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Muitas ocorrências e reuniões
marcaram o início desse novo ano.
Confira nesta edição da revista
CISRU.COM os principais
acontecimentos do nosso consórcio
para você ficar por dentro de tudo que
acontece por aqui. Fevereiro também
possui diversas datas marcantes para
os cuidados com a nossa saúde, com
destaque para o Dia de combate ao
uso de drogas e alcoolismo e a
prevenção a LER/DORT. Você sabe o
que é essa doença e como ela te
afeta? Descubra mais nesta edição.
Boa leitura! 
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CISRU participa do 2º Seminário de
Urgência e Emergência em Caxambu/MG
No dia 27 de janeiro de 2022, em
Caxambu/MG, o CISRU participou
do 2º SEMINÁRIO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA realizado pelo
CISSUL/SAMU. O evento contou
com a participação de vários
profissionais de renome entre
eles Dr. Antônio Onimaru,
médico do sistema de resgate
GRAU/SP e coordenador médico
do SAMU regional Assis/SP, Dr.
Paulo de Tarso, médico regulador 

SAMU metropolitano de Salvador
e professor da disciplina de
emergência na Unifacs.
Representaram o CISRU: Leandro
José, Condutor Socorrista e
instrutor do NEP, Ormesinda
Barbosa, Secretária Executiva,
Pedro Ivo, Médico e instrutor do
NEP, Ronaldo Adriano,
Coordenador do NEP, e
Francismar Sebastião, Assessor
Jurídico.
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Assembleia dos prefeitos

Aconteceu no dia 26 de janeiro a 41ª Assembleia dos Prefeitos
do CISRU Centro Sul. O presidente do consórcio, Sr. Hélio
Campos, Prefeito de Ouro Branco, iniciou a assembleia fazendo
agradecimento à todos pela confiança em estar à frente do
Consórcio. Foram discutidos vários pontos de pauta,
destacando dentre eles a importância da valorização dos
empregados públicos do CISRU  e para tanto foi deliberado: 
 reajuste salarial, reajuste do auxilio alimentação, reajuste do
valor da concessão de diária e aprovação do Prêmio de
Desempenho. A Sra. Ormesinda Barbosa, secretária executiva,
registra “nossa cultura agora será olhar para o desempenho de
todos de forma individual e coletiva e recompensá-los por este
desempenho”.
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"No dia 21/01/2022 fomos
acionados para atendimento em
Monsenhor Isidro, paciente com
quadro de taquicardia
supraventricular: FC: 170-180,
queixando desconforto e dor pré
cordial. Iniciamos com Adenosina
e flush de soro fisiológico- 02
doses intervaladas. Paciente com
resposta momentânea , voltando
ao quadro inicial. Solicitamos
autorização a regulação médica
para cardioversão. Autorizado, a
equipe Márcio (médico), João
(enfermeiro), Cristiane (condutora
socorrista). 
Enfermeiro João preparou toda a
medicação solicitada e todos os
meios necessários caso
necessidade de via aérea
avançada. Deixou tudo a beira do
leito. 

Fizemos a sedação e analgesia
com Quetamina e Midazolan.
Realizado cardioversão e
obtivemos sucesso. Frequência 80,
e minutos depois 70bpm. Não
houve necessidade de via aérea
avançada e paciente evoluiu sem
intercorrências no transporte.
Conduzida à Policlínica de Lafaiete.
Isso mostra que treinamento
eficiente, equipe unida e
capacitada, regulação médica
participativa, podemos sempre
fazer o melhor!
Parabéns ao NEP, regulação
médica, enfermeiro João por sua
gentileza e capacidade e a
condutora Cristiane com seu
empenho em nos ajudar!

Relato de ocorrência

Márcio Pires - Médico 
Base Conselheiro Lafaiete
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O milagre da vida
"Em meio ao atribulado e incompreensível momento
em que vivemos, o nascimento de um bebê renova

nossas esperanças na vida."  Gilsilene Rodarte -
Técnica em Enfermagem da base de São João Del Rei         
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Na manhã do dia 13 de janeiro
nossa equipe da USB da base
de Ibertioga foi acionada pela
ambulância da cidade de Santa
Rita de Ibitipoca para realizar
atendimento a uma gestante
em trabalho de parto. Nossa
equipe interceptou a
ambulância sanitária na
comunidade do Lamarão, onde
realizamos o primeiro
atendimento local. Após
contato com a regulação, mãe
e filho foram encaminhados ao 

Hospital Monumento às Mães
de onde realizamos a
transferência para o Hospital
Santa Casa de Misericórdia
onde a Dra. Fernanda e o
Técnico em Enfermagem Noel
tripularam a ambulância. Mãe
e filho foram conduzidos sem
intercorrência até a referência
hospitalar. 

