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Preocupado com a saúde dos segurados Ipasem 
lança Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

Sempre com ações voltadas à prevenção e 
preocupado com a saúde dos seus segurados e 
dependentes, o Ipasem-NH lança duas campanhas: o 

 e , que serão estendidas 
pelos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 
2014.

Durante estes três meses, 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.

 Este é o segundo ano que o Ipasem-NH realiza as 
duas campanhas. Elas, assim como no ano passado, 
foram lançadas antecipadamente para que os segurados 
possam ter tempo hábil para agendar suas consultas e 
exames nestes três meses. 

Outubro Rosa Novembro Azul

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

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

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

Acompanhe o Ipasem-NH pelo site e redes sociais

Prevenção: um investimento

Senhores segurados, convidamos a todos a acessar o site do 
Ipasem-NH periodicamente e acompanhar as notícias com 
atividades, campanhas, ações e serviços oferecidos pelo Instituto, 
assim como também é possível ter acesso, ao demonstrativo 
financeiro da instituição, a editais, aos informativos, dados sobre 
cada setor, lista completa de aposentados, Canal Multimídia e lista 
completa de médicos e dentistas credenciados (veja matéria 
completa na página 2). Acompanhe também as novidades através 
do Facebook, Twitter e Youtube.

Conforme a Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida 
Genehr, as campanhas foram realizadas novamente em 
2014 como incentivo à realização de exames preventivos. 
“A prevenção é um investimento na nossa saúde e, 
consequentemente, na nossa qualidade de vida. Queremos 
deixar claro que nestes meses intensificamos e reforçamos 
a lembrança para estes cuidados, porém todo mês é mês de 
cuidar de si e de quem se ama”, comenta. 

De acordo com o Diretor de Administração do Instituto, 
Geraldo de Araújo, este é um pequeno incentivo para que os 
segurados cuidem da saúde e procurem tratamento, caso seja 
necessário, pois um diagnóstico precoce eleva as chances de 
cura.

No ano passado, as mulheres retiraram 973 autorizações 
para consultas e 1.534 para exames e os homens, 229 
autorizações para consultas e 567 para exames.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Este informativo traz, mais uma vez, assuntos de grande 
interesse aos nosso segurados. Na sua capa as Campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul, incentivando segurados e 
dependentes a realizarem exames preventivos gineco-
lógicos e urológicos.

Também ressaltamos a importância da prevenção para 
uma melhor qualidade de vida, incentivando a prática de 
exercícios físicos e a alimentação saudável, foco no qual o 
Ipasem-NH trabalha  nos seus grupos de apoio do CQV e 
no projeto Viva Mais. No mês de setembro iniciamos mais 
um grupo no Instituto, este agora voltado para o público 
adolescente.

Queremos ressaltar a linha de trabalho desenvolvida 
pela gestão atual, a serviço dos servidores públicos. Por 
isso, quaisquer problemas que ocorrerem, estamos à 
disposição para conversar e analisar. Para isso basta 
agendar horário que estamos  sempre de portas abertas.

Boa leitura!
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EXPEDIENTE:

 O Ipasem-NH alterou a forma de consulta de prestadores de serviços 
da área da saúde (médicos, dentistas e serviços de exames) no site do 
Instituto. O que antes era disponibilizado através de lista PDF, hoje está 
disponível de forma dinâmica, através da consulta à base de dados dos 
prestadores, mantendo assim  a atualização e consulta mais ágil.

O acesso pode ser feito no site nos endereços 
 e 

Nestes endereços estão disponíveis formulários para consulta e logo 
abaixo a lista completa de prestadores. A consulta no formulário pode se 
dar de três maneiras: 1)  Colocando o nome e clicando em buscar, será 
feita a consulta em todas as especialidades; 2) Selecionando apenas 
uma especialidade e clicando buscar, retornará todos prestadores 
vinculados àquela especialidade; e 3) Busca por nome do prestador e 
especialidade, restringindo a busca e deixando ela mais precisa.

www.ipa-
semnh.com.br/medicos.php www.ipasemnh.com.br/dentistas.php. 

Site tem nova forma de consulta 
aos credenciados da saúde

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


Jandyra Jussara Schell tem 66 anos, é 
segurada do Instituto e é um exemplo de 
superação. Com um quadro clínico de 
ruptura nos tendões do ombro, desgaste 
dos joelhos, coluna cervical e lombar, 
Jandyra convivia diariamente com uma 
dor crônica. 

