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Educação: Escolha de vagas para aprovados inicia na
segunda-feira
O período de escolha de vagas para os candidatos aprovados no Processo Seletivo, para
contratação em caráter temporário para atuação na Fundação Municipal de Educação de
Tubarão, inicia nesta segunda-feira (5), no auditório do Bloco Pedagógico da Unisul, no
bairro Dehon.
A Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul (Faepesul) divulgou,
na noite desta quinta-feira (1º), a listagem com a classificação final do processo.
Tanto a lista quanto o cronograma de escolha de vagas estão disponíveis, na íntegra, no
site da prefeitura: www.tubarao.sc.gov.br.

Veículo: Diário do Sul
Data: 03/02/2018
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/33781/Tubarao-teraestacionamento-com-elevador-automotivo.html

Tubarão terá estacionamento com elevador automotivo

Nascido em Tubarão em 3 de abril de 1975, o gerente geral da Clínica Pró-Vida, de
Tubarão, Fábio Vandresen é formado em Contabilidade pela Unisul, e pós-graduado em
três áreas: Contabilidade Gerencial, Contabilidade Tributária e Gestão Hospitalar.

Participou do programa de desenvolvimento de dirigentes pela Fundação Dom Cabral
em 2017. Fábio é casado e pai de duas filhas. Ele está na Pró-Vida desde 1994 e atua
como dirigente desde 2002.
> Quando deve ser inaugurado o novo empreendimento da Pró-Vida? O que muda com
este novo espaço?
Fábio Vandresen - A previsão de inauguração é para o mês de abril. Mas nem todos os
espaços serão inaugurados nesse prazo, pois eles possuem um cronograma de abertura
diferente. Mais precisamente, teremos a abertura de três andares de ambulatório
(consultórios médicos), sendo um exclusivo para gineco-obstetrícia. Um outro andar
para exames da especialidade de gastroenterologia (endoscopia, colonoscopia, phmetria,
manometria e outros da especialidade). E o térreo, que abrigará um novo e amplo
espaço para o Pronto Atendimento. Essa nova estrutura foi projetada para dar mais
conforto e comodidade ao cliente e melhor logística de atendimento. São espaços
amplos e bem divididos, para que a parte assistencial tenha ganhos no que se refere à
segurança do paciente, onde salas de procedimentos estão mais bem estruturadas, bem
como o dimensionamento dos leitos de observação para acomodação de pacientes que
estão em recuperação de algum exame ou tratamento medicamentoso. Até o final do
ano, devem ser ampliadas outras áreas do centro de diagnóstico, com a implantação de
novos exames, bem como parcerias em algumas especialidades, que receberão
tratamento diferenciado. A área de cirurgia ambulatorial também receberá uma atenção
especial e estará muito melhor estruturada para receber as cirurgias do tipo “hospital
dia” (sem internação) que já realizamos atualmente.
> Neste novo prédio também haverá uma inovação no sistema de estacionamento.
Como ele funcionará?
Fábio - Até o final do ano devem entrar em funcionamento os quatro andares de
estacionamento rotativo, num sistema inovador com uso de elevadores automotivos e
recepção tipo “valet”, dando mais conforto e agilidade aos clientes.
O sistema de gestão do estacionamento é específico para este fim e todo o investimento
a ser realizado chegará a aproximadamente R$ 2 milhões, e está sendo feito pela Bass
Elevadores, de São Paulo. O estacionamento será para o público em geral, não apenas
da Pró-Vida, e será administrado pela própria clínica.
> Quais são os planos de expansão para os próximos anos?
Fábio - Com a abertura da nova edificação, teremos uma boa reserva técnica para
ampliação dos nossos serviços para um bom tempo, mas fazem parte do escopo do
planejamento a expansão para outras áreas da Medicina, para abrigar serviços que ainda
não estão atendidos em nossa região, e a população tende a ganhar, tendo cada vez mais
as necessidades médicas atendidas na nossa própria região.
> Quantos atendimentos são realizados ao ano, o número de colaboradores e qual o
principal público da Pró-Vida?
Fábio - Estamos atualmente com cerca de 250 funcionários e mais de 170 médicos,
psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas. Se considerarmos também os terceiros que
mantém atividade dentro da nossa estrutura, somamos quase 500 pessoas que dependem
diretamente do nosso negócio para sustentarem suas famílias. Entre consultas, exames,
cirurgias, atendimentos de enfermagem e outros tratamentos, passam pela Pró-Vida
mensalmente aproximadamente 40 mil pessoas.
> O que colaborou para a consolidação da Pró-Vida?

