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08 DE AGOSTO DIA DOS PAIS

GEOVANE JOSÉ - TÉCNICO EM
ENFERMAGEM E SEU FILHO ARTHUR

NESTA
EDIÇÃO
NOTA DO EDITOR
Saúde e segurança, pontos importantes
que devem sempre ser reforçados e por
isso merecem destaque nesta nova edição
da Revista CISRU.COM. Confira ainda uma
homenagem
especial
aos
nossos
colaboradores que são pais, aos
profissionais do SAMU e aos profissionais
do NEP pelo dia da educação. Você vai
acompanhar também as notícias do nosso
consórcio, matérias especiais sobre a
cultura e a arte de Minas Gerais, uma
reflexão sobre a importância de definir
limites em prol da nossa saúde mental e a
conscientização sobre o combate ao fumo
e o fim da violência contra a mulher. Uma
revista feita pra você e com você, repleta
de novidades para te deixar conectado
com o nosso consórcio e com o mundo.
Seja bem-vindo!

NESTA EDIÇÃO
NOTA DO EDITOR
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

AGRADECIMENTO

No mês de julho a equipe do SAMU da base de Barbacena
recebeu uma mensagem de agradecimento pelo atendimento
realizado a uma paciente acometida com AVE (Acidente
Vascular Encefálico) que foi encaminhada para a UTI da Santa
Casa de Misericórdia de Barbacena em estado grave. Após
todos os procedimentos médicos a paciente agora passa bem
e está em casa se recuperando.
Parabenizamos toda a equipe pelo grande trabalho realizado
em prol da vida!
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

Trabalho em equipe marca ocorrência
em Entre Rios de Minas
No dia 21 de julho durante a

que apresentava Traumatismo

visita para a Avaliação Base

Craniano Encefálico (TCE) e

Ouro de Maio/Junho 2021, o

parada

Coordenador de Enfermagem

solicitado apoio da USA de

Jazon Gesteira, Coordenador de

Congonhas que realizou os

Frota

procedimentos

Rodrigo

Osanan,

respiratória.

Foi

avançados

Enfermeira Vanessa Argamim e

necessários e encaminhou o

Condutor Socorrista Cristiano

paciente para o Hospital em

auxiliaram na assistência ao

Conselheiro

trauma em um atropelamento

paciente já recebeu alta do CTI

na cidade de Entre Rios de

e

Minas. A equipe da USB de

cuidados

Entre

complexidade até o momento.

Rios

estava

em

está

Lafaiete.

hospitalizado
de

O
para
média

atendimento a esta vitima grave

USB Entre Rios de Minas
Bárbara Lisboa - Técnica em
Enfermagem
Cássio João - Condutor Socorrista
USA Congonhas
Antônio José - Condutor Socorrista
Cecília Carneiro - Médica
Wesley César - Enfermeiro
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

Equipe de Piranga realiza parto

Equipe: Técnica em enfermagem:
Aparecida de Oliveira, Condutor
Socorrista: Jonatas Guimarães

Em ocorrência na sexta-feira
dia 30/07, a equipe da USB
da base de Piranga foi
acionada para a realização
de um parto na zona rural
de Catas Altas da Noruega.
Mãe
e
filho
foram
encaminhados
para
o
hospital Queluz da cidade de
Conselheiro
Lafaiete
e
recebidos pelo obstetra Dr.
Wagner e a pediatra Dra.
Lígia, onde nossa equipe
recebeu agradecimento pelo
serviço realizado.

Equipes marcam presença em treinamento do NEP
Os treinamentos realizados pelo NEP continuam acontecendo
nas bases descentralizadas, e nossos profissionais têm
aproveitado esse momento de troca de experiências e
conhecimento. Confira fotos de alguns desses trenamentos
realizados no mês de julho.

Base Carandaí

Base Tiradentes
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Novos colaboradores fazem
parte da nossa equipe!
SEJAM BEM-VINDOS!

