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O Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos (CEMEC) se destaca no cenário 

mundial da pesquisa clínica como um centro munido de conhecimento, 

experiência e que preza a segurança e qualidade na condução de estudos 

clínicos, com a filosofia de desenvolvê-los de maneira eficaz e segura.

Para tanto, o CEMEC conta com um corpo de profissionais multidisciplinares 

altamente qualificado, com membros das áreas da Cardiologia, Vascular, 

Ginecologia, Reumatologia, Pneumologia, Psiquiatria, Ortopedia, Dermatologia, 

Gastroenterologia, Endocrinologia, Odontologia, Nefrologia, Oftalmologia, 

entre outros.

Em outubro de 2019, o CEMEC oficializou uma parceria com a Oncológica 

do Brasil, somando desta forma dezesseis segmentos de áreas de atuação.
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MISSÃO

Promover a formação profissional 
e humana na área da saúde por 
meio de ações transformadoras 
e colaborativas, contribuindo para 
o desenvolvimento da região Norte 
do país nos campos educacional, 
científico-tecnológico, sociocultural, 
ambiental e econômico.

VISÃO

Ser referência regional na formação 
de recursos humanos e na produção 
científica e tecnológica em saúde, 
na disseminação de conhecimento 
e na transformação da realidade local 
em consonância com as necessidades 
da sociedade.

VALORES

Organização e excelência: 
Método, organização e busca 
incessante pela excelência em 
cada ação desenvolvida.

Colaboração: 
A transformação da realidade só se dá 
no trabalho coletivo, entre sujeitos, 
mesmo que em níveis distintos de 
função e de responsabilidade.

Síntese cultural de saberes: 
Promover o diálogo para a coexistência 
das diversas culturas e saberes para 
o desenvolvimento de ações fundadas 
na compreensão da relação entre as 
pessoas e o meio em que vivem.
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A importância de pesquisas clínicas relacionadas à Oncologia 

se dá devido à possibilidade de ampliar o acesso do paciente a novas 

terapias, melhorar a sua qualidade de vida e também sobrevida.

Por meio do conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias 

é possível proporcionar um tratamento mais efetivo, com redução de 

riscos e efeitos colaterais para os acometidos pela enfermidade.

Além disso, os estudos voltados para a Oncologia contribuem para 

a disseminação de conhecimento entre a comunidade científica 

e profissionais da área, bem como para a população em geral, municiando 

estas categorias com informações pertinentes acerca do câncer, o que 

pode promover ações voltadas para a adoção de hábitos de vida que 

beneficiem a redução do risco de desenvolvimento a doença.

IMPORTÂNCIA
DOS ESTUDOS
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A Oncológica do Brasil é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão 

que atua no campo da saúde com foco na área da Oncologia e que nasceu 

da necessidade de oferecer um atendimento de excelência às pessoas com 

câncer a partir de uma compreensão multidisciplinar, compreendendo desta 

forma o ser humano na sua complexidade biopsicossocial.

Formada por cinco unidades, das quais uma está localizada em Belém, uma 

em Paragominas, uma em Santarém e duas em Ananindeua, a Oncológica do 

Brasil é o maior e principal centro de tratamento de câncer da Região Norte, 

com uma infraestrutura de altíssimo nível, tecnologia de ponta e uma ampla 

rede de serviços.

APRESENTAÇÃO
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Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho é médico e especialista em 

Cancerologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC), 

onde também é membro e vice-presidente. Além disto atua no corpo 

médico do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo e dirige a 

Oncológica do Brasil no estado do Pará.

Graduado em Medicina pelo Centro Universitário Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos (UNITPAC), o Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho detém 

os títulos de Mestre e Doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade 

de Medicina do ABC (FMABC).

Além da experiência médica em Oncologia Clínica, o Dr. Luis Eduardo Werneck 

de Carvalho desenvolve linhas de pesquisa nas áreas de epidemiologia, aspectos 

trans e multiprofissionais, genética e biologia molecular dos principais tipos 

de câncer do aparelho digestivo, contribuindo desta forma para o avanço 

da medicina com contribuições em diversas pesquisas.

DIRETOR DA
ONCOLÓGICA
DO BRASIL
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De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

do Ministério da Saúde, estimava-se a ocorrência de 600 mil novos casos 

de câncer no Brasil por ano durante o biênio 2018-2019.

A Região Norte, seguindo as informações do INCA, chama a atenção pela 

incidência dos cânceres do colo do útero e estômago, sendo a única do país 

na qual as taxas dos cânceres de mama e do colo do útero se equivalem 

entre as mulheres. Além disso, a Região Norte apresenta os cânceres de 

próstata e mama feminina entre os principais.

Estes dados elevam a necessidade de atenção dos profissionais desta população 

no que diz respeito às estratégias para prevenção e tratamento do câncer.

O CÂNCER NA
REGIÃO NORTE



ONCOLOGIA VOLUME DE
PACIENTES
ATENDIDOS
A Oncológica do Brasil, a cada ano que passa, se consolida ainda mais como 

um centro de ensino, pesquisa e tratamento de qualidade, pautado sobre

princípios éticos e de excelência para promover a melhor assistência para 

os seus pacientes.

Entre os anos de 2016 a 2019, a Oncológica do Brasil realizou uma média 

de 24 mil consultas médicas anualmente dentre os mais variados tipos de câncer.