Fábio - Sempre acreditamos que o maior motivo do sucesso esteja ligado ao enorme
comprometimento do corpo clínico e de funcionários. Realmente, hoje podemos afirmar
que temos um grupo de pessoas que fazem as coisas acontecerem e não medem esforços
para que a qualidade no atendimento ao cliente seja o foco da nossa missão. Aliado a
isso, um grande diferencial da Pró-Vida com certeza está ligado à grande abrangência
de atendimento que mantemos em nossa estrutura, com mais de 40 especialidades
médicas e exames de vários segmentos, tudo numa única estrutura.
> Como é administrar uma unidade deste tamanho e que lida com algo tão delicado, que
é a saúde?
Fábio - As dificuldades que encontramos no dia a dia são imensas, mas acreditamos
fortemente na nossa capacidade de solução. As pessoas nos procuram, quase que na
totalidade, num momento delicado de sua vida, onde realmente precisam de carinho e
de atenção especial, e é isso que tentamos fazer todos os dias, buscando soluções para
os seus problemas, tentando minimizar a sua angústia. Outro ponto relevante na gestão
está ligado ao altíssimo custo para manter uma estrutura de saúde hoje em dia, onde
nada pode escapar aos olhos e constantemente você precisa estar fazendo movimentos
para a redução de custos e achando alternativas para fazer o trabalho de forma mais ágil,
eficiente e segura, de forma que o paciente tenha o melhor e mais apropriado serviço à
sua disposição. A tecnologia médica também é outro desafio que as empresas de saúde
encontram, pois para manter equipamentos atualizados, e que acompanhem o
movimento da Medicina atualmente, é necessário investimento em cifras altíssimas,
muitas vezes sem viabilidade e retorno financeiro.
> A Pró-Vida insiste em sua comunicação a importância do Check-up. Este é o principal
serviço oferecido?
Fábio - O trabalho preventivo na saúde deve ocorrer de maneira muito forte nos dias de
hoje, então o Check-up, na verdade, é o principal produto da área de Medicina
Preventiva da Pró-Vida. Existe uma tendência no comportamento da população pelo
cuidado da sua saúde, por isso estamos vendo o crescimento de academias, modalidades
de esportes diferentes, corridas, caminhadas, enfim, existe uma procura para você se
prevenir das doenças e o check-up realizado de forma periódica permite que você tenha
informações preventivas sobre a sua saúde. Esse programa está sendo um sucesso, já
realizamos até agora mais de 10 mil check-ups, atendendo pessoas de várias cidades,
inclusive Joinville, Florianópolis e Criciúma, pois a facilidade de você fazer tudo num
único dia é um diferencial importante da clínica.
> Há alguma especialidade que hoje não está disponível e pretende oferecer?
Fábio - Na Medicina, existe uma tendência de subespecialização das áreas de
atendimento, ou seja, cada vez mais vão existir profissionais especializados em áreas
segmentadas, então a necessidade de oferecer mais especialidades vai ser uma constante
no futuro, sempre estaremos em busca de áreas, profissionais, especialidades, exames e
tratamentos que possam somar para o avanço da Medicina da nossa região.
> A Pró-Vida foi inaugurada em 1991. O que se viu de evolução na área da saúde, neste
período, na região?
Fábio - A Pró-Vida está no mercado desde 1991 e ao longo dessa trajetória investiu
enormemente no seu crescimento e viu um universo de novidades na saúde acontecer.
Nossa região é privilegiada por possuir instituições de saúde realmente empreendedoras.
Contamos com o HNSC, que manteve esforços centenários para dar sustentação ao
atendimento pelo SUS, sempre priorizando o bem estar da população, tendo como