Hélio Osório

Sara Vitória

Técnico em Enfermagem

Auxiliar Administrativo Aprendiz

Base Piranga

Barbacena

#SÉRIE: SAÚDE E BEM ESTAR

05 de agosto

Dia Nacional da Saúde
O Dia da Saúde, além de nos
incentivar a cuidar da nossa saúde,
também é uma homenagem à vida
e ao trabalho de Oswaldo Cruz,
um dos principais responsáveis
pelas erradicações de perigosas
epidemias que acometiam o Brasil
no final do século XIX e começo do
século XX.
Cuidar da saúde é também se
amar, é garantir o seu bem-estar e
a sua qualidade de vida. Lembrese, o primeiro responsável pela
sua saúde é você mesmo por isso
atente-se aos sinais do seu corpo e
cuide do seu bem precioso: a sua
saúde!
Boas dicas para cuidar da sua
saúde são: melhorar a sua
alimentação, praticar atividade
física regular, dormir bem, evitar
bebidas alcoólicas e tabagismo e
fazer seu check-up anual!
Saiba que prevenir é uma atitude
de amor próprio que traz boas
consequências para sua vida.
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O SAMU funciona 24 horas
por dia com equipes de
profissionais de saúde, como
médicos,
enfermeiros,
técnicos em enfermagem e
condutores socorristas que
atendem às urgências de
natureza traumática, clínica,
pediátrica, cirúrgica, ginecoobstétrica e de saúde mental
da população.

O trabalho em equipe, a garra
e o comprometimento fazem
a diferença no atendimento
de qualidade. Faça chuva ou
faça sol, durante o dia ou à
noite o SAMU está preparado
para atender a população. Por
isso parabenizamos todos os
nossos
profissionais
que
lutam diariamente para salvar
vidas.
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SEGURANÇA
DO TRABALHO
Dicas para PREVENIR acidentes de trabalho
1. A pressa é inimiga da segurança. Os riscos de
acidentes aumentam consideravelmente quando
estamos apressados.
2. Siga sempre os POPs no desempenho de suas
atividades.
3. O uso de EPIs é fundamental para garantir a
segurança. Em decorrência da pandemia, maior
atenção na retirada e descarte dos EPIs.
4. Cuidado
redobrado
no
descarte
de
perfurocortantes, bem como no manuseio de
materiais biológicos.
5. Não utilize adornos durante o desempenho das
atividades do SAMU.
6. Faça pequenos intervalos. O cansaço e o
estresse são grandes colaboradores nos
acidentes.
7. Preocupe-se com seus colegas de trabalho.
Pratique a vigilância compartilhada para eliminar
situações que possam colocar a equipe em risco.

VOCÊ QUE VIVE SALVANDO VIDAS,
COMECE O DIA SALVANDO A SUA!

Especial dia da Educação
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Uma homenagem aos
profissionais da educação
“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é
a preparação para a vida, é a própria vida.” John Dewel

No dia 06 de agosto é
comemorado o Dia Nacional da
Educação. Esta data reforça a
importância destes profissionais
para o desenvolvimento pessoal
e profissional de todas as
pessoas. Na área da saúde os
profissionais
da
educação
também
são
peças
fundamentais para propiciar o
aprendizado
contínuo
e
consequentemente
um
atendimento eficaz que impacte
positivamente na saúde da
população. No CISRU-SAMU
contamos com uma equipe
qualificada, que trabalha para

garantir
o
desenvolvimento
técnico, intelectual e humanístico
dos profissionais da saúde do
Sistema de Atendimento Móvel de
Urgência. O Núcleo de Educação
Permanente (NEP) é responsável
pelo
treinamento
dos
profissionais recém-admitidos
pelo Consórcio para garantir
capacitação adequada a todos. Por
se tratar de uma educação
permanente, os instrutores do NEP
realizam também treinamentos
contínuos
nas
bases
descentralizadas e cursos de
aperfeiçoamento.

