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Trabalho multidisciplinar reduz 
número de internações psiquiátricas
O Ipasem-NH desenvolve um trabalho junto aos 

segurados focado na prevenção e na busca de uma  
melhor qualidade de vida. Para isso, são realizados 
projetos e ações junto aos profissionais que atendem no 
Instituto.

E, os frutos desse trabalho são colhidos com 
frequência. Um dos resultados refere-se à diminuição do 
número de internações psiquiátricas de segurados. 
Números de abril de 2018, mostram que 0,5% dos 
pacientes em tratamento psiquiátrico com os 
profissionais do Centro de Qualidade de Vida (CQV), 
encontravam-se em internação. 

A Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida 
Genehr, destaca que são dados a se comemorar. “O que 
buscamos é o compromisso com a qualidade de vida dos 
nossos segurados, e o resultado nos mostra que estamos 
no caminho certo”, comenta.

Proximidade da família
Conforme a psicóloga do Ipasem-NH, Ana Laís 

Metzdorf Kissmann, é realizado um trabalho 

multidisciplinar de acompanhamento dos pacientes, 
sendo que a internação é vista como o último recurso a 
ser utilizado.

Ana Laís destaca que, desde janeiro do ano passado, 
tem se desenvolvido um trabalho de aproximação da 
família dos segurados que estão em atendimento 
psiquiátrico. “Buscamos um contato com a família, para 
que elas possam estar mais presentes, acompanhando de 
perto o tratamento, uma vez que a  família é o suporte 
para o paciente e tudo isso reflete na qualidade de vida”, 
comenta.

Esse acompanhamento mais de perto da família, 
juntamente com o trabalho da  psiquiatria, psicologia e 
assistência social, resultou na diminuição de 62,16% no 
número de internações psiquiátricas, comparando o 
primeiro quadrimestre de 2017,  com o de 2018. De 
janeiro a abril de 2017, houveram 37 internações, contra 
14 neste ano. “Os profissionais, acolhem, orientam e 
auxiliam na organização do paciente e família. É um 
apoio que faz a diferença no tratamento”, complementa 
Ana Laís.

O Case é outra ação que vai ao encontro desse 
trabalho preventivo. O Case consiste na reunião 
de profissionais, que tratam de casos de 
segurados com alta complexidade em saúde, 
com a intenção de dar uma atenção diferenciada, 
visando melhor qualidade de vida. 

Integram o Case, profissionais das áreas de 
Psicologia, Fisioterapia e Assistência Social, 
com o apoio do Médico Auditor, Alex 
Schwarzbach, que se reúnem uma vez por 
semana para discutir os casos, com intuito de 
otimizar o tratamento do paciente. “Neste 
momento há comunicação entre as áreas, 
trocando percepções e unindo esforços e, 
consequentemente, se busca soluções para os 
casos”, reforça Ana Laís.

Case: um olhar mais individual Viva Mais como auxiliar na prevenção
O projeto Viva Mais também é outro personagem 

principal neste resultado. Trabalhando numa perspectiva 
interdisciplinar, tendo o objetivo de produzir mudanças 
nas rotinas dos servidores públicos municipais de Novo 
Hamburgo, o projeto utiliza como ferramentas as 
dinâmicas de grupo e exercícios físicos para que os 
participantes percebam os benefícios destas práticas para 
a saúde, também de forma multidisclipinar. Nas oficinas 
com profissionais das áreas de Psicologia, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição, trabalha-se 
sobre prevenção e qualidade de vida. “Nesta perspectiva, 
os servidores fazem adequações nas suas rotinas, bem 
como ficam alertas para possíveis problemas e, assim, 
buscam apoio em consultas junto ao CQV. Esse diálogo é 
essencial para que cada servidor volte o olhar para si”, 
reforça Ana Laís.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

O Ipasem-NH tem, durante os últimos anos, 
trabalhado mais intensamente com o foco na 
qualidade de vida e na prevenção de doenças e, 
graças a ações interdisciplinares, temos colhido 
bons resultados destas ações. Os grupos, o 
projeto Viva Mais, o acolhimento dos médicos e 
psicólogos, resultou numa diminuição de 
internações psiquiátricas de segurados.

Falando em Viva Mais, iniciamos neste 
informativo com uma nova coluna: Clique Viva 
Mais, que traz registros de algumas das 
atividades realizadas com os segurados nas 
oficinas. A cada edição, um novo clique. 
Acompanhe de perto.

Também, com intuito de aproximar ainda 
mais os segurados do Instituto, apresentamos os 
novos integrantes dos conselhos Deliberativos e 
Fiscal. 

Ressaltamos ainda que a Direção está à 
disposição para qualquer esclarecimento que for 
necessário.

