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CENTRO MULTIDISCIPLINAR
DE ESTUDOS CLÍNICOS

Somos um centro de pesquisa clínica que atua em diversas

especialidades médicas, munido de conhecimento e experiência

para garantir a maior qualidade na realização de estudos.

Aliada a essa expertise, está a nossa preocupação com a humanização

do trabalho, afinal, prezamos pelo conforto e segurança dos pacientes

e seguimos à risca todas as normas que regulamentam a área.

Como resultado, oferecemos eficácia e segurança em todos os detalhes

do que fazemos, desde a nossa estrutura até a escolha de nossos

profissionais. Assim, nossa infraestrutura é ampla, completa e projetada

para atender todas as exigências de estudos de fases II, III e IV.

CEMEC

INSTITUCIONAL





UNIDADE DE PESQUISA,

Consultórios médicos 

Sala de coleta de amostras, contendo centrífuga e freezer -20 

(para armazenamento de amostras) e incubadora.

Sala para Coordenadores de Estudos Clínicos contendo computadores, 

internet, telefone, fax e armários com acesso restrito, para arquivamento 

de pastas e documentos dos estudos.

Sala de monitoria para até 7 diferentes patrocinadores ao mesmo tempo.

Almoxarifado para armazenamento de kits e suprimentos laboratoriais

Farmácia com temperatura e acesso controlados

Sala para pequenos procedimentos e exames

Sala de reunião

Centro de infusão

ESTRUTURA
COMPLETA

ESTRUTURA

- 02 câmaras de conservação hematoimuno modelo 3347/4 2ºC -8ºC

- 01 câmara de conservação hematoimuno modelo 3347/2 2ºC -8ºC

- Freezer -20 ºC 

- Freezer -80 ºC

 

- ECG 12 derivações EP12 Dixtal 

- Ultrassom Doppler Terason T3000

- Centrífuga não refrigerada 

- Desfibrilador e Incubadora

EQUIPAMENTOS



ESTRUTURA INFRAESTRUTURA FÍSICA
PLANEJADA E QUIPE

O CEMEC conta com uma rede de hospitais retaguardas, remoção

de emergência, laboratório de análises clínicas e imagem e convênio

com clínica de hemodiálise.

 

Apresentamos uma infraestrutura física planejada, além de uma

equipe multidisciplinar experiente, para prestar atendimento e

assistência à saúde em regime ambulatorial e hospitalar, fornecendo

todos os requisitos necessários para realização de estudos clínicos de

fases II, III e IV, de abrangência nacional e internacional.

 

MULTIDISCIPLINAR





RECRUTAMENTO, STARTUP E

Tendo em vista nossa missão, visão e valores, que são os pilares de

nossa empresa, desenvolvemos um setor exclusivo de startup, afim

de garantir que as diretrizes éticas sejam cumpridas visando o bem

estar dos participantes, e que possamos cumprir todos os prazos e

exigências de nossos patrocinadores. Para isso contamos com o

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina do

ABC, referência nacional, e dispomos de profissionais capacitados

e engajados em viabilizar de forma rápida e eficaz a aprovação

e início de nossos estudos.

QUALIDADE

PRAZOS

CEP - 30 DIAS ORÇAMENTO - 10 DIAS CONTRATO - 20 DIAS

START UP



RECRUTAMENTO RECRUTAMENTO, STARTUP E

O setor reflete a essência do Centro de Pesquisas, tendo o importante papel

de apresentar a pesquisa clínica e o centro de pesquisa aos voluntários.

A equipe de recrutamento participa ativamente da análise do estudo clínico,

do planejamento e acompanhamento das estratégias junto aos investigadores

e coordenação, entendendo o perfil do estudo, população e ações apropriadas,

visando atingir as metas e prazos traçadas junto aos nossos patrocinadores,

buscando sempre os melhores resultados.

Estamos atentos as novas tecnologias, sem perder a sensibilidade do contato

humano e principalmente respeitando as diretrizes éticas regulatórias tão

delicadas para nossos seguimento.

 

QUALIDADE

Tratar a todos de forma respeitosa, compreendendo sua condição;

Garantir a integridade dos dados e compreensão do voluntário quanto a sua participação

nos estudos clínicos.

São compromissos do setor: 



QUALIDADE RECRUTAMENTO, STARTUP E

A excelência de um serviço é resultado de vários fatores, entre eles, o 

relacionamento saudável entre centro de pesquisas, patrocinador, médicos 

e participantes, o qual garante a satisfação inicial e contínua durante 

todo estudo clínico. 

Para isso, buscamos proporcionar ao participante um ambiente confortável 

e seguro, investido em estrutura, capacitação e uma melhoria constante de 

nossos processos.