Especial dia da Educação
Além
disso,
muitos
cursos
estendem-se aos profissionais da
saúde de diversas instituições que
buscam a equipe do NEP como
referência
em
educação
e
aprimoramento de práticas de
atendimento.
Para falar um pouco sobre a
educação e sua importância,
conversamos com o nosso
Coordenador do NEP, Ronaldo
Adriano:
Para você, qual é a importância
da educação na área da saúde?
Manter profissionais altamente
capacitados,
atualizados
e
qualificados
visto
que
as
urgências demandam de alta
habilidade e competência. Muitas
vezes, o profissional precisará
intervir
de
forma
imediata
resultando entre a vida e a morte.
Qual o significado de contribuir
para
a
formação
e
aperfeiçoamento de inúmeros
profissionais da saúde?
Para mim, é uma grande
realização profissional. Poder
transmitir
e
receber
conhecimentos dos profissionais
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é algo altamente transformador.
Nestes 09 anos de SAMU regional
a mudança foi muito significativa
na nossa rede de urgência e
emergência macrorregional.
Qual mensagem você deixa aos
profissionais que trabalham no
SAMU?
Muito agradecimento, respeito e
dar aos mesmos o retorno que
recebo de várias portas urgências
e usuários no reconhecimento no
atendimento à suas necessidades.
A fala "Graças a Deus o SAMU
chegou"
é predominante dos
usuários. Finalizo firmando a
importância da existência dos
mesmos para sociedade.

Parabenizamos todos
os profissionais que
atuam no NEP e que
são agentes de
transformação
através da educação.
Agradecemos pelo
grande trabalho que
vocês realizam.
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Você mora em Minas Gerais,
mas conhece a arte mineira?
Ao celebramos o dia Nacional
da Arte, no dia 07 de agosto,
não podemos deixar de falar
da arte mineira. Minas Gerais
é um celeiro de grandes
nomes e manifestações da
arte e cultura do país. As
primeiras
manifestações
artísticas de Minas foram
reveladas no período colonial
brasileiro. Diversos templos
religiosos foram construídos e
preservados em cidades de

fama internacional como Ouro
Preto, Diamantina e Congonhas
do Campo, ricas pela profusão
de obras-primas do estilo
barroco. O Barroco Mineiro se
inspirou tanto nas raízes
europeias, essencialmente de
Portugal,
quanto
sofreu
influências
dos
próprios
movimentos brasileiros, de
regiões como Rio de Janeiro e
Salvador.
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07 de agosto - Dia Nacional
Aleijadinho da
foi oArte
maior contribuidor da
arte mineira. Suas obras possuem um
valor inestimável e podem ser visitadas
no museu da Arte Sacra em Mariana e
nas Igrejas de Congonhas, Ouro Preto e
Nova Lima.

Além de Aleijadinho, as obras de
Manuel da Costa Ataíde, Antônio
Francisco Lisboa e Mestre Valentim
também são importantes manifestações
da arte mineira e podem ser
encontradas nas cidades de Congonhas,
Ouro Preto, Ouro Branco, Nova Era e
Itabira. Essas cidades fazem parte do
Circuito do Ouro.
Já na cidade de Tiradentes encontra-se
artesanato em madeira, pedra sabão,
latão, folha de flandres, tecelagem prata
de boa qualidade e originário de toda
região.
Minas Gerais concentra o maior número
de
Patrimônios
Culturais
da
Humanidade declarados pela Unesco
no Brasil, suas cidades são verdadeiras
galerias a céu aberto para quem se
interessa por arte. Por isso não deixe de
apreciar a beleza e a riqueza artística e
cultural de Minas Gerais.
Clique aqui para descobrir
mais sobre Minas Gerais
Fonte: www.mg.gov.br www.comalma.com.br
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Ser Pai....
Ser Pai é ser o diferencial
no mundo em que vivemos.
Ser pai é doar-se
a cada instante da vida.
É ser amor incondicional;
ser pai é uma entrega total.
Ser pai é ter nas mãos
a mais nobre missão:
educar um filho.
É ser abraço apertado,
olhar protetor,
aconchego e carinho.
É ser herói e guerreiro
e ter como recompensa
um sorriso e o
amor infinito dos filhos.

Filipe de Assis - São Tiago, Mateus Benedito - Piranga, Júnior César - Tiradentes

Especial Dia dos Pais

Pai: grande exemplo na vida
se seus filhos!
A equipe do CISRU deseja a todos os nossos
colaboradores que são pais, um feliz dia dos pais!

