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AS NOSSAS MULHERES
SÃO MULHERES.

 MAIS INTERATIVA, MAIS DIGITAL
PARA NOS LEVAR A MUITOS CONTEÚDOS

 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER



08 de março, dia Internacional da Mulher, por
isso nesta edição preparamos uma homenagem
àquelas que dão um toque de ternura e cuidado
aos atendimentos e serviços prestados pelo
CISRU. Nossas comemorações não param por aí,
nesse mês de março celebramos também os
nove anos do CISRU, que com muito
comprometimento e trabalho em equipe presta
um atendimento de excelência à população. 

Trouxemos no CISRU.COM matérias que te
ajudarão a se conectar com história do CISRU e
com os principais acontecimentos da nossa
Macro Região. Descubra formas de cuidar
também da sua saúde mental praticando a
resiliência e aproveite os conteúdos atuais
enquanto estiver em sua base. 

Seja bem vindo ao CISRU.COM – uma revista
interativa, preparada com você e para você. 
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Ormesinda Barbosa 
Secretária Executiva 

No mês de março de 2021 o SAMU

Macro Centro Sul completa nove anos

de existência. Durante esse período, a

instituição muito se desenvolveu assim

como a qualidade e a capacidade de

atendimento e desenvolvimento.

Ao longo desses nove anos o SAMU

recebeu mais de um milhão e

seiscentas mil ligações, com

aproximadamente 210 mil orientações

médicas e o envio de ambulâncias

para 195.224 atendimentos. A

amplitude dos números demonstra a

capacidade de atendimento e a

essencialidade do SAMU Macro

Centro Sul para nossa região, que já

reconheceu a importância do SAMU

em salvar vidas.

Atualmente são 333 funcionários,

altamente capacitados e treinados

para prestar um serviço de excelência,

que garantem o funcionamento do

SAMU 24 horas por dia, 7 dias por

semana, de forma ininterrupta em uma

estrutura capaz de atender a 51

municípios com uma população

aproximada de 790 mil habitantes.

Outro componente

considerado essencial

para o SAMU e que

contribui fortemente

para o desenvolvimento

da Rede de Urgência é

o Núcleo de Educação

Permanente – NEP. O

NEP capacitou no total

3.706 profissionais

direta ou indiretamente

ligados ao Sistema

Único de Saúde – SUS.

São profissionais que

atuam nas portas de

entrada, instituições de

ensino e até nas forças

de segurança nacional.

O objetivo do Consórcio é

exatamente esse: garantir

atendimento de qualidade a

população da região e buscar o

desenvolvimento e o

fortalecimento do SUS. Devido

ao sucesso nessa busca

contínua, o CISRU Centro Sul

tornou-se referência no

gerenciamento do SAMU no

estado de Minas Gerais.
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TÚNEL DO TEMPO
INAUGURAÇÃO DO CISRU EM 2012



Feliz dia daquelas que carregam o mundo e
ainda sobram forças; da super heroína sem
capa; da mãe, da filha, da esposa, da
excelente profissional e de tantas outras que
ela é capaz de ser. Obrigado por darem o seu
melhor nessa grande missão: salvar vidas! 

Dia Internacional da Mulher

Nossas mulheres são
mulheres!

Uma homenagem da equipe do
CISRU Centro Sul.

4



ESPECIAL DIA DA 

A mulher tem sido umas das principais responsáveis pelo

desenvolvimento do país, porque representa uma significativa força de

trabalho. O dia 08 de Março é recheado de comemoração para elas,

pois é o dia Internacional da Mulher. 

Mulher

No Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - SAMU da

Região Centro Sul não é

diferente, elas têm bastante

representatividade no número

de profissionais que atuam

diariamente salvando vidas.

No setor administrativo do

consórcio elas são a maioria e

representam 75% do quadro

de profissionais. No total geral

de colaboradores do CISRU,

47,8% é composto por

mulheres.
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Mulher

     Quem sou eu? Eu sou aquela que

deixou o jaleco branco pra vestir essa

farda, o salto por uma bota cano longo,

deixei as unhas bem feita para obter

calos, deixei o cabelo escovado pra ter um

rabo de cavalo empoeirado e muitas vezes

molhado da chuva, deixei o ar

condicionado de uma sala pelo sol

castigante em uma rodovia, o caminhar

lento e silencioso nos corredores de um

hospital por uma viatura em alta

velocidade e uma sirene que adentra até

mesmos os meus sonhos.