diferencial a alta complexidade dos seus serviços. A Socimed, que nasceu como uma
opção de escolha hospitalar para a população e que hoje tem diferenciais em sua
estrutura de hotelaria que causam inveja a muitos hospitais de grande porte. A Unisul,
que vem formando excelentes profissionais médicos na nossa cidade, e não tenho
dúvidas em afirmar que tem um dos melhores cursos de Medicina do país. A própria
prefeitura de Tubarão, que apesar das dificuldades financeiras, vem investindo na
melhoria do atendimento da saúde da nossa região e possui projetos bastantes
expressivos como a UPA e outros mais. Algumas clínicas especializadas na região
também surgiram, dando suporte para a carência que existia em cada segmento.
Acredito que temos na saúde um grande segmento já bem sustentado em nossa região, e
ainda com grandes frentes de trabalho para crescimento, gerando cada vez mais
empregos e sendo importante fonte de renda para economia local.
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Tubarão terá estacionamento com elevador automotivo

Nascido em Tubarão em 3 de abril de 1975, o gerente geral da Clínica Pró-Vida, de
Tubarão, Fábio Vandresen é formado em Contabilidade pela Unisul, e pós-graduado em
três áreas: Contabilidade Gerencial, Contabilidade Tributária e Gestão Hospitalar.
Participou do programa de desenvolvimento de dirigentes pela Fundação Dom Cabral
em 2017. Fábio é casado e pai de duas filhas. Ele está na Pró-Vida desde 1994 e atua
como dirigente desde 2002.
> Quando deve ser inaugurado o novo empreendimento da Pró-Vida? O que muda com
este novo espaço?
Fábio Vandresen - A previsão de inauguração é para o mês de abril. Mas nem todos os
espaços serão inaugurados nesse prazo, pois eles possuem um cronograma de abertura
diferente. Mais precisamente, teremos a abertura de três andares de ambulatório
(consultórios médicos), sendo um exclusivo para gineco-obstetrícia. Um outro andar
para exames da especialidade de gastroenterologia (endoscopia, colonoscopia, phmetria,
manometria e outros da especialidade). E o térreo, que abrigará um novo e amplo
espaço para o Pronto Atendimento. Essa nova estrutura foi projetada para dar mais
conforto e comodidade ao cliente e melhor logística de atendimento. São espaços
amplos e bem divididos, para que a parte assistencial tenha ganhos no que se refere à
segurança do paciente, onde salas de procedimentos estão mais bem estruturadas, bem
como o dimensionamento dos leitos de observação para acomodação de pacientes que
estão em recuperação de algum exame ou tratamento medicamentoso. Até o final do
ano, devem ser ampliadas outras áreas do centro de diagnóstico, com a implantação de
novos exames, bem como parcerias em algumas especialidades, que receberão
tratamento diferenciado. A área de cirurgia ambulatorial também receberá uma atenção