Márcio - Ibertioga, Wilson - Madre de Deus, Felipe - Madre de Deus,
César - Barbacena, Elison - Piranga, Edson Carlos - Conselheiro Lafaiete
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SÉRIE: NOSSAS BASES DESCENTRALIZADAS

Micro São João Del Rei

15

BASE MADRE DE DEUS

Fundação: 02/03/2012
USB: 01
Profissionais: 09
Técnicos em Enfermagem:
Ana Paula Estefânia
Cristiano Bernardino
Daniela Alves
Josilene Magno
Sabrina de Assis

Condutores Socorristas:
Felipe Júnior
João Otávio
Napoleão Antonino
Wilson Guimarães

SÉRIE: NOSSAS BASES DESCENTRALIZADAS

Micro São João Del Rei

16

BASE TIRADENTES

Fundação: 02/03/2012
USB: 01
Profissionais: 08
Técnicos em Enfermagem:
Antônio Raimundo
Iraima Cardoso
Maria das Merces
Rita de Cassia

Condutores Socorristas:
Bianca Márcia
Júnior Cesar
Ricardo Jose
Rogério Passos
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A história de misericórdia das
Santas Casas
Dia 15 de agosto celebramos o Dia
Nacional das Santas Casas de
Misericórdia. Essa data
tem a
finalidade de evocar o importante
significado histórico da criação das
"Misericórdias".
O vocábulo “misericórdia” tem sua
origem no latim e em sentido mais
amplo quer dizer “doar a quem
necessita”. As Santas Casas de
Misericórdia trabalham com o objetivo
de atender este princípio, recebendo
os mais necessitados. A primeira Santa
Casa do mundo foi criada em 15 de
agosto de 1498, em Lisboa, pela rainha
Leonor de Lencastre, esposa de Dom
João II, originando a "Confraria de
Nossa Senhora de Misericórdia", em
um período da história lembrado por
tragédias, guerras e pelas grandes
navegações.
Nesse
cenário,
o
surgimento das Santas Casas ficou
marcado
pela
retomada
de
sentimentos como a fraternidade e a
solidariedade.
No Brasil, a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia surgiu ainda no
período colonial, instalando-se em
Santos desde 1543, seguido pela Bahia,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Olinda e
São Paulo sendo a primeira instituição
hospitalar do país.
Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo em 1900

No Brasil, e em alguns outros países,
as Santas Casas também foram as
responsáveis pela criação de alguns
dos primeiros cursos de Medicina e
Enfermagem. Atualmente, elas são
responsáveis pelo maior número de
residências médicas, contribuindo
com a formação dos profissionais da
medicina.
Ainda hoje as Santas Casas de
Misericórdia desempenham papel
fundamental na saúde da população.
Fonte: www.cmb.org.br
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29 de agosto

Dia Nacional de
combate ao fumo
No futuro
você vai ter desejado
ter parado HOJE,
pois viver bem é
VIVER SEM CIGARRO.

Compartilhe essa mensagem.

Série: Saúde e bem estar
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Você tem coragem de

priorizar a sua

saúde mental?

A ginasta americana Simone
Biles, favorita ao ouro em todas
as
categorias
de
ginástica
artística, escolheu deixar de
competir no geral por equipes e
de disputar as finais individuais
de barras assimétricas, salto e
solo nas Olimpíadas de Tóquio. A
ginasta de 24 anos saiu da
disputa alegando a necessidade
de preservar a saúde mental.
"Acho que a saúde mental é
mais importante nos esportes
nesse momento. Temos que
proteger nossas mentes e
nossos corpos e não apenas
sair e fazer o que o mundo quer
que façamos", afirmou a atleta.
Fonte: https://g1.globo.com/bemestar

Para
Christian
Dunker,
psicanalista e professor do
Instituto de Psicologia da USP, a
atitude de Simone Biles serve de
exemplo para que as pessoas
passem a identificar e respeitar
seus próprios limites. Quando os
limites
são
ultrapassados
existem reflexos que podem se
manifestar através de sintomas
físicos ou psíquicos, como:
alterações no sono e no apetite,
cansaço extremo, explosões de
raiva, disfunções sexuais, entre
outros.
Por isso, é preciso coragem para
dizer não e respeitar a si mesmo,
pois a sua saúde mental vale
mais que uma medalha de ouro.
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AGOSTO
Lilás
15 anos da Lei Maria da Penha

A violência contra a mulher
não tem desculpas.
DENUNCIE!

