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MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CÂNCER
DE MAMA: ENTENDA OS IMPACTOS DA
CAMPANHA E SAIBA COMO SE PREVENIR

MAIS INTERATIVA, MAIS DIGITAL
PARA NOS LEVAR A MUITOS CONTEÚDOS

NESTA
EDIÇÃO

NOTA DO EDITOR
Neste edição apresentamos vários
especiais com importantes datas do
nosso calendário como o dia do
Condutor Socorrista, Dia do Médico,
Dia do Professor, Dia do SUS e
tantas outras informações para que
você possa aproveita-las durante
sua estada na base.
Em outubro também comemoramos
o movimento contra o câncer de
mama com orientações que te
esclarecerá duvidas para melhor se
prevenir e também cuidar de
pessoas próximas de você.

NESTA EDIÇÃO
NOTA DO EDITOR
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

Vitória! Todos os pacientes do hospital de campanha
já foram transferidos

Foram transferidos na manhã
desta sexta-feira (03/09) os dois
últimos pacientes que estavam
internados
no
hospital
de
campanha de Conselheiro Lafaiete.
Ambos foram levados para o
Hospital e Maternidade São José,
sendo um para o CTI e outro para a
enfermaria.

que continuará a atender como
unidade hospitalar de retaguarda,
passando a contar com 40 leitos
clínicos e 20 leitos de UTI ativos.
Participaram da transferência a
equipe da USA de Conselheiro
Lafaiete: Ana Flávia - Enfermeira e
Vinícius Rodrigues - Condutor
Socorrista. Dr. Hermerson é Médico
do hospital e tripulou a USA.

O hospital de campanha do
município será desmobilizado. O
município promoverá aumento dos Parabenizamos
toda
equipe
leitos UTI ativos no Hospital e envolvida e seguimos com a
Maternidade São José, que
esperança de dias melhores!
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

Comprometimento e trabalho em equipe: uma fórmula de
sucesso para tentar reverter sequelas de trauma pediátrico!

No dia 19/09/2021 a equipe do SAMU de
Carandaí, composta pelo Condutor
Socorrista Marcelo Dias e o Técnico em
Enfermagem Robson foram acionados
para um
atendimento de trauma
pediátrico de uma criança de 9 anos por
soterramento. Após a avaliação primária e
secundária realizada pela equipe na cena
e passagem de dados para a Regulação
Médica, a vitima que apresentava paresia
de MMII foi referenciada para a Santa Casa
de Misericórdia de Barbacena. Admitido
na Santa Casa, foi realizado intervenção
cirúrgica devido a pneumotórax e inserido
dreno em selo d'água a direita.
Devido a complexidade do quadro:
Espondilolistese (deslizamento de uma
vértebra sobre outra) T10 e T11, fratura de
vertebras, a vaga de transferência foi
solicitada para a neurocirurgia e UTI
pediátrica do Hospital João XXIII em BH.
Após tentativas de transferências pelo
BOA, a decisão do transporte foi pela USA
de Transferência. No entanto, a mesma

apresentou
instabilidades
no
carregamento dos equipamentos e as 2h
da manhã do dia 20/09/10, as três equipes
de plantão da Base de Barbacena se
uniram para
adaptar
a
USB de
Barbacena para uma UTI Móvel para
priorizar o tempo resposta e o
deslocamento da equipe com a criança. A
transferência teve início as 3h da manhã
com chegada a referência hospitalar em
BH às 7h da manhã pelo
Condutor
Socorrista
Guilherme,
Enfermeira
Sergiane e o Médico Pedro Ivo.
O nosso reconhecimento a todas as
equipes envolvidas neste atendimento,
evidenciando o conhecimento-prática
relacionado ao manejo do trauma
pediátrico, a exaustão emocional e física
da equipe, o trabalho em equipe e a
disposição para a resolutividade e
eficiência no atendimento, que propicia
recursos, tratamento adequado e apoio
para paciente-família.
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AGENDA CISRU

1º Curso de Regulação Médica das
Urgências - REMUR
De 01/10/2021 e 31/10/2021
Acesse o curso:

O ato da regulação médica das
urgências representa atualmente o mais
complexo dos desafios enfrentados
pelo SAMU CISRU, sendo baseado, além
da capacidade técnica do manejo de
agravos em saúde, também em
resoluções, diretrizes, legislações e
pactuações estabelecidas por outros
órgãos.
A coordenação médica e o Núcleo de
Educação
Permanente
(NEP)
orgulhosamente
comunicam
a
realização do 1º Curso de “Regulação
Médica das Urgências - REMUR”, de
autoria própria do consórcio. Este será
realizado à distância através do
endereço
eletrônico
nepcisru.eadbox.com
no
período
entre 01/10/2021 e 31/10/2021. De
caráter obrigatório e em um primeiro
momento, exclusivo para os médicos do
consórcio,
terá
por
objetivo
homogeneizar a conduta da sala de
regulação, orientando suas ações e
fornecendo substrato teórico e respaldo
técnico para as mesmas.