Equipe: Carla Cristina (Técnica
em Enfermagem), Márcio
Luciano (Condutor Socorrista)

Trabalho em equipe em ocorrência de parto
na cidade de Santa Rita de Ibitipoca
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Lucas, um pequeno guerreiro
 A equipe da USB de São Tiago e
USA de SJDR foram
parabenizados pelo atendimento
ocorrido no dia 16 de janeiro,
onde a equipe da USB foi
acionada para socorrer um bebê
de 43 dias desidratado na zona
rural entre São Tiago e Resende
Costa. Após a avaliação e
comunicação com a regulação
médica, a equipe realizou o
acesso venoso periférico pelo
pézinho do bebê e iniciou a
hidratação com solução
fisiológica, sendo o bebê
encaminhado pela equipe para o
hospital de Resende Costa onde
rapidamente a USA de SJDR
assumiu os cuidados com o
bebê.

Feedback realizado pela
solicitante Vanessa no dia 26 de
janeiro: "Gostaria que você visse
como está o bebê desidratado
que você buscou na roça no
domingo dia 16. Parece um
milagre. É inacreditável. Ele
estava quase morto. A pediatra
disse que achou que ele não
sobreviveria. 

Disse que ele é um verdadeiro
guerreiro. Ainda está no
hospital. Vai ter alta amanhã.
Ele ficou alguns dias entubado.
Teve que tomar sangue. Foi um
milagre."

EQUIPE: 
USB - São Tiago: Filipe Assis
(Condutor Socorrista) Priscila Dias
(Técnica em Enfermagem)

USA - SJDR: Marcos Vinícius
(Médico), Vanessa Argamim
(Enfermeira), Reilson Luiz
(Condutor Socorrista)
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No dia 28/01, a USB da base de
Piranga foi acionada para realizar
atendimento a uma mãe em
trabalho de parto de gêmeos de
apenas 27 semanas.  Os bebês
nasceram em Piranga, com 01 kg.
Um dos bebês desde a gestação já
havia sido diagnosticado com uma
síndrome que teria pequena chance
de sobrevivência, infelizmente ele
não resistiu vindo a falecer no
hospital de Piranga. A equipe da
USA da base de Conselheiro Lafaiete
chegou ao local para realizar a
transferência do outro bebê para o
Hospital Santa Casa de Misericórdia
de Barbacena enquanto a USB de
Piranga levava a mãe. 

12 horas de trabalho em equipe e proficiência
para salvar a vida de gêmeos

USA Conselheiro Lafaiete
Condutor Socorrista Pedro
William, Enfermeira Amanda,
Médica Rafaela, após a troca de
equipe atuaram na ocorrência a
Enfermeira Cleude Alves e o
Médico Roberto Hilário.

USB de Piranga 
Técnica em Enfermagem:
Aparecida de Oliveira, Condutor
Socorrista: Erli Aparecido. 

Nosso reconhecimento a toda
equipe pelo esforço e
comprometimento diante de uma
ocorrência tão complexa. 
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"Ocorrência que era pra ser uma
transferência, mas a Lorena não
quis esperar e resolveu nascer no
hospital de Piranga mesmo, e por
incrível que pareça a tia coruja que
estava no plantão para recebê-la.
Quão grande é o privilégio de
poder ajudar alguém da família,
confesso que foi muita emoção.
Gostaria de agradecer ao Elison,
Condutor Socorrista, que estava de
plantão comigo e toda a equipe do
hospital pois estivemos todos
empenhados para que tudo
ocorresse bem; e ao médico
regulador que nos acompanhou o
tempo todo nesta ocorrência.
Obrigada meu Deus por tudo."
Aparecida de Oliveira Técnica em
Enfermagem - Piranga

Depoimento Nova base ouro

Parabenizamos a nova base ouro,
eleita pelo período de Novembro/
Dezembro de 2021. Dessa vez a
equipe da base de Resende Costa
levou o prêmio destaque pelo
excelente trabalho realizado. 