especial e estará muito melhor estruturada para receber as cirurgias do tipo “hospital
dia” (sem internação) que já realizamos atualmente.
> Neste novo prédio também haverá uma inovação no sistema de estacionamento.
Como ele funcionará?
Fábio - Até o final do ano devem entrar em funcionamento os quatro andares de
estacionamento rotativo, num sistema inovador com uso de elevadores automotivos e
recepção tipo “valet”, dando mais conforto e agilidade aos clientes.
O sistema de gestão do estacionamento é específico para este fim e todo o investimento
a ser realizado chegará a aproximadamente R$ 2 milhões, e está sendo feito pela Bass
Elevadores, de São Paulo. O estacionamento será para o público em geral, não apenas
da Pró-Vida, e será administrado pela própria clínica.
> Quais são os planos de expansão para os próximos anos?
Fábio - Com a abertura da nova edificação, teremos uma boa reserva técnica para
ampliação dos nossos serviços para um bom tempo, mas fazem parte do escopo do
planejamento a expansão para outras áreas da Medicina, para abrigar serviços que ainda
não estão atendidos em nossa região, e a população tende a ganhar, tendo cada vez mais
as necessidades médicas atendidas na nossa própria região.
> Quantos atendimentos são realizados ao ano, o número de colaboradores e qual o
principal público da Pró-Vida?
Fábio - Estamos atualmente com cerca de 250 funcionários e mais de 170 médicos,
psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas. Se considerarmos também os terceiros que
mantém atividade dentro da nossa estrutura, somamos quase 500 pessoas que dependem
diretamente do nosso negócio para sustentarem suas famílias. Entre consultas, exames,
cirurgias, atendimentos de enfermagem e outros tratamentos, passam pela Pró-Vida
mensalmente aproximadamente 40 mil pessoas.
> O que colaborou para a consolidação da Pró-Vida?
Fábio - Sempre acreditamos que o maior motivo do sucesso esteja ligado ao enorme
comprometimento do corpo clínico e de funcionários. Realmente, hoje podemos afirmar
que temos um grupo de pessoas que fazem as coisas acontecerem e não medem esforços
para que a qualidade no atendimento ao cliente seja o foco da nossa missão. Aliado a
isso, um grande diferencial da Pró-Vida com certeza está ligado à grande abrangência
de atendimento que mantemos em nossa estrutura, com mais de 40 especialidades
médicas e exames de vários segmentos, tudo numa única estrutura.
> Como é administrar uma unidade deste tamanho e que lida com algo tão delicado, que
é a saúde?
Fábio - As dificuldades que encontramos no dia a dia são imensas, mas acreditamos
fortemente na nossa capacidade de solução. As pessoas nos procuram, quase que na
totalidade, num momento delicado de sua vida, onde realmente precisam de carinho e
de atenção especial, e é isso que tentamos fazer todos os dias, buscando soluções para
os seus problemas, tentando minimizar a sua angústia. Outro ponto relevante na gestão
está ligado ao altíssimo custo para manter uma estrutura de saúde hoje em dia, onde
nada pode escapar aos olhos e constantemente você precisa estar fazendo movimentos
para a redução de custos e achando alternativas para fazer o trabalho de forma mais ágil,
eficiente e segura, de forma que o paciente tenha o melhor e mais apropriado serviço à
sua disposição. A tecnologia médica também é outro desafio que as empresas de saúde
encontram, pois para manter equipamentos atualizados, e que acompanhem o

movimento da Medicina atualmente, é necessário investimento em cifras altíssimas,
muitas vezes sem viabilidade e retorno financeiro.
> A Pró-Vida insiste em sua comunicação a importância do Check-up. Este é o principal
serviço oferecido?
Fábio - O trabalho preventivo na saúde deve ocorrer de maneira muito forte nos dias de
hoje, então o Check-up, na verdade, é o principal produto da área de Medicina
Preventiva da Pró-Vida. Existe uma tendência no comportamento da população pelo
cuidado da sua saúde, por isso estamos vendo o crescimento de academias, modalidades
de esportes diferentes, corridas, caminhadas, enfim, existe uma procura para você se
prevenir das doenças e o check-up realizado de forma periódica permite que você tenha
informações preventivas sobre a sua saúde. Esse programa está sendo um sucesso, já
realizamos até agora mais de 10 mil check-ups, atendendo pessoas de várias cidades,
inclusive Joinville, Florianópolis e Criciúma, pois a facilidade de você fazer tudo num
único dia é um diferencial importante da clínica.
> Há alguma especialidade que hoje não está disponível e pretende oferecer?
Fábio - Na Medicina, existe uma tendência de subespecialização das áreas de
atendimento, ou seja, cada vez mais vão existir profissionais especializados em áreas
segmentadas, então a necessidade de oferecer mais especialidades vai ser uma constante
no futuro, sempre estaremos em busca de áreas, profissionais, especialidades, exames e
tratamentos que possam somar para o avanço da Medicina da nossa região.
> A Pró-Vida foi inaugurada em 1991. O que se viu de evolução na área da saúde, neste
período, na região?
Fábio - A Pró-Vida está no mercado desde 1991 e ao longo dessa trajetória investiu
enormemente no seu crescimento e viu um universo de novidades na saúde acontecer.
Nossa região é privilegiada por possuir instituições de saúde realmente empreendedoras.
Contamos com o HNSC, que manteve esforços centenários para dar sustentação ao
atendimento pelo SUS, sempre priorizando o bem estar da população, tendo como
diferencial a alta complexidade dos seus serviços. A Socimed, que nasceu como uma
opção de escolha hospitalar para a população e que hoje tem diferenciais em sua
estrutura de hotelaria que causam inveja a muitos hospitais de grande porte. A Unisul,
que vem formando excelentes profissionais médicos na nossa cidade, e não tenho
dúvidas em afirmar que tem um dos melhores cursos de Medicina do país. A própria
prefeitura de Tubarão, que apesar das dificuldades financeiras, vem investindo na
melhoria do atendimento da saúde da nossa região e possui projetos bastantes
expressivos como a UPA e outros mais. Algumas clínicas especializadas na região
também surgiram, dando suporte para a carência que existia em cada segmento.
Acredito que temos na saúde um grande segmento já bem sustentado em nossa região, e
ainda com grandes frentes de trabalho para crescimento, gerando cada vez mais
empregos e sendo importante fonte de renda para economia local.
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Dia Mundial do Câncer conscientiza sobre a doença