O volume de atendimentos realizado pela Oncológica do Brasil reflete 

a qualidade do serviço prestado aos pacientes, que asseguram a preocupação 

do local com a saúde e o bem-estar individual e a modernidade das suas 

instalações, que contam com os equipamentos mais tecnológicos do mercado 

para o diagnóstico e tratamento do câncer.
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ONCOLOGIA ESTRUTURA
ONCOLÓGICA
DO BRASIL
A estrutura da Oncológica do Brasil compreende o que há de mais 

moderno e tecnológico atualmente, o que gabarita o instituto pela 

sua capacidade em lidar com todas as especialidades que oferece serviços. 

Além da equipe médica, o centro conta com uma equipe multidisciplinar, 

composta por nutricionistas fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, 

enfermeiros e farmacêuticos, de forma a compreender o ser humano na 

sua complexidade biopsicossocial.

Além disso, o centro também conta com alguns diferenciais 

como, por exemplo:



Em parceria com o Laboratório Amaral Costa, 

a Oncológica do Brasil dispõe de um posto de coleta 

de materiais biológicos integrado ao serviço para que, 

desta forma, o paciente não precise se deslocar para 

realizar exames de controle, que são essenciais 

e constantes durante o tratamento oncológico. 

Ao invés disso, a coleta é feita no próprio leito 

e o resultado é lançado no sistema do instituto.

Serviço de coleta 
laboratorial integrado 
ao serviço 

O Sistema Capelli é uma grande inovação 

tecnológica, com resultados promissores e que 

foi inicialmente trazida para Belém pela Oncológica 

do Brasil. Trata-se de um conjunto que visa resfriar 

o couro cabeludo de forma uniforme, evitando 

o acesso do medicamento quimioterápico ao 

folículo piloso, diminuindo a perda capilar quase 

que totalmente. Além de ser um grande aliado 

da saúde e bem-estar, também contribui para 

a autoestima da paciente.

Sistema Capelli

O atendimento e suporte clínico aos pacientes 

em domicílio é mais um diferencial da Oncológica 

do Brasil. A equipe multidisciplinar presta 

atendimento ao paciente em domicílio quando 

houver a impossibilidade clínica do seu 

deslocamento, beneficiando assim a sua saúde 

e seu bem-estar com a solução in-loco de i

ntercorrências simples e/ou orientações.

Único Home Care 
Oncológico de Belém

As suítes privativas, além de proporcionarem 

um ambiente de maior conforto e acolhimento, 

dispõem de uma estrutura completa, com 

TV a cabo e Wi-Fi gratuitos. Além disso, é servido 

ao paciente um lanche após a infusão de 

quimioterapia e as suítes possibilitam um espaço 

mais reservado para o recebimento de 

familiares e visitas. 

Quimioterapias em 
suítes privativas
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Esta é uma inovação da Oncológica do Brasil 

que garante ainda mais segurança ao paciente. 

Há o monitoramento dos sinais vitais do paciente 

através de monitores não invasivos de quatro 

parâmetros, o que possibilita à equipe médica 

aferir as reações do organismo durante todo 

o processo de infusão, indicando possíveis 

necessidades de intervenção em termo real.

Quimioterapia com 
monitoramento de 
sinais vitais

As bombas de infusão Baxter demonstram 

o compromisso da Oncológica do Brasil 

com a inovação tecnológica em benefício 

do paciente, tendo em vista que este recurso 

está presente apenas nos grandes centros 

de oncologia do mundo. Por meio deste 

sistema é possível ministrar as doses de 

infusões quimioterápicas com muito mais 

precisão, beneficiando desta forma 

a segurança do paciente. 

Primeiros da região 
Norte a usar Baxter

O cateter de Picc é um dispositivo de acesso 

vascular seguro e de longa permanência que 

permite a administração de fluídos 

e medicamentos sem que o paciente precise 

se submeter a repetidas punções a cada nova 

sessão de quimioterapia, reduzindo assim 

o seu desconforto.

Além disso, dentre outros benefícios do Picc 

estão: a inserção ocorre através de um 

procedimento ambulatorial simples, sob anestesia 

local; trata-se de uma via segura e confiável 

para administração de quimioterápicos e nutrição 

parenteral e apresa menor risco de contaminação.

Cateter de Picc
ONCOLOGIA



TIPOS DE CÂNCER
TRATADOS PELA

ONCOLÓGICA DO BRASIL



Mama

Próstata

Cólon e reto

Estômago

Traqueia, brônquios e pulmões

Ânus e canal anal

Rim e vias urinárias

Linfoma

Pâncreas

Ovário

Colo do útero

Melanoma malígno da pele

Mieloma

Leucemia mieloide

Fígado e vias biliares intra-hepáticas
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Outras localizações ou mal-definidas

Lábio, cavidade oral e faringe

Esôfago

Vesícula e vias biliares

SNC

Útero (exceto colo)

Tireoide

Outros órgãos digetsivos / Localização ma

Sarcoma de Kaposi

Ossos e cartilagens (exceto de membros)

Outras neoplasias da pele

Pênis

Testículo

Leucemia linfoide

Outras neoplasias hematológicas

Intestino delgado

ONCOLOGIA



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.com

www.cemecpesquisaclinica.com.br

@cemec-pesquisa

UNIDADES ONCOLÓGICAS

BELÉM / PA

Oncológica do Brasil Doca
Bastista Campos

MACAPÁ / AP

Oncológica do Brasil Macapá

ANANIDEUA / PA

Hospital Anita Gerosa
Ed. Business

PARAGOMINAS / PA

Casa de Saúde de Paragominas

SANTARÉM / PA

Tapajós
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