      Eu? Eu sou o forte sexo frágil, que se

preparou fisicamente para levantar 2, 3

vezes o meu peso para te socorrer. Sou

aquela que na maioria das ocorrências

preciso me impor a falta de respeito de

alguns homens que me subestimam. Sou

aquela que deixou em casa o meu filho,

para socorrer o seu, seja em um acidente,

um engasgamento ou até mesmo ajudá-lo

a vir ao mundo dentro dessa viatura. 

Sim sou eu. A mulher socorrista!  filho,

 

 SOCORRISTA  A 

Sou, aquela que teima em acostumar os

braços frágeis, que a natureza ordenou que

carregasse apenas o peso do próprioa

carregar estruturas grandes, aparelhos,

macas, e pranchas rígidas, além do seu peso,

meu paciente. Sou também aquela que

adentra a sua residência quando por

infelicidade seu ente querido entra em surto

psicótico, ameaçando a própria vida, e eu

com tamanha resignação vou acalmá-lo.

Sim, sou eu.

Sou eu, a Mulher Socorrista, aquela por amor

ao resgate suporta o calor, o frio, gritos,

agressões, desacatos, o próprio medo, por

amor a sua vida... Sim, por amor a vida de

alguém que acabei de conhecer.
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S É R I E :  A C O N T E C E U  N O  C I S R U

Nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro o CISRU-

SAMU 192 participou das transferências de

pacientes para leitos Covid-19 nos

municípios de São João Del Rei e

Barbacena advindos de Coramandel da

Região do Triângulo Norte do Estado de

Minas Gerais. A logística das

transferências foram gerenciadas pela

Regulação Estadual do SUS Fácil e

Regulação SAMU Macro Centro Sul no

apoio ao Transporte Aeromédico. 

SUCESSO NA TRANSFERÊNCIA
DE PACIENTES COM COVID-19

ESSE É O NOSSO
OBJETIVO

As unidades de Atendimento Móvel de

Urgência foram reguladas e deslocadas

com suas respectivas equipes

paramentadas para os aeroportos das

cidades receptoras para o atendimento

inter-hospitalar dos pacientes

acometidos pelo Sars-cov-2.                           
 

Participaram das transferências: 

                          USA São João Del Rei                           

USB Resende Costa 

USB São João Del Rei                           

USB Ibertioga

                               

USA Barbacena Transferência   

USB Barbacena

USB Tiradentes                          
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Alunos do 3º período do curso Técnico

de Enfermagem da Escola Técnica da

Saúde (ESTEC) de Conselheiro Lafaiete

realizaram visita técnica na base do

SAMU da cidade com a professora da

turma e enfermeira da USA Lafaiete

Ana Flávia Lima. 

O objetivo da visita foi conhecer a base

e as ambulâncias USA e USB,

demonstrar o funcionamento da

unidade e divulgar os serviços de

urgência e emergência. 

VISITA TÉCNICA NA BASE DE LAFAIETE 

S É R I E :  A C O N T E C E U  N O  C I S R U

As visitas foram realizadas aos

sábados do mês de fevereiro com

pequenos grupos da turma e

respeitando os protocolos de

segurança contra a Covid-19. 

A Enfermeira Ana Flávia agradece

o apoio dos colegas da base que:

"receberam com muito carinho os

alunos e me ajudaram a mostrar

um pouco do nosso trabalho."

FORTALECENDO A SAÚDE E A EDUCAÇÃO DO NOSSO FUTURO
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No dia 28/02 a equipe da USB de

Ouro Branco, representada por

Janaína Sampaio - Condutora

Socorrista e Scarllet Laurie -

Técnica em Enfermagem, foi

acionada para atendimento na Serra

de Ouro Branco de um paciente no

meio da mata com trauma

musculoesquelético. 

Devido ao difícil acesso à vítima, foi

pedido o apoio do Batalhão de

Operações Aéreas (BOA) de BH,

08 HORAS DE TRABALHO EM EQUIPE 
EM OURO BRANCO

enviando a equipe de resgate via

helicóptero. A vítima foi avaliada

pela equipe do BOA e SAMU de

Ouro Branco, A vítima estável

hemodinamicamente, com

fratura em MIE, foi conduzida

pela equipe do SAMU ao Hospital

Bom Jesus no município de

Congonhas.  