Com o objetivo de conscientizar sobre a doença, que mata 8,3 milhões de pessoas por
ano no mundo, neste dia 4 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Câncer. Tratase, portanto, de uma data para ser socializada, compartilhada e comentada por todos,
para alcançar o maior número de pessoas possíveis, fazendo com que o assunto
reverbere o ano inteiro. A exemplo do que fez a Unisul no ano de 2017:
No mês de dezembro, as professoras do curso de Medicina da Unisul, Katia De Bona
Porton e Mariane Corrêa Fissmer, com o objetivo de conscientizar a população sobre a
importância da prevenção ao câncer da pele, realizaram no Ambulatório Médico das
Especialidades (AME), a avaliação de pessoas com história familiar do câncer de pele;
pessoas que trabalham em atividades ao sol; e pessoas que possuam uma ‘pinta’ ou
‘sinal’ que muda de cor, com bordas irregulares, que podem ou não apresentar
sangramento ou que cicatrizam com dificuldades. “A disseminação do conhecimento
sobre o câncer de pele é essencial para o aumento do diagnóstico precoce e das chances
de sucesso no tratamento”, reforça Katia.
Em novembro o professor/urologista Daniel Albrecht Iser alertou sobre o câncer de
próstata em um evento organizado pelo curso de Medicina, e oferecido gratuitamente
para toda a comunidade. O curso também organizou uma ‘Caminhada pela Saúde do
Homem’. De acordo com o urologista Daniel Albrecht Iser, o câncer é o crescimento
desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos (maligno), podendo se espalhar
(metástase) para outras regiões do corpo. Segundo ele, a herança genética, uso de alguns
medicamentos, a radiação solar e a radiação ionizante (raios-x), o uso de álcool e fumo,
são alguns dos fatores cancerígenos. “Por isso, o diagnóstico precoce está relacionado à
maior possibilidade de controle oncológico”, reforça.
Confira o áudio da palestra proferida pelo urologista Daniel Albrecht Iser:
(https://soundcloud.com/jornalista-ndo/novembro-azul)
No mês do Outubro Rosa, para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, o
professor/mastologista Marcos de Medeiros, ministrou a palestra ‘Prevenção ao câncer
de mama’. Segundo ele, baseado em estudos, foi visto que mulheres que fazem
mamografia sem ter o sintoma conseguem ter uma sobrevida. “Afinal, a conscientização
ainda é o melhor remédio. Quem faz o exame diminui os riscos porque detecta o câncer
no início”, conclui Marcos. Em complemento, o curso de medicina da Unisul
movimentou a comunidade acadêmica, e externa, com a alternativa de doação de lenços,
opção para quem não pode doar cabelos para fabricação das perucas usadas pelos
pacientes com câncer. Os lenços arrecadados foram entregues ao Hospital Nossa
Senhora da Conceição, em Tubarão.
Em agosto a Unisul, apoiou a campanha ‘McDia Feliz – Sou catarinense de Alma e
Coração’. Movimento realizado em prol da arrecadação de fundos destinados para a
construção e melhoria do novo ambulatório de oncohematologia do Hospital Infantil

Joana de Gusmão. O Hospital é o único especializado no tratamento do câncer infantojuvenil e a melhoria permitirá tratar doenças malignas como linfomas, leucemias,
mieloma múltiplo, etc.
Pesquisas acadêmicas sobre o câncer em 2017:
Em março, a médica nutróloga Isabela Machado David, mestranda do Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde (PPGCS), obteve resultados promissores em termos
de inibição da progressão de um tipo de tumor de roedores com a dissertação intitulada
‘Efeito quimioprotetor do picnogenol contra a progressão do tumor ascítico de Ehrlich
em camundongos: relação com a sua atividade anti-inflamatória e antioxidante’.