Hoje o CEMEC conta com uma equipe voltada à qualidade, que tem como 

propósito zelar pelo bem-estar dos participantes e profissionais, garantir 

a integridade dos dados e estruturar processos operacionais trazendo 

indicadores de apoio a gestão, resultando em um trabalho de excelência.

QUALIDADE





MISSÃO

Conduzir estudos clínicos com ética, 
qualidade e eficiência, buscando 
constantemente os melhores 
resultados, sempre cuidando do 
bem-estar de nossos pacientes.

VISSÃO

Estar entre os melhores centros 
de pesquisa clínica do país, sendo 
referência no cenário nacional.

VALORES

Entregar o melhor, sempre;

Procurar sempre por crescimento 
e aprendizagem;

Trabalho em equipe;

Solidariedade;

Foco e qualidade em tudo que for feito;

Positividade e espírito de família;

Acolher a todos os que precisarem;

Determinação e a cabeça aberta, 

para alcançar nossa visão;

Agregar valor;





PESQUISA CLÍNICA

O CEMEC ATUA NO 
MERCADO ATRAVÉS DA 

A Pesquisa Clínica é primordial para que sejamos capazes de 

buscar o constante progresso nas terapias médicas. Através 

dela, são levantadas estatísticas que geram dados que nos 

permitem aprimorar terapias já existentes e descobrir terapias 

alternativas que sejam eficazes e seguras, trazendo melhorias 

para a vida de milhões de pessoas. 

No CEMEC levamos essa responsabilidade muito a sério.

Contamos com uma equipe médica multidisciplinar e profissionais

capacitados que buscam conduzir as pesquisas da melhor forma,

beneficiando todos os interessados e envolvidos. Por isso, todos os

estudos conduzidos por nós são analisados pelo Comitê de

Ética – Faculdade de Medicina do Abc, garantindo que todos os

projetos estejam de acordo com as diretrizes éticas.

PESQUISA CLÍNICA
Vascular

Nefrologia

Oftalmologia

Ginecologia

Ortopedia

Cardiologia

Endocrinologia

Pneumologia

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Psiquiatria

Gastroenterologia

Dermatologia

Odontologia

Reumatologia

Anestesiologia

Oncologia

Neurologia



TECNOLOGIAS NOVAS 

Desenvolvimento de novas tecnologias com intuito de oferecer

o melhor atendimento ao paciente, obter um banco de dados

robusto e completo para captação de novos pacientes, disseminar

a informação aos pacientes, otimizar tempo e apresentar o melhor 

resultado e qualidade nas informações.

O CEMEC está aberto à empresas de start-up para apresentarem

novas ideias e propostas para auxiliarmos, em parceria,

a elaboração de novos produtos. 

TECNOLOGIAS
/ TI



INVESTIGADOR ELABORAÇÃO DE 

O CEMEC implantou uma frente para desenvolvimento de projetos clínicos 

idealizados por nossos Investigadores Principais, com intuito de criar programas 

de acesso expandido e uso compassivo para oferecer parceria junto as Indústrias 

Farmacêuticas, Instituições ou Empresas Privadas.

Para viabilizar essa iniciativa, o CEMEC possui uma equipe técnica-cientifica 

para desenvolvimento e elaboração do protocolo clínico, desenho do estudo, 

análise estatística, elaboração do orçamento e contrato. Posteriormente à condução 

do estudo clínico, é realizado pela equipe estatística a compilação e análise dos 

dados obtidos até a sua publicação de artigos científicos. Esses projetos de Iniciativa 

do Investigador idealizados pelo CEMEC são apresentados à indústria farmacêutica, 

Instituições ou Empresas Privadas para fomento da pesquisa e viabilidade, assim 

como, também estamos disponíveis para recebermos ideias e propostas para 

desenvolvimento que partam de iniciativa do patrocinador, para elaboração 

e desenvolvimento do estudo científico proposto.

INICIATIVA 
DO INVESTIGADOR
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Pacientes selecionados 

Pacientes randomizados

Protocolos clínicos em regulatório

Protocolos clínicos finalizados

Auditorias

Indústrias e CROs parceiras

Protocolos clínicos em andamento

40 41

Trabalhando sempre com ética, profissionalismo e qualidade 

na condução dos protocolos clínicos, somados aos ótimos resultados 

obtidos em conjunto com a competência dos profissionais envolvidos, 

o CEMEC apresenta um caminho de sucesso e gerador de resultados 

significativos no mercado.

INDICADORES



CERTIFICAÇÃO

1º PRIME SITE DO BRASIL

2º DA AMÉRICA LATINA

O recebeu certificação  CEMEC 

da maior empresa de pesquisa 

clínica do mundo, a .  IQVIA



ONCOLOGIA

O CEMEC, com sua experiência de mais de 8 anos, se junta a Oncológica 

do Brasil, o maior e principal centro de tratamento de câncer da região 

Norte, dirigida pelo Dr. Luis Eduardo Werneck oncologista Md, Phd cd.