Equipe: 
Condutores Socorristas: José
Nelson, Luis Fernando, Renan
Simões, Ronaldo Eustáquio 

Técnicos em Enfermagem: Carla
Andressa, Cristiane Márcia, Fabíola
Maine, Rosemary de Fátima,
Viviane Aparecida
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Rafael Muniz 
Condutor Socorrista 

Base São João Del Rei 

Novos colaboradores fazem parte
da nossa equipe! 

S E J A M  B E M - V I N D O S !

André Damazio
Condutor Socorrista
Base Conselheiro Lafaiete
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Viviane Lourdes
Técnica em Enfermagem 
Base Barbacena

Talísia Gomes
Médica

Base Barbacena



20 DE FEVEREIRO

combate às drogas 
e ao alcoolismo

Dia Nacional de 

Vire o jogo e faça a 

diferença na sua vida!
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CONHEÇA MAIS SOBRE 
OS SERVIÇOS DO SAMU

- Urgência:  são casos que exigem
assistência rápida no menor tempo
possível, a fim de evitar complicações
e sofrimentos. Exemplos: dores
abdominais agudas, fraturas,
luxações, etc.

- Emergência:  são casos em que há
ameaça iminente a vida, sofrimento
intenso ou risco de lesão
permanente. Exemplos: parada
cardiorrespiratória, acidentes graves
e/ou com vítimas, etc.

URGÊNCIA

EMERGÊNCIA

TIPOS DE AMBULÂNCIAS
USB – Unidade de suporte
básico tripulada por
condutor socorrista e técnico
de enfermagem.

USA – Unidade de Suporte
Avançado tripulada por
condutor socorrista,
enfermeiro, médico. 

USA - Unidade de Suporte
Avançado tripulada por
condutor socorrista,
enfermeiro, médico; usada
para transferência de
pacientes inter-hospitalares.

Qual a importância das perguntas realizadas pela central de
Regulação 192? 

A primeira pessoa que irá te atender solicitará informações básicas
como seu nome, endereço e alguma referência para que a ambulância
chegue o mais rápido possível no lugar exato. Depois o médico
regulador fará algumas perguntas para certificar que o caso é
realmente URGENTE para orientar o solicitante e enviar o recurso
adequado caso seja necessário.



Quando devo
acionar o SAMU?

Quando não devo
acionar o SAMU?

Na ocorrência de
problemas cardio-
respiratórios, como por
exemplo: falta de ar,
dificuldade de respirar, dor
no peito de início súbito;
Intoxicação exógena e
envenenamento;
Queimaduras graves;
Em tentativas de suicídio;
Acidentes/traumas  como
por exemplo: acidentes de
transito com vítimas, queda
de altura (queda da laje,
queda de andaime); 
Afogamentos;
Choque elétrico;
Suspeita  AVC (alteração
súbita na fala, perda de
força em um lado do corpo
e desvio da comissura labial
são os sintomas mais
comuns);
Agressão por arma de fogo
ou arma branca;
Crises Convulsivas;

Febre;
Dores crônicas;
Vômito e diarréia;
Levar pacientes para
consulta médica ou para
realizar exames;
Dor de dente;
Trocas de sonda;
Corte com pouco
sangramento;
Entorses;
Cólicas renais;
Todas as demais situações
onde não se caracterize
urgência ou emergência
médica.
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LER/DORT:  Saiba como se prevenir
O dia 28 de fevereiro foi
escolhido pela OIT omo o Dia
Mundial de Combate às Lesões
por Esforços Repetitivos (LER) e
Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho
(Dort). A data chama atenção
para duas doenças que têm
relação direta com o trabalho e
que atingem milhões de
brasileiros. Os distúrbios mais
frequentes são as tendinites
(principalmente na região do
ombro, cotovelo e punho), as
lombalgias (ou seja, dores na
região lombar) e as mialgias
(dores musculares em vários
locais do corpo).

SINTOMAS

Dor localizada, especialmente
nos membros superiores e
dedos;
Dificuldade de movimentação;
Fraqueza, cansaço, peso,
dormência, formigamento,
sensação de diminuição, perda
ou aumento de temperatura e
sensibilidade;
Redução na amplitude do
movimento;
Dificuldades para o uso dos
membros, particularmente das
mãos, e, mais raramente,
sinais flogísticos e áreas de
hipotrofia ou atrofia.
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Estes sintomas podem ser
exacerbados ao realizar
determinados movimentos, mas
também é importante observar
quanto tempo duram, quais
atividades o agravam, qual a
sua intensidade, e se há sinais
de melhora com o repouso, nos
feriados, fins de semana, férias,
ou não. Caso sinta algum
desses sintomas, procure o
médico. 