O curso será composto por: préteste teórico, de cunho diagnósticosituacional; três módulos de vídeoaulas, contendo as “Bases da
regulação médica”, a “Identidade do
SAMU CISRU” e “Evidências e
discussões de casos”, todas com
suas
respectivas
referências
disponíveis
como
leitura
complementar; pós-teste teórico, de
caráter validatório, sendo necessária
aprovação em 70% para obtenção de
certificação de 40h.
Nas datas de 14/10/2021 e
28/10/2021 serão realizados com a
Coordenação médica e o médico
instrutor do NEP fórum ao vivo para
discussões e retirada de dúvidas.
Aguardamos
ansiosos
realização deste!
Att, NEP SAMU CISRU.

pela

Novos colaboradores integram a
nossa equipe!
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SEJAM BEM-VINDOS!

Isabela Rodrigues
Enfermeira
Barbacena

Leandro dos Reis

Auxiliar Administrativo
Barbacena

Claudia Fagundes
Enfermeira
Barbacena

João Carlos
Enfermeiro
Barbacena

Carlos Henrique
Condutor Socorrista
Base Barbacena

Deborah Silva

Enfermeira
Conselheiro Lafaiete

Raphaela Braga

Enfermeira
Barbacena

Juliana de Castro
Médica
Barbacena

Elizabeth Aparecida
Técnica em Enfermagem
São João Del Rei

Claudinei José
Condutor Socorrista
Base Ouro Branco
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ESPECIAL OUTUBRO ROSA

OUTUBRO Mês de conscientização para o
controle do câncer de mama
ROSA
Você conhece os impactos
dessa campanha no Brasil?
O famoso Outubro Rosa é um
movimento internacional nascido na
década de 1990. Seu objetivo é
compartilhar informações sobre o
câncer de mama, aumentar a
conscientização sobre a doença,
fornecer mais serviços de diagnóstico
e tratamento e reduzir a taxa de
mortalidade por câncer de mama.
Porém, no Brasil, a primeira iniciativa
relacionada ao movimento ocorreu
em 2002. Desde então, a situação do
câncer de mama no país mudou
muito, e este estudo nos mostra
quantitativamente as coisas mais
importantes que aconteceram.

Segundo o Instituto Nacional do
Câncer (INCA), em um país com
estimativa de 57.960 mulheres com
câncer de mama só em 2017, a
Campanha Outubro Rosa é muito
importante porque o número de
mortos
continua
aumentando,
principalmente pelo grande número
de diagnósticos avançados. Isso pode
ser devido à impossibilidade de
obtenção
de
fiscalizações
e/ou
consultas preventivas e à falta de
informação da população.

Informações importantes
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ESPECIAL OUTUBRO ROSA

Quando o câncer de mama é descoberto precocemente, tem grandes chances
de cura, portanto, o diagnóstico precoce é o diferencial.
As mulheres podem realizar rotineiramente o autoexame das mamas, além de
consultas e exames preventivos por meio do convênio médico ou do SUS
(Sistema Único de Saúde).

Realizando o auto exame:

Alguns sinais e sintomas da doença
são: caroço, geralmente duro, pegajoso
na mama e indolor; pele avermelhada
ou alaranjada na mama, alterações no
mamilo e vazamento espontâneo de
líquido de um dos mamilos. Pequenos
nódulos também podem aparecer no
pescoço ou sob os braços. Se notar
algum dos sintomas acima no momento
do auto exame,

procure um médico para exames
complementares. O auto exame
não é a forma mais assertiva de
diagnóstico, devendo ser utilizado
como forma de entender melhor o
seu corpo e compreender alguns
sintomas em seu início.
Vamos vencer esses números
juntos!

Agora, uma palestra completa sobre
os direitos da mulher antes e depois
do câncer de mama.

ESPECIAL: 33 ANOS DE SUS
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Aniversário da

Lei nº. 8.080/1990

No dia 19 de setembro, comemoramos 33
anos do SUS. O dia corresponde à
promulgação da Lei nº. 8.080/1990, que
regulamentou, em todo o território
nacional, as ações e serviços de saúde.
É o único sistema de saúde pública do
mundo que atende mais de 190 milhões de
pessoas, sendo que 80% delas dependem,
exclusivamente, para qualquer atendimento
de saúde. As ações do Sistema Único de
Saúde são diversas e englobam o controle
de qualidade da água potável, a fiscalização
de alimentos pela Vigilância Sanitária nos
supermercados, lanchonetes e restaurantes
e as campanhas de vacinação, por exemplo.
O SUS foi um importante instrumento na
democratização da saúde no país. É uma
conquista
para
a
saúde
brasileira,
universalizando o acesso a todos.