Campanha de combate a violência doméstica contra a mulher
Um empurrão, um aperto no
braço, o celular jogado na
parede, ofensas, ameaças e a
"obrigação" de manter relações
sexuais. A violência no ambiente
doméstico
contra
mulheres
pode começar nos pequenos
gestos até chegar ao feminicídio
consumado.
É
necessário
denunciar, pedir ajuda.
Por isso nesse mês, a campanha
Agosto Lilás tem o objetivo de
intensificar a divulgação da Lei
Maria da Penha, sensibilizar e
conscientizar a sociedade sobre
o necessário fim da violência
contra a mulher e divulgar os
mecanismos
de
denúncia
existentes.

São cinco tipos de violência
contra a mulher. Situações que
podem parecer "de rotina", mas
é crime. Veja a lista divulgada
pelo Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos:
Violência
física,
psicológica,
sexual, patrimonial, moral.
Muitas vezes, as mulheres
temem denunciar. Mas é preciso
ter coragem e não deixar que o
crime
fique
impune.
As
denúncias são anônimas e
podem ser feitas nos telefones
181 e 190.
Fonte: https://www.otempo.com.br/cidades/agostolilas-campanha-e-lancada-no-combate-a-violenciacontra-a-mulher-em-mg-1.2521562

Clique para saber mais sobre
os direitos das mulheres!

21

SÉRIE: NOSSOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Barbacena
População: 138.204 pessoas (2020)
Área: 759.186 km² (2020)
Aniversário: 14/08
Gentílico: Barbacenense
Prefeito: Carlos Augusto Soares do
Nascimento
Conhecida por "Cidade das Rosas"
devido ao grande cultivo da flor, a
cidade se destaca também pelo seu
cenário histórico construído, em sua
maioria, no estilo barroco. A suntuosa
Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Piedade, o Museu Municipal e o Solar
das Andradas, entre outros, fazem
parte do vasto acervo colonial da
cidade. O Jubileu de São José Operário e
a Festa das Rosas e Flores são alguns
dos atrativos culturais que marcam o
município. Barbacena destaca-se como
centro

de

ensino,

com

expressiva

influência regional, tendo também um
comércio diversificado.

Parabenizamos o município pelo seu
aniversário!
Fonte:
http://www.institutoestradareal.com.br
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SÉRIE: NOSSOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Casa Grande
População: 2.254 pessoas (2020)
Área: 157.727 km² (2020)
Aniversário: 16/08
Gentílico: casa-grandense
Prefeito: Luiz Otávio Gonçalves
A pequena cidade situada entre as
montanhas de Minas Gerais e próxima a
charmosa

Serra

aproximadamente
Horizonte,

perto

do

Pombal,

128km
de

de

fica
Belo

Conselheiro

Lafaiete. Seu curioso nome se originou
de uma antiga casa no município que
chegou a morar cerca de 15 famílias. O
município é conhecido pela grande
produção de trigo, pela produção de
café, produção leiteira entre outras.
Destaca-se também o artesanato local
com a presença de belíssimas peças em
madeira, pintura, tapetes que ficam
expostos à venda na Casa de Cultura
local.

Parabenizamos o município pelo seu
aniversário!
Fonte: http://www.institutoestradareal.com.br

SÉRIE: NOSSOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
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Alto Rio Doce
População: 10.859 pessoas (2020)
Área: 518.053 km² (2020)
Aniversário: 30/08
Gentílico: Alto-rio-docense
Prefeito: Victor de Paiva Lopes
Localizada na Zona da Mata mineira, a
cidade faz parte de dois circuitos:
Estrada Real e Nascentes do Rio Doce.
Recebeu este nome por ser, no século
18, o mais alto município localizado na
zona das nascentes. Além das belezas
naturais, com diversas cachoeiras, a
cidade possui grande potencial turístico
rural, enriquecido com belas fazendas
bicentenárias. Alto Rio Doce mantém a
tradição do povo mineiro de festejar.
Seu carnaval de rua atrai milhares de
turistas todos os anos. Outro evento
turístico importante é a Exposição
Agropecuária, realizada anualmente no
mês de julho.

