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Comitê da Assistência Médica faz 
prestação de contas de 2018

O Comitê de Fiscalização da Assistência Médica 
do Ipasem-NH completou em fevereiro 1 ano de 
atuação e, neste Informativo, presta contas, junto 
com a Direção, dos números referentes à Assistência 
à Saúde do Instituto.

Na tabela ao lado é apresentado o quantitativo de 
atendimentos de 2018, separadas por tipos e o 
número de cada uma realizadas pelos segurados. 

Abaixo, o Comitê também presta conta das 
despesas mês a mês na área, somando um valor total 
de R$ 32.246.556,12 no ano de 2018, num total de 
10.612 segurados do Sistema de Assistência.

O Comitê, instituído pela Lei nº 2991/2017, de 
07/03/2017, tem como objetivo a fiscalização e o 
acompanhamento dos recursos de assistência 
médica e odontológica relativos aos procedimentos 
realizados e demais compromissos assumidos pelo 
Instituto por meio de compras, contratos, 
credenciamentos e licitações.

Ele atua através de análise dos relatórios emiti-
dos pela Diretoria Executiva, que abrange a planilha 
dos gastos mensais com os valores autorizados por 
credenciamento e por tipo de procedimento, com o 
intuito de identificar eventuais variações, visando a 
manutenção da média mensal dos gastos.

O Comitê é composto de 4 membros: dois indica-
dos pelo Conselho Deliberativo, Imelda Schardong 
e Anna Paula Liell e dois pela Diretoria Executiva, 
Arlete de Oliveira Bernardes e Márcia Magrin 
Scheifler, que se reunem ordinariamente por mês.

              T  I  P  O   T O T A I S

I. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

     1. Consultas Médicas

           1.1 Consultas Externas 45.779

           

           1.2 Consultas Ipasem 21.491

           

     2. Procedimentos em consultório 1.491

             

     3. Serviços Complementares:

           3.1. Exames diagnósticos 157.948

         

           3.2. Fisioterapia 60.206

           

     4. Pronto Atendimento 12.867

           

     5. Tratamento Ambulatorial 1.867

             

     6. Internações:

           6.3. Clínicas semiprivativas 517

                

           6.6. Cirúrgicas semi-privativas 376

                

           6.7. Psiquiatricas 23

                  

     7. Curativos e nebulizações

            7.1. Curativos/Neb/Ret. Pontos Externos 1.525

             

            7.2. Curativos/Neb/Ret.Pontos Ipasem 374

                

            7.3. Serv. Enfermagem/Diversos/Ipasem 3.899

             

     8. Quimioterapia e Radioterapia 399

                

      9. Home Care 37

                  

II. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 16.218

           

III. CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA (CQV) 19.628

           

                                  S O M A 344.645

         

QUANTITATIVO OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2018

Mês Valor da Despesa 

jan/18 R$ 2.295.507,72 

fev/18 R$ 1.815.175,16 

mar/18 R$ 2.365.231,09 

abr/18 R$ 2.806.217,64 

mai/18 R$ 2.664.124,49 

jun/18 R$ 3.040.480,31 

jul/18 R$ 3.020.833,00 

ago/18 R$ 2.950.804,01 

set/18 R$ 2.635.941,95 

out/18 R$ 3.230.711,35 

nov/18 R$ 2.913.073,61 

dez/18 R$ 2.508.455,79 

Valor Total 
Anual de 
Despesa 

R$ 
32.246.556,12 

 

Despesas Mensais Exercício 2018



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Neste informativo trazemos a primeira 
prestação de contas do Comitê de Fiscalização 
da Assistência Médica do Ipasem-NH, 
trazendo os números de 2018 referentes às 
despesas da área da saúde. Esta é mais uma 
forma de transparência com nossos segurados.

Reforçamos que estamos sempre de portas 
abertas para esclarecer quaisquer dúvidas e 
receber sugestões. 

Também temos mais uma novidade que 
vem em benefício dos nossos segurados, uma 
divulgação de extrema importância que vai 
refletir além do Ipasem-NH. A Campanha 
informativa sobre a Luta Antimanicomial, que 
vai ao encontro das propostas de esclareci-
mento sobre as mais diversas áreas em que o 
Instituto atua. Esse movimento visa lembrar 
que estas pessoas têm o direito fundamental à 
liberdade, o direito a viver em sociedade, além 
do direto a receber cuidado e tratamento sem 
que para isto tenham que abrir mão de seu 
lugar de cidadãos.

Informativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

EXPEDIENTE:

Administração do Ipasem-NH

Horário de Atendimento Administrativo

Diretora-Presidente: Eneida Genehr

Diretor de Administração: Geraldo de Araújo

Conselho Fiscal: Alberto de Marco Carvalho, 
Mauro Batista Bittencourt

Conselho Deliberativo: 
Anna Paula Liell, Elenice Rocha (Presidente), 
Maria Cristina Schimitt, Fábio Lubke Becker, 
Geane Ferreira da Silva, Júlio Anápio da Silva, 
Lídia Regina Vanzela Morais, Márcia Fabiane 
Becker (Vice-Presidente) 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

Confira alguns cliques 
das oficinas realizadas com 

os profissionais do Projeto 
Viva Mais:

Click

Participantes da oficina do Viva Mais 1, na EMEF 
Presidente Rodrigues Alves, após a palestra Consciência 

Corporal, com a psicóloga Caroline Matter, a 
fonoaudióloga Kely Krumenan, a nutricionista Joseane 

Barth e o fisioterapeuta Fabiano Giacomolli

Iscrições abertas - Escolas, órgãos e autarquias 
municipais de Novo Hamburgo podem se inscrever para 
o projeto Viva Mais em 2019, que conta com quatro 
etapas de oficinas que abordam a qualidade de vida. 

As inscrições para participação estão abertas e os 
interessados podem entrar em contato pelo telefone 3035-
7092, nos ramais 229 ou 244, ou ainda pelo e-mail 
vivamais@ipasemnh.com.br.

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


Luta Antimanicomial é tema 
de campanha do Instituto

O Ipasem-NH disponibilizou na metade de maio  
uma estrutura de fraldário para os segurados do 
Instituto. Localizado no banheiro feminino 
individual do segundo andar, o fraldário está em fase 
de acabamento, restando apenas a colocação de 
colchonete, que precisou ser feito sob medida. 
Porém ele já pode ser utilizado e  já foi “inaugurado” 
pelo bebê Vicente Mateus Marques Rossi, filho da 
servidora Joseane Marques dos Santos e seu esposo 
Gustavo Bove Rossi. 

Caso alguma mamãe ou papai precise de ajuda 
para a utilização do fraldário, pode pedir auxílio para 
algum funcionário do Instituto, que todos estão 
prontos para auxiliar.

O dia 18 de Maio é instituído como o Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial e o Ipasem-NH, como forma de marcar a data e 
participar das atividades de conscientização, fez, pela primeira 
vez, a sua campanha no Centro de Qualidade de Vida (CQV). 

A luta antimanicomial no Brasil teve inicio no final da década 
de 1970 e esse movimento, desde então, tenta construir um modelo 
de tratamento alternativo ao isolamento e asilamento, utilizando a 
internação apenas em momentos de crise, onde a vida do sujeito ou 
de qualquer outra pessoa é colocada em risco, sendo o restante do 
acompanhamento realizado de maneira ambulatorial. 

Ao realizar um levantamento das internações psiquiátricas 
vinculadas ao CQV, é possível perceber uma diminuição das 
mesmas, o que corrobora que os profissionais do setor trabalham 
dentro da perspectiva de tratamento ambulatorial. Assim, a 
Campanha de divulgação tem como objetivo chamar a atenção dos 
segurados para o respeito e reconhecimento dos direitos dos 
portadores de transtornos mentais, bem como para a humanização 
do tratamento psiquiátrico, além de informar os segurados com 
relação às internações psiquiátricas e conscientizar sobre os 
preconceitos existentes dentro dos quadros de doenças mentais. 

Para isso, cartazes com poemas que remetem à liberdade foram 
afixados no setor, bem como distribuídos folders com informações 
sobre mitos e verdades sobre transtornos mentais. Idealizada pela 
psicóloga, responsável técnica do CQV, Ana Laís Metzdorf 
Kissmann, com apoio do setor de Comunicação do Ipasem-NH, a 
Campanha será anual e a primeira do CQV, neste sentido.

13º Salário Quiropraxia
 O depósito da primeira 
parcela do 13º salário 
para  aposentados e pen-
sionistas está agendado 
para 14 de junho.

Neste semestre, atendi-
mentos de Quiropraxia 
são às terças-feiras das 8 
horas às 11h30 e quintas, 
das 13 às 17 horas.

CRP do município de Novo 
Hamburgo é renovado

Instituto dispõe de fraldário

O Certificado de Regularidade Previdência 
(CRP) do município de Novo Hamburgo foi 
renovado pelo Ministério da Previdência Social 
(MPS) no dia 17 de abril de 2019, com validade até 
dia 14 de outubro de 2019.