Porém, Jandyra não se deixou vencer 
pela dor e com indicação cirúrgica, 
optou pelo tratamento de fisioterapia e 
mudanças de hábitos. Hoje Jandyra é 
uma atleta: participa de corridas, pratica 
caminhada todos os  dias ,  faz  
musculação duas vezes durante a 
semana e natação duas vezes por 
semana. Feliz, ela conta que das quatro 
corridas que já participou, uma ela ficou 
em 1º lugar e duas em 2º lugar, em sua 
categoria. “Tem que fazer e acreditar, 
não adianta vir, fazer e largar o 
tratamento na metade. Não é uma cura é 
um tratamento aliado à atividade física. 
Precisa ter disciplina”, reforça. 

Jandyra é muito grata aos profis-
sionais que a auxiliaram neste processo, 
principalmente ao fisioterapeuta 
Fabiano Giacomolli. “A frequência é 
muito importante para um resultado 
positivo. A Jandyra é uma história de 
sucesso que teve uma mudança geral. A 
alimentação mudou, ela começou a 
tomar mais água e hoje ela tem mais 
qualidade de vida”, revela Fabiano.

Jandyra par t ic ipa do Grupo 
Cuidando da Dor para que as pessoas 
conheçam o seu progresso. “As pessoas 
devem acreditar mais nelas, que se 
fizerem as coisas como tem que ser, o 
resultado aparece. Eu não me entrego, 
nunca me entreguei”, complementa.

Prevenção é a melhor opção 
para uma vida saudável

Saúde e prevenção são amigas inseparáveis. Quanto mais cedo começar a 
se prevenir, mais saúde o indivíduo tem pela frente e mais fácil é tratar de 
doenças que ainda estão em estágio inicial. E isso engloba a incorporação de 
hábitos saudáveis, mudanças de hábitos, buscando melhor qualidade de vida 
e visitas periódicas ao médico.

A alimentação correta, com dieta variada, saudável e balanceada, é um 
dos fatores que tem maior influência na saúde e no bem-estar. A prática de 
atividades físicas traz benefícios para a saúde das pessoas e melhora a 
qualidade de vida em qualquer idade.

Pesquisas mostram que a prática de atividades físicas ajuda a manter ou 
restaurar parcialmente a força, o equilíbrio, a flexibilidade e a resistência. 
Além disso, ficar fisicamente ativo pode ajudar a prevenir ou postergar 
muitas doenças e problemas de saúde.

A sabedoria popular diz que "é melhor prevenir, que remediar", sendo 
assim, fique de olho em sua saúde: ela é o seu bem mais precioso. 
Antigamente ir ao médico era sinônimo de estar doente. Mais do que cuidar 
da saúde, as consultas ajudam a prevenir doenças e tratá-las a tempo.

O Ipasem-NH disponibiliza Grupos de Apoio no Centro de Qualidade 
Vida (CQV) que trabalham com o foco na prevenção e também mantém o 
projeto Viva Mais, que nos locais de trabalho de servidores públicos munici-
pais repassam orientações voltadas à qualidade de vida. 

Cantinho do 
Segurado

Grupo Terapêutico a Adolescentes é novidade
Com o objetivo de um trabalho de intervenção 

psicológica, onde são trabalhados conflitos, 
desejos, dúvidas, angústias e outros sentimentos 
comuns na adolescência, o conta com o 
Grupo Terapêutico para Adolescentes.

O grupo tem como foco o público de adoles-
centes na faixa etária dos 15 aos 17 anos. Ele é 
coordenado pela psicóloga Ana Amélia Fritzen e 
tem a participação da estagiária de psicologia Cátia Pires.

As inscrições podem ser feitas na recepção do CQV, no 2º andar, ou ainda 
pelo telefone 3594-9162, ramal 229. Os encontros são sempre às quartas-
feiras, das 16h30 às 17h30. Não há incidência de coparticipação. Devido à 
grande procura, a primeira turma já está completa, porém as inscrições 
podem ser feitas paras as demais edições.

CQV 

Grupos de Apoio do CQV
Entre em contato para participar pelo 3594-9162, ramais 244 e 229. Não 

há cobrança de coparticipação.
Grupo de Apoio Cuidando da Dor - Busca ajudar as pessoas a lidarem 

com as dores crônicas, tanto no corpo, como na mente, e amenizar as dificul-
dades enfrentadas. Encontros às sextas-feiras, das 8h30 às 9h30.

Prevenção à Recaída - Com encontros quinzenais, às quartas-feiras, às 
14h30, o grupo busca dar suporte às pessoas com dependência química para 
evitar recaídas e 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  
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, tem 
como objetivo propiciar às pessoas que perderam alguém, um momento de 
escuta e aprendizado a respeito das fases do luto e suas reações.