Para entender melhor os objetivos e
diretrizes dessa lei que trouxe
grandes
conquistas
ao
povo
brasileiro, acesse o link indicado
abaixo a Lei 8.080/1990 completa:

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Professor
15 DE OUTUBRO - DIA DO

O
Dia
dos
Professores
é
comemorado no Brasil anualmente
em 15 de outubro.
A data foi criada para homenagear
esses profissionais que dedicam
suas vidas à transmissão do
conhecimento
e
ao
desenvolvimento da educação no
nosso país.
A data foi escolhida para comemorar o
dia do professor, pois em 15 de
outubro de 1827, Dom Pedro I,
Imperador do Brasil, decretou uma Lei
Imperial responsável pela criação do
Ensino Elementar no Brasil (do qual
chamou “Escola de Primeiras Letras”),
e através deste decreto todas as
cidades deveriam ter suas escolas de
primeiro grau.

Para nós do CISRU, é inevitável
refletirmos
sobre
quantos
mestres estiveram presentes na
vida de todos os nossos
profissionais, para que hoje
estivessem conosco preparados,
em
termos
técnicos
e
comportamentais,
salvando
vidas.
A estes mestres, em nome da
família CISRU, o nosso muito
obrigado.
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ESPECIAL DIA DO IDOSO

01/10 – Dia Nacional do Idoso e
Dia Internacional da Terceira Idade
À medida em que as taxas de fertilidade
diminuem, a proporção de pessoas com 60 anos
ou mais hoje deve triplicar, alcançando cerca de
dois bilhões em 2050. Na maioria dos países, o
número de pessoas acima dos 80 anos deve
quadruplicar para quase 400 milhões. Atualmente
no Brasil, os idosos representam 14,3% da
população, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. Em
2030, o número de idosos deve superar o de
crianças e adolescentes de zero a quatorze anos.
Em sete décadas, a média de vida do brasileiro
aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos em 1940,
para 75,4 anos em 2015. O envelhecimento da
população tem impactos importantes na saúde,
apontando para a importância da organização da
rede de atenção à saúde, para que, ao idoso
sejam garantidas todas as oportunidades e
facilidades para a preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade. O Estatuto do Idoso
ressalta que é obrigação da família, da
comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
A Organização Mundial da Saúde classifica como
idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade
em países desenvolvidos e com mais de 60 anos
nos países em desenvolvimento.

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE

Principais Objetivos do Estatuto do Idoso Lei nº 10.741, de 1º outubro de 2003:
1. Chamar a atenção para a existência de
desigualdades, geralmente como resultado
de uma acumulação de desvantagens ao
longo da vida;
2. Aproveitar as experiências e o aprendizado
ao longo da vida dos cidadãos da chamada
terceira idade criando políticas proativas e
adaptativas de trabalho, promovendo
proteção social e dando acesso à cobertura
universal de saúde;
3. Refletir sobre as melhores práticas, lições e
progressos para mudar as narrativas e
estereótipos negativos que envolvem a
velhice.
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ESPECIAL: DIA DO MÉDICO

18 DE OUTUBRO
DIA DO MÉDICO
A escolha do dia 18 de outubro
para homenagear os médicos no
Brasil tem origem cristã. Nessa
data, a Igreja Católica comemora o
Dia de São Lucas, um santo que
em vida foi médico e, por isso, é
considerado

o

protetor

dos

médicos pelos católicos.
A comemoração do Dia do Médico
é uma forma da sociedade como
um

todo

homenagear

reconhecer
o

trabalho

e

desses

profissionais que dedicam a vida
ao bem-estar e à minimização dos
sofrimentos dos pacientes.

Aos médicos e médicas do CISRU
e a todos os demais, nossos
sinceros

agradecimentos

por

todo empenho e dedicação, pela
coragem e desprendimento, pela
solidariedade que nos irmana!
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03/10 - Aniversário do nosso presidente

Hélio Márcio Campos
No dia 03/10,
comemoramos o
aniversário do Presidente
do CISRU e prefeito da
cidade de Ouro Branco,
Hélio Márcio Campos.
É com muita alegria que
comemoramos essa data
e desejamos muitas
realizações e conquistas
nesse novo ciclo que se
inicia. Agradecemos
muito seu trabalho
dedicado à frente do
CISRU!
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ESPECIAL: DIA DO CONDUTOR SOCORRISTA

10 DE OUTUBRO
DIA DO CONDUTOR SOCORRISTA

Eles estão nas ruas driblando o

Tais tarefas exigem dos condutores

engarrafamento e correndo contra

socorristas precisão e técnica, pois

o tempo para aliviar o sofrimento

correm risco de vida ao lidarem

dos

com

que

precisam

de

socorro

condições

de

rodovias

imediato em unidades hospitalares.