Fornecido pela Subsecretaria dos Regimes 
Próprios de Previdência Social – SRPPS, do 
Ministério da Previdência Social, o CRP atesta o 
cumprimento dos critérios e exigências 
estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 
1998, pelo regime próprio de previdência social de 
um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, 
ou seja, ele atesta que o ente federativo segue 
normas de boa gestão, de forma a assegurar o 
pagamento dos benefícios aos seus segurados.

O CRP é necessário para que o município receba 
transferências voluntárias de recursos pelo Governo 
Federal, celebre acordos, contratos, convênios ou 
ajustes com órgãos ou entidades da Administração 
direta e indireta da União.



Aposentadorias 
Concedidas

Março 

Nara Fortes - 01/03
Eliete Isabel Barbosa Notarjagamos - 01/03

Luciene Baltes Cardoso - 01/03
Joraci Machado Pinto - 01/03
Aline Simone Kieling - 01/03

Jocelia Teresinha do Nascimento - 01/03
Eliane Soares da Silva - 06/03

Roberto Soares de Lima - 15/03
Adriana Cappelatti - 20/03

Carla Regina Barbosa de Macedo - 20/03
Ana Lúcia de Bairros - 22/03

Jaqueline Gambim - 22/03
Patrícia Sebold Buhler - 25/03

Cristina Dorneles Nonennmacher - 01/04
Teresinha Loreci Saner Heylmann - 04/04

Cezar Cruspeire Costa - 08/04
Nelci da Silva - 08/04

Simone Barnaske Fermino da Silva - 08/04
Renato Antônio Moraes - 10/04

Áurea de Fátima Rocha Seno - 15/04
Arlete Ebert - 15/04

Leandro Dieter - 15/04
Dilvana Reusmari Dalmina - 15/04

Sandra Maria Trierweiler Frapiccini - 18/04

Abril

Pensões Concedidas

Segurado: Dilceu Ferreira dos Passos 
(Decisão Judicial)
Dependente: Jaqueline Ferreira dos Passos
Data: 15/03/19 

Segurado: Sidinei da Rosa 
Dependentes: Rosa Maria dos Santos 
Barreiro

  Bruna Franciele da Rosa
  Robson Guilherme da Rosa

Data: 13/04/19 

Segurado: José Anelli
Dependente: Terezinha da Silveira Anelli
Data: 25/04/19 

A importância de 
se cuidar

Fabiano Giacomolli
Fisioterapeuta da Clínica de Fisioterapia 

do Ipasem-NH
Crefito 57237

O nosso corpo como tudo na vida depende de 
cuidados. Para podermos usufruir de nossa saúde por 
muito tempo devemos nos preocupar com algumas 
tarefas diárias. 

A primeira delas é a nossa respiração, nosso piloto 
automático está cada vez pior, muito disso devido ao 
estresse da vida moderna. Para respirarmos melhor é 
muito simples, basta inspirar pelo menos quatro 
segundos e expirar o dobro, assim nosso corpo irá 
aproveitar melhor nossa energia que é o oxigênio.

Outro fator muito importante é ingerir muita água, 
nosso corpo é composto de pelo menos 70% de água. O 
ideal é beber pouco várias vezes durante o dia. A água é o 
elemento da natureza responsável por limpar e hidratar o 
nosso corpo. Às vezes uma dor de cabeça pode estar 
associada à falta de água.

 Terceiro, alimentação, comer pouco várias vezes ao 
dia. Aumentar o consumo de frutas e verduras que são 
excelentes fontes de vitaminas e minerais. Através da 
alimentação abastecemos nosso corpo, por isso 
precisamos nos preocupar com a qualidade de nossos 
alimentos.

 E quarto, exercitar-se, o nosso corpo precisa de 
movimento, sem ele envelhecemos muito rápido, 
entramos em decadência. Através do exercício físico 
conseguimos obter vários benefícios, como: 
fortalecimentos de ossos e articulações, enrijecimento 
dos músculos, maior flexibilidade, ajuda a perder as 
gorduras do corpo, diminuição do colesterol e aumenta o 
colesterol bom, melhora o diabetes, auxilia na 
prevenção de inúmeras doenças, regula as substâncias 
do sistema nervoso, diminui o estresse, melhora no fluxo 
de sangue ao cérebro, redução da ansiedade, enfim, além 
de prevenir todos esses problemas, também ajuda na 
recuperação de depressão e autoestima.

Por isso, precisamos cuidar do nosso corpo, pois se o 
deixarmos estragar não temos peças de reposição. E para 
vivermos muitos anos com saúde, precisamos nos 
cuidar. Existem coisas que o dinheiro não compra e uma 
delas é a nossa saúde. 

Precisamos mudar e melhorar nossos hábitos a nossa 
rotina depende só de nós. Trocar um mau hábito por um 
bom hábito é uma atitude inteligente.  
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