Boa leitura!
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Horário de Atendimento Administrativo

Diretora-Presidente: Eneida Genehr

Diretor de Administração: Geraldo de Araújo

Conselho Fiscal: Alberto de Marco Carvalho, 
Mauro Batista Bittencourt, Ulisses José da Silva 

Conselho Deliberativo: 
Anna Paula Liell, Elenice Rocha, Émerson 
Brandão da Silva, Fábio Lubke Becker 
(Presidente), Geane Ferreira da Silva (Vice-
Presidente), Júlio Anápio da Silva, Lídia Regina 
Vanzela Morais, Márcia Fabiane Becker e Rejane 
Garcia da Silva 

De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e 
das 13 horas às 17h30

Horário de Atendimento da Clínica Médica

Endereço

Contato

Jornalista Responsável

Impressão

 Tiragem

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas 
(atendimento médico a partir das 8 horas) 

Rua 5 de Abril, nº 280   Novo Hamburgo/RS

 (51) 3035.7092    
 Site: 

 Adriana Seibert de Oliveira
MTB 13.499/RS

Gráfica RJR Ltda.

 4.500 exemplares

contato@ipasemnh.com.br
www.ipasemnh.com.br

O Projeto Viva Mais leva 
oficinas que estimulam a qualidade 
de vida aos funcionários públicos 
municipais de Novo Hamburgo e,  a 
partir desta edição, traremos cliques 
destas atividades.

Click

Momento da oficina do Viva Mais 1 com a nutricionista 
Fabíola Oliveira, na EMEF José Bonifácio

Na EMEI Arca de Noé, oficina do Viva Mais 1, com a 
fonoaudióloga Adriane Dambrowski 

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


Conheça os novos integrantes 
dos Conselhos do Instituto 

O Ipasem-NH, a cada alteração nos seus Conselhos, apresenta os  
novos integrantes. Nesta edição, três novos conselheiros: no 
Deliberativo, a servidora Anna Paula Liell  e no Fiscal, os servidores 
Mauro Batista Bittencourt e Ulisses José da Silva.

13º Salário Quiropraxia
Já está agendado o paga-

mento da primera parcela do 
13º salário. O depósito para ser-
vidores aposentados e pensio-
nistas será no dia 15 de junho.

Os atendimentos de Quiro-
praxia são prestados, neste se-
mestre, sempre às terças das 8 
horas às 11h30 e quintas-feiras, 
das 13 às 17 horas, no 3º andar.

Mauro Batista Bittencourt, 31 anos de serviço 
público, aposentado
Setor – Secretaria da Fazenda
“Como Conselheiro, entendo ser esta uma ativi-
dade importante, pois é o Conselho que dá 
respaldo a toda movimentação orçamentária e 
financeira necessária para a manutenção do 
Ipasem-NH.

O Conselho Fiscal deve estar atento para que as práticas adotadas 
pela Administração do Instituto estejam dentro dos parâmetros 
legais, bem como zelar pelo patrimônio e, com isso, possa o mesmo 
ter saúde financeira para cumprir com seu objetivo maior, que é dar 
tranquilidade aos segurados, tanto no presente quanto no futuro”.  

Anna Paula Liell, 12 anos de serviço público, 
Gerente do Fundo de Assistência Social
Setor – Gerência do Fundo de Assistência Social 
– Diretoria Administrativa - SDS
“Meu papel como Conselheira é atuar de forma 
responsável na defesa dos direitos dos segurados 
do Instituto, tomando decisões que julgue, 
juntamente com os demais membros, 
importantes para a saúde financeira do Instituto e 
o bem estar dos segurados de forma igualitária, observando sempre 
a legalidade das ações realizadas e o futuro do Instituto”. 

Ulisses José da Silva, 15 anos de serviço 
público, Inspetor Chefe da Guarda Municipal, 
no Departamento de Ensino da Guarda
“Atuar como Conselheiro me traz a possi-
bilidade de auxiliar de forma mais direta no 
controle dos rumos do Instituto, no que diz res-
peito ao controle do patrimônio e das finanças, 
objetivando a proteção dos variados bens ad-
quiridos ao longo dos anos. Dessa forma, vou 
atuar junto aos meus pares sempre da forma mais técnica possível, a 
fim de que sejam preservados todos os princípios necessários a uma 
administração transparente, equilibrada e, acima de tudo, 
comprometida com o presente e o futuro do  Ipasem-NH”. 

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

No palco, com a peça Bodas de Sangue, no papel 
de mãe do noivo

Na montagem Yerma, no papel 
de conselheira da protagonista

Na abertura de concerto da 
OSNH, fazendo uma homenagem 
a Liza Minnelli

Rita de Oliveira tem uma história na cultura 
hamburguense extensa, que iniciou na infância, 
quando participava no grupo teatral e do coral da 
Escola Caldas Júnior. Ela também integrou o 
Teatro Experimental Aliança, participou de 
espetáculos com o Teatro Luz e Cena, foi repórter 
do Jornal NH e trabalhou como locutora de rádio. 

Com prêmios em festivais de teatro como 
melhor atriz, ela também participou do filme Os 
Mucker (1978) e de espetáculos Traste Show, com 
peças conhecidas por satirizar momentos da vida 
brasileira, nas décadas de 80 e 90.

E nas passarelas do samba, Rita deixou sua 
marca registrada sendo a 1ª Rainha Vedete do 
Carnaval de Novo Hamburgo, em 1976. E no ano 
seguinte foi coroada também como a 1ª Rainha do 
Carnaval de Sapiranga.