inadequadas e com grande fluxo

São

de veículos.

os

condutores

motoristas

de

socorristas,

ambulância,

que

diariamente transportas pessoas e,
com muita agilidade, ajudam a
salvas vidas.
Fonte: https://difusora890.com.br/

A todos os condutores e
condutoras do CISRU nossa
gratidão
pelo
seu
nobre
trabalho. Feliz Dia do Condutor
Socorrista!
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Série: Saúde e bem estar

10 de outubro

Dia Internacional da Saúde Mental
O Dia Mundial da Saúde Mental
deste ano é comemorado em um
momento em que nossas vidas
diárias mudaram drasticamente
devido à pandemia de COVID-19.
As consequências econômicas da
pandemia
já
estão
sendo
sentidas em todos os lugares. É
mais importante do que nunca
investir em programas nacionais
e internacionais de saúde mental,
que
foram
subfinanciados
durante anos.

Como anda sua saúde mental? Você sabia que os transtornos mentais
acompanham a nossa história desde os primórdios e que todas (os)
estamos suscetíveis a desenvolver distúrbios?
É por isso que o CISRU trouxe para você um tutorial prático de como
exercer a meditação: uma poderosa forma de ser conectar com sua
saúde mental e tranquilizar-se em dias estressantes.
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SÉRIE: NOSSOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Piranga
População: 17 918 pessoas (2020)
Área: 658,812 km² (2020)
Aniversário: 05/10
Gentílico: Piranguense
Prefeito: Luis Helvécio Silva Araujo
Chamou-se primeiramente Guarapiranga, Arraial
de Nossa Senhora da Conceição do Guarapiranga,
uma referência à devoção à Virgem Maria, trazida
ao Brasil pelos portugueses, e ao pássaro Guará,
que povoava as margens do Rio Piranga. O
povoamento da região teve seu início em 1691
segundo alguns historiadores, e a inauguração da
primeira capela em honra à Nossa Senhora da
Conceição foi registrada em 8 de dezembro de
1695.
Em 1758, a Matriz teve sua construção concluída,
mas a exuberante obra foi demolida em 1966.
Em 1841, exatamente no dia 1 de Abril, foi
realizada a emancipação do município, revogada
logo depois, e novamente proclamada em 20 de
julho de 1868, pela lei 1537. Piranga sempre foi
reconhecida também como celeiro de dedicados
pastores e de uma forte religiosidade. Dentre os
que se destacam está Monsenhor Messias,
grande empreendedor pastoral e administrativo,
que se destacou pela edificação de escolas e de
seu serviço na Arquidiocese de Belo Horizonte.
Parabenizamos

o

município

aniversário!
Fonte: piranga.mg.gov.br

pelo

seu
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NOSSOS NÚMEROS
Setembro - 2021
ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES:
Clínico (1.335)
Trauma (485)
Pediátrico (19)
Psiquiátrico (71)
Gineco/Obstétrico (47)
Sem atendimento (190)
0

250

500

ATENDIMENTOS POR TIPO
DE AMBULÂNCIA

750

1.000

1.250

ATENDIMENTOS POR CÓDIGO
SEM ATENDIMENTO (177)

SEM ATENDIMENTO (177)

VERDE (8)
USA (422)

AMARELO (892)

USB (1.447)

VERMELHO (969)

CHAMADAS TELEFÔNICAS

781

TROTES

2.860

ABANDONADAS
PELO SOLICITANTE

1.961

4.388

1.869

177

ORIENTAÇÕES
MÉDICAS

ORIENTAÇÕES
NÃO MÉDICAS

COM
ATENDIMENTO

SEM
ATENDIMENTO

SÉRIE POEMA E POESIA

Envelhecer

Os ombros suportam o mundo

Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus.
Tempo de absoluta depuração.
Tempo em que não se diz mais: meu amor.
Porque o amor resultou inútil.
E os olhos não choram.
E as mãos tecem apenas o rude trabalho.
E o coração está seco.
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás.
Ficaste sozinho, a luz apagou-se,
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes.
És todo certeza, já não sabes sofrer.
E nada esperas de teus amigos.
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice?
Teus ombros suportam o mundo
e ele não pesa mais que a mão de uma criança.
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios
provam apenas que a vida prossegue
e nem todos se libertaram ainda.
Alguns, achando bárbaro o espetáculo
prefeririam (os delicados) morrer.
Chegou um tempo em que não adianta morrer.
Chegou um tempo que a vida é uma ordem.
A vida apenas, sem mistificação.

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

Presidente: Hélio Márcio Campos
Secretária Executiva: Ormesinda Barbosa
Produção:

Bianca

Bergamini,

Isabela

Oliveira,

MapaRH Consultoria
Contribuições: Gislaine de Paula, Pedro Ivo, Vânia
Abrantes
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colaboradores
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bases