TRATAMENTO
O tratamento varia com cada
caso, por isso é importante
consultar o médico. Muitas
vezes ele é realizado com
sessões de fisioterapia, o uso de
medicamentos ou pode ser
necessária cirurgia. 

PREVENÇÃO

Manter sempre uma postura
apropriada durante o horário
de trabalho, com as costas
eretas e bem apoiadas no
encosto da cadeira;
Respeitar os limites do corpo;
Utilizar apoios ergonômicos
para os punhos e pés durante
a utilização do computador;
Manter o monitor na altura
dos olhos para não ter que
forçar o pescoço para baixo;
Praticar exercícios físicos
regularmente;
Manter um estilo de vida
saudável.

As ações individuais fazem a
diferença. Por isso, para evitar
essas condições, é importante:

Confira no vídeo mais informações sobre
a LER/DORT e formas de prevenir-se. 
Lembre-se que prevenir é sempre a

melhor solução. 

Fonte: https://sp.unifesp.br/epm/noticias/28-de-
fevereiro-e-dia-mundial-de-combate-as-ler-dort

https://youtu.be/C5bzDwWCLd4
https://sp.unifesp.br/epm/noticias/28-de-fevereiro-e-dia-mundial-de-combate-as-ler-dort#:~:text=O%20dia%2028%20de%20fevereiro,Combate%20%C3%A0s%20Les%C3%B5es%20por%20Esfor%C3%A7os


ATENÇÃO PLENA - MINDFULNESS 

Aprenda como encontrar
paz neste mundo frenético,
corrido e louco em que
vivemos, trabalhando com a
técnica de mindfulness. As
práticas apresentadas no
livro, estão fundamentadas
na terapia cognitiva com
base no que chamam de
"Atenção Plena". A obra traz
uma série de orientações
para lidar com diversas
questões emocionais,
através de exercícios e
meditações diárias que vão
ajudá-lo a expandir a mente.

"A leitura engrandece a alma." Voltaire

O PODER DO HÁBITO

Durante os últimos dois
anos, uma jovem
transformou quase todos os
aspectos de sua vida. Parou
de fumar, correu uma
maratona e foi promovida.
Pessoas conseguiram ter
sucesso focando em padrões
que moldam cada aspecto
de nossas vidas. Tiveram
êxito transformando hábitos.
Com perspicácia e
habilidade, Charles Duhigg
apresenta um novo
entendimento da natureza
humana e seu potencial para
a transformação.

16



Série: Manual do colaborador

Quais são as formas de 
assédio moral e assédio sexual
no ambiente de trabalho?

O assédio pode ocorrer de
diferentes formas: vertical
descendente (praticado por
superior hierárquico), vertical
ascendente (praticado por
subordinado) e horizontal
(entre colaboradores do mesmo
nível hierárquico).

Para caracterizar uma situação
como assédio, do ponto de vista
legal,  a ação precisa ser
recorrente, por tempo
prolongado e ter a intenção de
prejudicar o colaborador. Sendo
assim, uma única situação
isolada, pode caracterizar um
dano moral, contudo, apenas
uma situação que ocorra de
forma contínua, ou seja, que
acontece com frequência, é
considerada como assédio no
ambiente de trabalho. 

"O CISRU Centro Sul repudia
todo e qualquer tipo de
assédio moral ou sexual que
englobe condutas que
afetem negativamente o
desempenho de seus
empregados públicos, por
impactar na dignidade da
pessoa ou gere um ambiente
de trabalho intimidador,
hostil ou ofensivo." (Manual
do empregado público do
CISRU)

Fonte: https://www.pontotel.com.br
/assedio-no-trabalho
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https://www.pontotel.com.br/assedio-no-trabalho/#:~:text=O%20ass%C3%A9dio%20no%20trabalho%20significa,superior%2C%20como%20l%C3%ADder%20ou%20gestor.
https://www.pontotel.com.br/assedio-no-trabalho/#:~:text=O%20ass%C3%A9dio%20no%20trabalho%20significa,superior%2C%20como%20l%C3%ADder%20ou%20gestor.
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Assédio Moral
De acordo com o artigo 136-A do
Código Penal Brasileiro,
“depreciar, de qualquer forma, e
reiteradamente, a imagem ou o
desempenho de servidor público
ou empregado, em razão de
subordinação hierárquica
funcional ou laboral, sem justa
causa, ou tratá-lo com rigor
excessivo, colocando em risco ou
afetando sua saúde física ou
psíquica’’ no trabalho pode ser
considerado como crime,
caracterizado pelas seguintes
condutas:

