinicia atendimento dia 27 de fevereiro

Momento de qualificação

Os profissionais que atuam na Clínica de 
Fisioterapia do Ipasem-NH estiveram em 
qual i f icação em novembro,  quando 
participaram do curso de Liberação Miofascial. 
O curso foi custeado pela empresa prestadora 
do serviço no Instituto, Núcleo de Fisioterapia 
Integrada . 

Esta é uma técnica que aplica pressão em 
alguns pontos do corpo, em especial das fáscias, 
uma lâmina de tecido, extremamente resistente 
e elástica, que recobre todos os músculos do 
corpo, logo abaixo da pele. A técnica busca 
relaxar a musculatura e distensionar as fáscias.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Neste primeiro informativo do ano, queremos reforçar 
algumas informações de extrema importância para que os 
segurados possam se beneficiar dos serviços que o Ipasem-NH 
oferece. Nesta edição, relembramos as regras existentes no Setor 
de Fisioterapia, as quais os segurados recebem no momento em 
que fazem inscrição para as respectivas sessões.

Também trazemos uma ótima novidade para os segurados, o 
projeto Viva Mais agora está em sua quarta etapa. O Viva Mais 4 
terá oficinas voltadas à temática da Saúde da Mente. As 
inscrições para o Viva Mais 1, 2, 3 e 4 em 2018 já podem ser 
feitas. Todas as oficinas trazem assuntos relacionados à qualidade 
de vida e prevenção de doenças.

Desejamos a todos um ótimo 2018.
Boa leitura!
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EXPEDIENTE:

Servidores do PrevPel conhecem 
estrutura do Instituto

Representantes do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Pelotas (PrevPel) e membros do Conselho Deliberativo do 
Instituto pelotense estiveram no Ipasem-NH em dezembro para uma visita 
a fim de conhecer o Instituto hamburguense  e buscar informações sobre o 
seu funcionamento, especialmente sobre a Assistência.

Conforme a Diretora de Administração e Financeira do PrevPel, Maria 
Lorena Portantiola, a visita deve-se às boas referências que se tem do 
Ipasem-NH. “É um instituto que prima pela sua organização, buscamos 
experiências e sugestões a serem aplicadas no nosso Instituto, 
principalmente no que se refere à assistência médica. Estamos 
encantados”, comenta ela. 

Maria Lorena ainda destaca como exemplos que irão servir como 
referência, o cálculo atuarial, o setor de Informática e a Auditoria Médica e 
Odontológica do Ipasem-NH. “Precisamos aprimorar a área de informática 
e ainda implantar uma auditoria. A visita nos auxiliou nessa troca de 
experiência”, reforça.

A Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida Genehr, afirma que ser 
visto como referência é um reconhecimento de tudo o quem vem sendo 
desenvolvido durante anos. “É muito importante podermos colaborar com 
um pouco de nossa experiência. Isso é prova todos estamos desenvolvendo 
um trabalho positivo aos nossos segurados”, completa.

http://contato@ipasemnh.com.br
http://www.ipasemnh.com.br


Ana Paula Seger se redescobriu nos 
trabalhos artísticos e artesanais em 2016, 
depois de uma crise financeira. Ela, que é 
Educadora Ocupacional e atua na Gestão da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, da 
Vigilância Socioassistencial, começou a fazer e 
vender bolos, estimulada pelas colegas de 
trabalho.

Depois, foi estimulada por uma amiga a 
fazer tiaras. “Recebi uma foto de uma tiara com 
a sugestão dela pra eu fazer também para 
venda. Comprei fitas e comecei a produção”, 
conta. Após um período conciliando a 
produção de bolos e enfeites de cabelos para 
crianças, ela percebeu estava ficando muito 
tempo longe dos filhos e decidiu focar nos 
adereços.

São tiaras, rabicós, porta-coques e faixas de 
cabelo para bebês que a cada dia são produzidas 
com inspirações diferentes. “O trabalho 
manual me traz satisfação, é relaxante. É o meu 
momento de criar. Estou a toda hora 
procurando tipos diferentes de fitas para fazer 
novas combinações e novas técnicas. Nunca 
uma peça fica igual a outra”, destaca.

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

Projeto Viva Mais chega agora a 
sua Quarta etapa de palestras

Equipe Viva Mais

Os funcionários pú-
blicos municipais de Novo 
Hamburgo têm a opor-
tunidade de participar do  
Projeto Viva Mais, que 
conta a partir deste ano 
com quatro etapas de 
oficinas que abordam a 
qualidade de vida. 

O  tem 
encontros voltados às quatro áreas dos palestrantes: Nutrição, Psico-
logia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, englobando os eixos temáticos 
de Consciência Corporal, Qualidade de Vida, Movimento e 
Relacionamento Interpessoal.

Já o , é destinado àqueles que já participaram dos 
primeiros encontros e aprofunda os temas abordados anteriormente, 
com o foco voltado a temas atuais e atividades práticas.

O   traz oficinas em cada área separadamente e as 
palestras são mais abertas à participação do público e com 
experiências mais práticas. Rotulagem, Coluna Vertebral, Dicção e 
Oratória e Resolução de Problemas são as áreas abordadas nesta 
terceira etapa.