Rita trabalhou durante anos como Diretora do 
Teatro Paschoal Carlos Magno e sempre desen-
volveu sua carreira como atriz lado a lado com os 
trabalhos pela Diretoria de Cultura. Atualmente, 
Rita faz parte do elenco de Bodas de Sangue, que 
está em fase de ensaios e remontagem e irá voltar a 
cartaz ainda este ano. Também participa da mon-
tagem de mais dois espetáculos e trabalha na 
criação de uma clínica de tratamento de 
dependência química.



Aposentadorias 
Concedidas

Março 
Neusa Maria da Cunha da Silva - 01/03

Clarice Teixeira dos Santos - 01/03
Heidi Fishborn - 01/03

Isabel Cristina Hanauer Glaser - 05/03
Márcia Elisa Hinkel - 05/03
Lisete Maria Vogt - 07/03

Gladis Mariane Schokal Schons - 12/03
Vera Núbia Rodrigues Borba - 12/03

Roselia Foscarini - 12/03
Valdir Aquino dos Santos - 14/03

Beti Simone Wide - 14/03
Maria Cristina Fonseca - 14/03

Cleonir Bassani - 02/04
Eliane Regina Martins Anselmo - 02/04

Cíntia Merolillo - 02/04
Zuleika Vianna Hoher - 02/04

Ieda Maria Adams Zorzo - 02/04
Renata Oliveira Osório - 02/04
Marília Stefani Irigaray - 04/04

Solange Maria Heldt - 06/04
Suzete Inês Eisinger - 09/04

Márcia Roseane Arend - 09/04
Denise Maria Bauerfeld - 09/04
Uiraçu Pires dos Santos - 16/04
Luciane Teixeira Lopes - 16/04

Sônia Maria Strack - 16/04
Márcia Carina Comasseto - 18/04
Rosângela Ester da Silva - 18/04

Abril 

Desmistificando os 
transtornos mentais

Marcelo Bertoldo Pinheiro
Psiquiatra do Centro de Qualidade de 

Vida (CQV), do Ipasem-NH 
CRM/RS 34384        

Sabe-se que boa parte dos casos de procura inicial por 
atendimento a serviços de atenção básica de saúde está 
relacionada a sintomas psicológicos/psiquiátricos, 
principalmente sintomatologia depressiva/ansiosa. Apesar 
disto, ainda nos deparamos com situações nas quais há uma 
forte resistência e até mesmo preconceito quando o assunto é 
realizar uma avaliação psiquiátrica e/ou psicológica.

Mas por que será que os transtornos mentais ainda são alvo 
de tanto preconceito por boa parte de população? 

O medo de ser taxado como “louco” aparece muitas vezes 
como importante fator de resistência à procura por 
atendimento, principalmente psiquiátrico. Mas se formos 
analisar de maneira mais detalhada, a própria fronteira entre o 
normal e o patológico não é tão bem definida. Por mais que 
tenham ocorrido muitos avanços ao longo das últimas décadas, 
os próprios diagnósticos psiquiátricos ainda são alvo de muita 
discussão até mesmo entre especialistas no assunto.

Como sabemos, a origem dos transtornos mentais é bastante 
complexa. Costuma-se dizer que os mesmos possuem uma 
etiologia biopsicosocial, ou seja, que o seu desenvolvimento 
está relacionado a múltiplos fatores distribuídos entre estes três 
principais eixos: biológico (relacionado a fatores inatos do 
próprio organismo: fisiológicos, bioquímicos, genéticos, etc); 
psicológicos (questões de personalidade, de comportamento, 
estado de humor etc, relacionadas a vivências ao longo da vida, 
com especial importância dos primeiros anos); e fatores sociais 
( re lacionados a  questões  cul turais ,  famil iares ,  
socioeconômicos, etc, os quais muitas vezes podem agir como 
estressores externos temporários). Diante destes fatos fica 
claro que, apesar da extrema importância da elaboração de uma 
hipótese diagnóstica psiquiátrica adequada, o mais importante 
é a avaliação de cada situação considerando as diversas 
particularidades individuais.

Fato que sabemos é que o sofrimento psíquico é inerente à 
vida humana. Todos nós vivenciaremos ao longo da vida 
situações ou momentos nos quais sentiremos dor, tristeza, 
angústia, dificuldade de controlar sentimentos e pensamentos, 
etc. Já a intensidade e a capacidade de lidar com esta ampla 
gama de sensações é muito variável para cada indivíduo e 
situação vivenciada. O importante é podermos reconhecer 
nossos limites e necessidades e poder buscar ajuda quando 
necessário. Podemos inferir inclusive que tal capacidade de 
reconhecimento talvez nos aproxime mais daquilo que 
conceituamos como sanidade mental, desde que esteja 
relacionada com um desejo e esforço genuínos para uma 
mudança.

Pensões Concedidas

Segurado: Paulo Hunhnfleisch

Dependente: Rosa Hunhnfleisch

Data: 15/03 

Segurado: Débora Gomes da Silva

Dependente: Sandrigo Lier Wesner

Data: 14/03
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