S É R I E :  A C O N T E C E U  N O  C I S R U

O nosso agradecimento a
esta equipe pela entrega e

comprometimento.  
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em determinadas circunstâncias, abrange
também o controle chamado de mérito e
que diz respeito aos aspectos
discricionários da atuação administrativa.
(DI PIETRO, 2007, p. 670)

O Controle Interno visa proteger o
patrimônio, verificar a exatidão e
fidedignidade dos dados contábeis e
financeiro, promover a eficiência
operacional administrativa, e encorajar a
adesão à política traçada pelo Consórcio.

Além disso, conta com a vantagem de
oferecer alternativas de melhoria na
atuação de cada coordenação, visando à
qualidade, transparência e, sobretudo, à
probidade na administração do CISRU
Centro Sul. 

Portanto, desde minha nomeação,
procuro ser atuante nas minhas
atribuições, não somente fiscalizar, mas
também servir como ferramenta de apoio
a Secretaria Executiva, ao nosso
Presidente e de orientar as
Coordenações deste Consórcio, através
de auditorias interna e elaboração de
instruções normativas.

Enfim, sou grata aos meus superiores por
depositar em mim tamanha confiança. 

“Se todos fizéssemos o que somos
capazes, ficaríamos espantados com nós
mesmos”. (THOMAS EDISON)

Grande abraço!
Janaína Malta Sobrinho

Oi, colegas!
Sou Janaína Malta Sobrinho, sou
especialista em Administração Pública e
atualmente, ocupo o cargo de
Assessora de Controle Interno do
CISRU Centro Sul, fui designada em
março de 2018. 

A finalidade do Controle Interno é a de
assegurar que a Administração atue em
consonância com os princípios que lhe
são impostos pelo ordenamento
jurídico, como os da legalidade,
moralidade, finalidade pública,
publicidade, motivação, impessoalidade; 

#  S O U  C I S R U ,  S O U  S A M U
S É R I E :  N O S S A  E Q U I P E  A D M I N I S T R A T I V A 10



O tema desta edição é nosso maior AVATAR para
nos conectar bem às pessoas e termos sucesso
em todas as nossas relações pessoais. Já sabe o
que é? 
EMPATIA.  O nosso Código de Ética e Conduta
aborda as Relações Interpessoais e nos
apresenta como base esta valorosa palavra:
EMPATIA, que é a capacidade de compreender
emocionalmente o outro. 
Quando praticamos empatia no nosso dia a dia,
em nossas relações pessoais e de trabalho,
consequentemente despertamos no outro a
confiança e respeito mútuos, porque nos obriga
a, antes de falar ou ter uma ação, buscarmos
imaginar o que o outro irá sentir e ou de que
forma ele poderá reagir. Sim, precisamos
perceber a complexidade de cada ser humano,
que traz consigo as suas singularidades e seus
papéis existências, seus hábitos, suas limitações,
suas crenças, suas qualidades. Então, quer ter
sucesso em suas relações? Coloque-se no lugar
do outro, respeite e compreenda a sua forma de
ser. Assim, serão grandes as chances de você
também ser respeitado e compreendido,
estabelecendo-se assim uma vida mais
harmônica e saudável.

S É R I E :  M A N U A L  D O  C O L A B O R A D O R

Agora, para finalizar, faça um exercício
interno e reposta da si mesmo.
1 – Para que eu pratique a empatia de fato,
quais os três principais comportamentos
devo eliminar do meu dia a dia?
2 – Para que se consolide a empatia em
mim, quais os três comportamentos deverei
praticar á partir de hoje?
Hum, acredito que você já esteja se
tornando empático após esta leitura.
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RESILIÊNCIA RESILIÊNCIA 

Como você
lida com
situações
de estresse? 

S É R I E :  S A Ú D E  M E N T A L

Diante das adversidades, o que
você faz? Situações difíceis
fazem parte do nosso dia a dia,
por isso precisamos encontrar
formas de superá-las e
crescermos emocionalmente
com elas.  Tudo isso está
relacionado com um conceito
muito importante: 
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A palavra resiliência vem do latim:
Resilire, que significa “voltar atrás”. Ela
está associada à capacidade que cada
pessoa tem de lidar com seus
próprios problemas, de sobreviver e
superar momentos difíceis diante de
situações adversas.
O sucesso é resultado de inúmeras
quedas e derrotas, que o indivíduo
pode ver como oportunidade de
aprendizado e crescimento. E a
resiliência é resultado de
aprendizagens de vida, o que torna
possível qualquer um desenvolvê-la. 
Indivíduos que se tornam resilientes
possuem, ainda, a capacidade de
acreditar em si mesmos e são mais
confiantes para lidar com os desafios
que surgem ao longo do caminho.
Você sabia que quem possui maior
resiliência produz melhor, é mais
focado e mais feliz? 