 O CEMEC-Oncológica já nasce com uma grande experiência em pesquisa 

clínica, aliado a uma referência no estado do Pará no diagnóstico e tratamento 

do câncer, com um atendimento de excelência, um corpo clínico especializado 

e uma equipe multidisciplinar para a condução de estudos clínicos e assistência 

aos seus pacientes.

O CEMEC vem com a responsabilidade de estruturar a pesquisa clínica 

com o trabalho de implantação, coordenação, monitoria, gestão e análise 

de estudos clínicos, unindo-se a uma das maiores especialistas em sua área,

a Oncológica do Brasil, para recrutamento de voluntários, diagnóstico,

CEMEC
ONCOLOGIA



ONCOLOGIA CEMEC
ONCOLOGIA

suporte clínico, capacitação de médico e coordenadores, criou-se 

a Empresa CEMEC-Oncologica.

Maior e principal centro de tratamento de câncer da região Norte,

dirigida pelo Dr. Luis Eduardo Werneck oncologista Md, Phd cd,

a Oncológica do Brasil possui matriz localizada em Belém-PA.

A área da oncologia é uma das principais áreas de estudo clínico

e sua importância fica evidenciada com a análise dos números

de incidência e mortalidade constatada.





SOLUÇÕES EM PROCESSOS,
FASES E NECESSIDADES DE UM

O CEMEC entende que para realização de ensaios clínicos é necessário um 

minucioso planejamento que englobe desde a estruturação do centro de 

pesquisa, treinamentos, capacitação de profissionais, qualidade em todos os

processos, entre outros inúmeros pontos de extrema importância necessários 

para que um centro apresente grandes resultados. Para isso nossa equipe 

é treinada e capacitada para garantir os melhores resultados, sempre.

Por isso, pensando na necessidade atual do mercado, resolvemos colocar 

esse conhecimento à disposição de centros em ascensão, auxiliando 

e assessorando seu desenvolvimento para que possam oferecer, nas diversas 

áreas da pesquisa clínica, a mesma qualidade e carinho oferecidos por nós.

CENTRO DE 
PESQUISA

ASSESSORIA

ANOS
ASSESSORIA

FMABC





RESPONSABILIDADE E

O CEMEC atua ao longo do ano em projetos e ações sociais, mobilizando

toda sua equipe direta e rede indireta como parceiros, prestadores de

serviço e alguns fornecedores para participar do seu calendário social anual.

AMOR AO PRÓXIMO
PROJETOS SOCIAIS

CAMPANHAS EM DESTAQUE:

CAMPANHA DO AGASALHO

DOAÇÃO DE SANGUE

PROJETO CANUDOS

https://www.facebook.com/ProjetoCanudos



CLIENTES



CLIENTES



CLIENTES



CLIENTES



PARCEIROS

A Oncológica do Brasil é um centro 

avançado de ensino, pesquisa e 

tratamento do câncer. Grandes 

resultados têm sido conquistados no 

combate ao câncer, desde o cuidado 

das pessoas até à produção de 

conhecimento científico, graças a 

experiência dos de especialistas, 

mudando a vida das pessoas. 

O CEMEC, em parceria com a 

Oncológica do Brasil, tem como 

objetivo a condução de estudos na 

área de oncologia.

O Centro de Estudos e Pesquisas em 

Hematologia e Oncologia (CEPHO) 

foi criado em 1996 pelo Prof. Dr. Auro 

del Giglio (Professor Titular da 

Disciplina de Oncologia e Hematologia 

da Faculdade de Medicina do ABC). 

Localizado no prédio do Anexo 3 da 

Faculdade de Medicina do ABC em 

Santo André/SP, é hoje o centro de 

estudos e pesquisas da Disciplina 

de Oncologia e Hematologia.

A parceria com a Faculdade de Medicina 

do ABC permite ao CEMEC um acesso 

a uma gama enorme de vantagens, 

como o acesso a uma estrutura formada 

por diversos hospitais, milhares de 

pacientes, profissionais especializados, 

centro de infusão, entre outras.



Centro Multidisciplinar
de Estudos Clínicos

SÃO BERNARDO DO CAMPO

R. Silva Jardim, 187 | Salas 63 e 64 | Santa Tereza

CEP: 09715-090 | São Bernardo do Campo | SP

Fax:   +55 (11) 4930.4342

Tel:    +55 (11) 4930.4243

rodrigo.pavani@cemecpesquisaclinica.com

flavio.correa@cemecpesquisaclinica.comwww.cemecpesquisaclinica.com.br

@cemec-pesquisa
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