Parabenizamos o município pelo seu
aniversário!
Fonte:
http://www.institutoestradareal.com.br
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ANI
ANI VERSARIANTES
VERSARIANTES

DE

AGOSTO

01/08

Daniel Amaral Zanetti - Médico - São João Del Rei

02/08

Bianca Silva Bergamini - Administrativo - Barbacena

02/08

Flávio Luciano Resende - Operador de Frota - Barbacena

06/08

Débora Aparecida Idalino - Administrativo - Barbacena

06/08

Erli Aparecido Cunha Moreira - Condutor Socorrista - Rio Espera

06/08

Gustavo Campos Carvalho - Enfermeiro - São João Del Rei

06/08

Patrícia Ribeiro de Assis - Médico - Barbacena

07/08

Geralda Elaine da Rocha - Técnico em Enfermagem - São Tiago

08/08

Gilberto José Guimarães - Condutor Socorrista - São João Del Rei

11/08

Jonathan de Souza Duarte - Condutor Socorrista - São João Del Rei

12/08

Maria Célia Lima Carreiro - Médico - Conselheiro Lafaiete

13/08

Lucilene Rodrigues Gomes - Operador de Frota - Barbacena

15/08

Renan Simões Pinto - Condutor Socorrista - Resende Costa

16/08

Júlia Maria A. Ferreira - Auxiliar de Regulação Médica - Barbacena

16/08

Marcus Vinicius Reis de Oliveira - Médico - São João Del Rei

18/08

Ana Paula E. Teixeira - Técnico em Enfermagem - Madre de Deus de Minas

18/08

Renata C. de Andrade - Técnico em Enfermagem - Conselheiro Lafaiete

19/08

Luana Almeida Garcia - Condutor Socorrista - Ibertioga

20/08

Deyvid Washington Silva Lara - Condutor Socorrista - São Tiago

21/08

Luiz Carlos de Medeiros - Condutor Socorrista - Barbacena

22/08

Napoleão A. de Oliveira - Condutor Socorrista - Madre de Deus de Minas

23/08

Raquel Vieira Barros - Enfermeiro - Barbacena

26/08

José Nelson de Oliveira - Condutor Socorrista - Resende Costa

26/08

Pedro Wilham Júnior da Silva - Condutor Socorrista - Conselheiro Lafaiete

27/08

Rogério Eder Nonato - Condutor Socorrista - São João Del Rei

31/08

Elimar Cristina do Valle - Técnico em Enfermagem - Nazareno
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NOSSOS NÚMEROS
Julho - 2021
ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES:
Clinico (1.403)
Trauma (498)
Pediátrico (25)
Psiquiátrico (79)
Gineco/Obstétrico (38)
Sem atendimento (181)
0

500

ATENDIMENTOS POR TIPO
DE AMBULÂNCIA

1.000

1.500

ATENDIMENTOS POR CÓDIGO
SEM ATENDIMENTO (181)
VERDE (20)

SEM ATENDIMENTO (181)

VERMELHO (1.118)
USA (513)

USB (1.530)

AMARELO (905)

CHAMADAS TELEFÔNICAS

1.513

TROTES

3.729

ABANDONADAS
PELO SOLICITANTE

2.280

4.917

2.043

181

ORIENTAÇÕES
MÉDICAS

ORIENTAÇÕES
NÃO MÉDICAS

COM
ATENDIMENTO

SEM
ATENDIMENTO

SÉRIE: POEMA E POESIA

Paciência
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma
A vida não para
Enquanto o tempo acelera e pede pressa
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa
A vida é tão rara
Enquanto todo mundo espera a cura do mal
E a loucura finge que isso tudo é normal
Eu finjo ter paciência
O mundo vai girando cada vez mais veloz
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência
Será que é tempo que lhe falta pra perceber
Será que temos esse tempo pra perder
E quem quer saber
A vida é tão rara, tão rara.

Lenine

26

27

Lembre-se! Esta revista digital é feita pra você
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