S É R I E :  S A Ú D E  M E N T A L

RESILIÊNCIA RESILIÊNCIA 

Fonte: O que é resiliência. Portal IBC Coaching. 
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Cultive relacionamentos
positivos

As pessoas que estão no seu
círculo social são capazes de te
ensinar e mostrar outro ponto de
vista sobre as coisas da sua vida,
dessa forma você aprende a ter
uma visão mais ampla dos
acontecimentos e desenvolver
maneiras eficientes de se
sobressair e superar os desafios.

Como ser
mais
resiliente na
vida e no
trabalho? 

Seja Flexível
Não fique preso a apenas
uma maneira de lidar com
um problema. Considere
várias perspectivas sobre a
situação que se está
enfrentando.

Aprenda com seus
erros 

Aprender com as falhas
cometidas anteriormente
ajuda a não repeti-las.
Sendo assim, é essencial
focar na parte positiva
desses erros e pensar
maneiras diferentes de agir,
caso tenha que superar
algum problema semelhante
no futuro.

Tenha hábitos saudáveis
As atividades que você realiza
fora do horário de trabalho
também vão te ajudar a ser um
melhor profissional. É importante
a prática de exercícios físicos,
leitura, meditação, escrita e
demais atividades que te ajudem
a ficar com a mente mais leve.

01

S É R I E :  S A Ú D E  M E N T A L

02

03

04

Fonte: O que é resiliência. Portal IBC Coaching. 
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Fonte:https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=407651

 

Por isso, é importante ficar atento aos
sinais da doença e procurar um médico
assim que os identificar. Os sintomas
mais comuns são sangue nas fezes,
diarreia e prisão de ventre frequentes,
dor abdominal, fraqueza, anemia e perda
de peso sem motivo. 
A campanha Março Azul-Marinho é o
momento ideal para falar sobre a
doença, alertando principalmente sobre
as formas de prevenção. Nesse caso, é
essencial manter o peso corporal
adequado e praticar de atividade física
regularmente.
Incluir no cardápio alimentos naturais e
não processados, como grãos, frutas,
legumes, cereais e verduras também
auxiliam na prevenção e no bom
funcionamento do intestino. Além disso,
recomenda-se não fumar e evitar o uso
de bebidas alcoólicas.

Assim como acontece em outros meses
ao longo do ano, a campanha Março
Azul-Marinho faz um alerta à população
sobre o câncer colorretal. A ideia, que
surgiu a partir do Dia Nacional de
Combate ao Câncer de Intestino, é
ampliar o conhecimento das pessoas
sobre essa doença que está associada à
má alimentação e ao sedentarismo.
O câncer de colorretal é um dos tipos
mais comuns entre países ocidentais e
cresceu consideravelmente no Brasil
nos últimos anos. 
Apesar da alta incidência entre
brasileiros, tendo em vista que o
excessivo consumo de carne vermelha,
bebidas alcoólicas, tabaco e o
sobrepeso podem contribuir para o seu
surgimento, esse tipo de tumor se
destaca pelo elevado índice de cura
quando descoberto em fase inicial.

Texto por Camila Francisco
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A frase é uma resposta de Sócrates à
mensagem do oráculo de Apolo dada a
seu amigo Querofonte em Delfos, que
afirmou que ele era o mais sábio entre os
homens gregos.
O filósofo teria questionado essa
condição de mais sábio, quando na
sociedade grega, havia diversas
autoridades reconhecidas por seus
saberes.
Assim, devotou sua vida a investigar o
que era ser sábio e o verdadeiro
conhecimento. Para isso, questionou as
autoridades gregas e demonstrou que o
que era compreendido como sabedoria,
não passava de meras opiniões
sustentadas pelo senso comum.
Esse comportamento de Sócrates,
rendeu-lhe inimigos entre os poderosos
de Atenas, muitas vezes expostos ao
ridículo pela ironia socrática.
O descontentamento e o repúdio à
figura de Sócrates nos meios mais
influentes da política ateniense culminou
em seu julgamento e condenação à
morte. . 

Após sua sentença ser definida, o
filósofo inda deixa mais uma lição:

Qual a história por trás da frase “só sei que nada sei”?
 