Fisioterapeuta Fabiano e Jandyra



Aposentadorias Concedidas

Junho

Julho

Salete Sella Dal Santo - 04/08
Mara Rosani da Silva Henckel - 04/08

Marlise Therezinha Terhost Delgado - 04/08
Eduardo Souza Bueno - 11/08

Paulo Roberto do Amaral - 13/08
Mara Regina Funk Vasconcellos - 13/08

Sara Elisabet Martinelli M. Segatto - 18/08
Áurea Juliana Feijó - 20/08

Paulo Almeida de Oliveira - 20/08

Agosto

Mara Roselane Muller - 24/06

Ediara Moraes Caetano - 04/07
Marcia Elena Sorgetz - 10/07

Iara Maria Heck - 10/07
Maria Arabel Chagas - 10/07

Gledir Bernardo - 18/07
Maria Olisa da Silva Alves - 18/07
Leonice Graciano Barcellos - 18/07

José Erico Mewius - 21/07
Silvia Regina Schmitz - 23/07

Alexandra Amabile Scherer - 23/07

Melhores ambientes  e economia com 
novos aparelhos de ar-condicionado

Saiba a diferença 
entre Pediatria e 

Puericultura

Informamos aos segurados que quando forem 
retirar autorizações para seus filhos na idade de 0 a 19 
anos atentem para o seguinte: informar se é uma 
consulta de puericultura ou de pediatria. Você sabe 
qual a diferença?

A puericultura preocupa-se com o acompanha-
mento integral do processo de desenvolvimento da 
criança. É de fundamental importância, uma vez que 
é por meio dela que o pediatra tem condições de 
detectar precocemente os mais diferentes distúrbios 
das áreas do crescimento estatural, da nutrição e do 
desenvolvimento neuropsicomotor.

A pediatria é a especialidade médica dedicada à 
assistência à criança e ao adolescente, nos seus 
diversos aspectos, sejam eles preventivos ou curati-
vos. Pessoas como crianças e adolescentes se estive-
rem com doenças devem dirigir-se ao seu pediatra.

Ou seja, numa linguagem usual, quando você 
segurado for levar seu filho para uma consulta de 
rotina, para ver como ele está e como vai seu desen-
volvimento e crescimento, solicite uma consulta de 
puericultura. Quando seu filho está com febre, 
machucou-se, precisa de um atendimento mais 
imediato, solicite uma consulta de pediatria. 

As duas consultas são realizados pelo mesmo 
profissional que os atende, ou seja, seu pediatra. 
Converse com ele que irá lhes esclarecer melhor.

O Ipasem-NH tem registrado significativa redução nos valores de suas 
contas de água e de luz depois da instalação de aparelhos de ar-
condicionado tipo split nas dependências do Instituto. Até meados do mês 
de janeiro de 2014 estava em uso no Ipasem um aparelho de ar-
condicionado central, que deixou de ser utilizado a partir da instalação dos 
novos aparelhos que foram adquiridos por meio de licitação. O antigo ar-
condicionado, além de ter um alto custo de manutenção, não era eficiente 
na refrigeração.

Desde então, o consumo de luz e água vem reduzindo consideravel-
mente, sendo a redução de 10% para a conta de luz e 30% para a conta de 
água. Em valores, isso representa, nos setes meses deste ano, uma redução 
de R$ 11.842,61 na conta de luz e de R$ 688,62 na conta de água. Para a 
equiparação foi feita comparação do consumo de iguais períodos do ano 
anterior.

Vale ressaltar que a economia de água deve-se ao fato de o ar-
condicionado central utilizar água no seu funcionamento, pois ele tem um 
sistema que utiliza uma unidade condensadora ao mesmo tempo em que se 
vale de várias evaporadoras espalhadas em diversos ambientes

Além da economia, os novos aparelhos proporcionam melhor qualida-
de nos atendimentos dos segurados no Instituto.

Quiropraxia

Manual do Segurado

13º Salário

Os atendimentos de Quiropraxia já retorna-
ram neste segundo semestre. A sessões são 
realizadas nas terças-feiras em dois turnos: das 
8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Para agendar 
horário basta ligar para o 3594-9162 nas terças 
ou vir pessoalmente e fazer o agendamento.

Excepcionalmente nesta edição, não está 
sendo publicada o Manual do Segurado 
colecionável do Ipasem-NH, que vinha sendo 
veiculada na parte inferior deste Informativo. O 
grande número de matérias de extrema impor-
tância justifica este intervalo. Em breve 
voltaremos a publicá-lo normalmente.

Já está agendado o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário. O Ipasem-NH fará o 
pagamento para aposentados e pensionistas 
no dia 15 de dezembro.
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