Assédio Sexual
São consideradas condutas de
assédio sexual atitudes como
propostas ou insinuações sexuais
verbais, gestuais ou físicas.
Conforme artigo 216-A do Código
Penal Brasileiro, configura o crime
de Assédio Sexual “Constranger
alguém com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua
condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício
de emprego, cargo ou função”,
caracterizado pelas seguintes
condutas:

Controlar tempo de utilização
de banheiros;
Criticar ou invadir a vida
privada; 
Isolar a pessoa assediada; 
Desconsiderar problemas de
saúde; 
Agredir, alterar o tom de voz
ou ameaçar; 
Espalhar boatos.

Contar piadas com caráter
obseno;
Partilhar imagens
explicitadamente sexuais;
Ameaçar para obter vantagem
sexual;
Tocar, beijar ou abraçar sem
permissão;
Olhar de forma lasciva;
Insinuações sobre atributos
físicos.

O que fazer se você sofrer assédio? 
Procure estabelecer um diálogo com o opressor e exprima sua insatisfação
com relação a sua conduta;
Reúna provas e testemunhas;
Relate as agressões à Ouvidoria, ao setor de Recursos Humanos ou à sua
Coordenação imediata e solicite uma mediação para tentar solucionar o
problema. 
Obs.: Caso a conduta do opressor permaneça poderão ser adotadas
penalidades administrativas e penais. 

18
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Mês de combate mundial à leucemia.
O transplante de medula óssea é um ato 

de amor. Doe medula óssea!

O segundo mês do ano é
dedicado à campanha Fevereiro
Laranja, que tem como objetivo
conscientizar as pessoas sobre a
leucemia e a importância da
doação de medula óssea.
Atualmente, essa doença ocupa a
nona posição nos tipos de câncer
mais comuns em homens e a 11ª
em mulheres. 

A médica hematologista
Giovanna Durigon ressaltou que
a campanha é importante para
conscientizar sobre a
necessidade de exames e,
principalmente, sobre a
importância da doação de
medula óssea. “O tratamento é
basicamente quimioterápico, mas
as indicações de transplante de
medula são muito positivas, 

principalmente no caso de
pacientes jovens”, explicou. 

O transplante de medula óssea é
indicado em casos de alto risco.
O primeiro passo é a investigação
dos familiares de primeiro grau
do paciente em busca de
compatibilidade. Caso isso não
ocorra, é registrada a
necessidade em um banco de
medula. Os doadores voluntários
são examinados e os resultados
também vão para esse banco. No
momento em que surge a
compatibilidade entre o doador e
o paciente, é feito o
procedimento de coleta do
material. A doação é importante,
pois a chance de encontrar
doadores compatíveis é
relativamente baixa.
Fonte: www.gov.br
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Recomece

Bráulio Bessa

Quando a vida bater forte
e sua alma sangrar,

quando esse mundo pesado 
lhe ferir, lhe esmagar... 

É hora do recomeço. 
Recomece a LUTAR. 

 
Quando tudo for escuro 

e nada iluminar, 
quando tudo for incerto 

e você só duvidar... 
É hora do recomeço. 

Recomece a ACREDITAR. 
 

Quando a estrada for longa
e seu corpo fraquejar,

quando não houver caminho
nem um lugar pra chegar... 

É hora do recomeço.
Recomece a CAMINHAR. 

 
Quando o mal for evidente

e o amor se ocultar,
quando o peito for vazio, 
quando o abraço faltar... 

É hora do recomeço. 
Recomece a AMAR. 

 

https://youtu.be/SWm1uvCRfvA
https://www.youtube.com/watch?v=MGtshtn3G_o


Presidente:  Hélio Márcio Campos

Secretária Executiva:  Ormesinda Barbosa

Produção:  Bianca Bergamini,  Isabela Ol iveira,
MapaRH Consultoria

Contribuições:  Adriana Maria,  André Brandão,
Francismar Sebastião,  Gislaine de Paula,  Jazon
Gesteira,  Ormesinda Barbosa,  Vânia Abrantes e
colaboradores das bases descentral izadas.

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

22