Agora, com sua etapa mais recente, o será focado 
para a temática Saúde da Mente, quando serão abordados, entre 
outros assuntos, Memória, Coordenação e Prevenção de Doenças da 
Mente.

As inscrições para as oficinas estão abertas. Escolas, autarquias e 
órgãos públicos municipais interessados em participar podem entrar 
em contato pelo telefone 3035-7092, ramal 229 ou 244, ou pelo e-
mail vivamais@ipasemnh.com.br.

Viva Mais 1

Viva Mais 2  

Viva Mais 3

Viva Mais 4 

Segurados devem manter seus dados 
atualizados junto ao Instituto

É de extrema importância que os segurados ativos, inativos e 
pensionistas mantenham atualizados todos os dados cadastrais, tais 
como nome, estado civil, profissão, cargo público ocupado, filiação, 
endereço, telefone, e-mail e documentos pessoais.

 A atualização dos dados auxilia no contato do Instituto com os 
segurados, bem como na divulgação de notícias na garantia dos 
benefícios futuros.

Pedimos a colaboração dos aposentados e pensionistas para 
atualizar os seus e-mails pessoais para que o Ipasem-NH possa ter um 
cadastro de e-mails a fim de enviar notícias e informações, quando 
houver. Para isso os servidores devem procurar o setor de Protocolo 
para abrir um protocolo e assim realizar as atualizações, caso 
necessário. 

Em relação aos servidores na ativa, essa divulgação já existe, 
sendo enviadas notícias para os e-mails funcionais (Expresso), com a 
parceria da Assessoria de Imprensa e do setor de TI  da Prefeitura.

Redes sociais - Outra forma de divulgar as notícias do Ipasem-NH 
é feita nas publicações no site e também no Facebook do Instituto. 
Convidamos aos segurados a visitarem o site do Instituto 
(www.ipasemnh.com.br) e também a curtir nossa página no 
Facebook (www.facebook.com.br/ipasemnh). 

Cantinho do 
Segurado



Aposentadorias 
Concedidas

Novembro 
Marco Antônio da Silva - 01/11

Nelci Maria Teixeira - 01/11
Sandra Luzia Horn - 01/11

Luciana Maria Tonon Liesenfeld - 01/11
Maristela Klauck - 09/11

Jozilda Berenice Cândido Fogaça - 13/11
Zita Seger - 17/11

Maria Lúcia Abbott Caldeira - 20/11
Silvana Scarparo Munchen - 20/11

Carlos Eloi Kempf - 01/12
Jaqueline Maria Staudt - 01/12

Cláudia Beatriz Scholl Matter - 01/12
Beatriz Cristina Pereira - 01/12

Maria Helena Lima de Freitas - 01/12
Benta Elena de Souza - 01/12

Bernadete Emilia Breitenbach - 18/12
Walirio Werno Wingert - 18/12

Rosemari de Lima e Silva - 18/12
Edson Perazzolo Furquin - 18/12

Claudete Hasse - 18/12
Joseana Pezzi Barison - 18/12
Vânia Dienstamann - 18/12

Luiz Henrique Mendel - 18/12
Paulo Roberto da Rosa - 29/12

Dezembro

Pensões Concedidas
Segurado: Guilherme Streb Neto

Dependente: Marisol Terezinha Loeblein

Armando Aimoré Loeblein Streb

Data: 31/10 

Segurado: Ênio Corrêa

Dependente: Leda Maria da Silva Corrêa

Data: 14/11

Segurado: Cantílio Cândido da Silva

Dependente: Maria Judith dos Santos Evald

Data: 23/11

Segurado: Osmar Floriano de Lima

Dependente: Orsi Renita Hagen

Data: 16/12

Diminuindo o ritmo 

Mariana Stechman
Psicóloga do CQV

Especialista em Terapias Cognitivo-
Comportamentais

CRP 07/24115

Ansiedade, depressão, estresse, sobrecarga 
de atividades diárias são queixas frequentes 
no consultório. Vocês já pararam para pensar 
nas causas disso tudo?

Autoexigência constante, excesso de 
informações, cobranças externas? São apenas 
alguns exemplos das origens dessas 
demandas.

Pensamentos e preocupações com o futuro 
fazem com que mesmo sem se dar conta as 
pessoas não vivam o presente. E vivem o 
futuro o tempo todo!

E nunca estamos aqui, onde deveríamos 
estar. Onde? No agora, no presente, no hoje, 
no minuto e no segundo.

Para  vivermos com pleni tude e  
tranquilidade é importante praticarmos a 
atenção plena, que tem por objetivo este foco 
no presente. É termos total atenção ao que 
estamos fazendo, estimular os nossos cinco 
sentidos o máximo possível.

Ao caminhar nas ruas observar as árvores, 
as folhas e tudo o que estiver ao redor. É sentir 
o sabor do alimento, mastigar devagar e 
desacelerar. É respirar lenta e profundamente, 
entrar em contato consigo mesmo.

C o m  a  p s i c o t e r a p i a  c o g n i t i v o -
comportamental, o (a) psicólogo (a) auxilia a 
dar mais foco no presente e psicoeduca, ou 
seja, ensina algumas estratégias e habilidades 
aos pacientes para praticarem no seu 
cotidiano.

Além de cuidar da saúde física, cuide da 
sua saúde mental! 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