S É R I E :  F I L O S O F I A  E   A T U A L I D A D E 16

Sócrates

Mas eis a hora de partir: eu para

morte, vós para a vida. Quem de

nós segue o melhor rumo ninguém

o sabe, exceto os deuses.

(Platão, Apologia de Sócrates)

Fonte: https://www.todamateria.com.br/
so-sei-que-nada-sei/

que nada sei". "Só sei 

https://www.youtube.com/watch?v=I6NCCqx47zM


02/03    Gerson Trindade Ferreira - Condutor Socorrista - Barbacena 

03/03    Rafaela Gontijo Manso - Médico - Conselheiro Lafaiete

09/03    Grazielli Fabiana Gava - Enfermeiro - Barbacena 

10/03    Carla Andressa Pinto - Técnico em Enfermagem - Resende Costa

10/03    Coaraci Coutinho Freitas - Médico - Barbacena 

11/03    Márcia Maria de Oliveira - Técnico em Enfermagem - São João Del Rei

11/03    Maria da Conceição de Souza - Auxiliar de Limpeza - Barbacena

12/03    Bárbara Fabrícia Silva Lopes - Enfermeiro - São João Del Rei

12/03    Francine Aparecida Santos - Condutor Socorrista - Nazareno

14/03    Cristiano B. Teixeira - Técnico em Enfermagem - Madre de Deus

15/03    Maikon Domingos Fernandes - Condutor Socorrista - Carandaí 

16/03    Kátia Maria do C. Inácio - Técnico em Enfermagem - Alto Rio Doce

16/03    Maria de Fátima da Silva - Auxiliar de Limpeza - Barbacena 

18/03    Rogério Luiz Chaves Pacheco - Enfermeiro - Barbacena

19/03    Bruna Pereira da Silva - Enfermeiro - Barbacena

19/03    José Carlos da Silva Campos - Condutor Socorrista - Alto Rio Doce

21/03    Harlen Alecsandro Ferreira - Condutor Socorrista - Barbacena 

22/03    Orlando Silva de Paiva Garcia - Técnico em Enfermagem - Barbacena

26/03    Jazon Gesteira Franco - Coordenador de Enfermagem - Barbacena

29/03    Thiago da Costa Alves - Condutor Socorrista - Lagoa Dourada

31/03    Jacqueline B. Ferreira - Auxiliar de Regulação Médica - Barbacena

31/03    João Victor Silva Abreu - Auxiliar de Regulação Médica - Barbacena

D E  M A R Ç O
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SITUAÇÃO DE
ATENDIMENTO (COM

ATENDIMENTO)

1980

TOTAL DE SAÍDAS DE
AMBULÂNCIA QUE 
 RESULTARAM EM

ATENDIMENTO

1924

TOTAL DE LIGAÇÕES
QUE NÃO

RESULTARAM EM
ATENDIMENTO

0
 

TOTAL DE
CHAMADAS

1924

0 250 500 750 1.000 1.250

Clinico (1152) 

Trauma (416) 

Psiquiátrico (72) 

Gineco/Obstétrico (47) 

Pediátrico (23) 

ATENDIMENTOS (Totais)

USB (1441)
70.9%

USA (483)
23.8%

BOMBEIROS (108)
5.3%

SAÍDAS (Totais)

TIPOS DE ATENDIMENTOS (Total):
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USB (1263)
69.5%

 USA (447)
24.6%

BOMBEIROS (108)
5.9%

Fevereiro - 2021



"Sonhe com o que você quiser. 

Vá para onde você queira ir.

Seja o que você quer ser, 

porque você possui apenas

uma vida 

e nela só temos uma chance

de fazer 

aquilo que queremos.

Tenha felicidade bastante para

fazê-la doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 

Tristeza para fazê-la humana. 

Esperança suficiente para

fazê-la feliz."

 

S É R I E :  P O E M A  E  P O E S I A

Clarisse Lispector
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Presidente:  Hélio Márcio Campos

Secretária Executiva:  Ormesinda Barbosa

Produção: Bianca Bergamini,  Isabela Ol iveira,

MapaRH Consultoria

Contribuições:  Gislaine de Paula,  Janaína Malta,

Jazon Franco,  Vânia Abrantes e colaboradores

das bases descentral izas.

Lembre-se! Esta revista digital é feita pra
você e com você. Então contribua nos
enviando conteúdos para o whatsApp 
(32) 98817-1926 ou pelo e-mail:
rhcisru@gmail.com.
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