
INVESTIGAÇÃO
&
DESENVOLVIMENTO



O Lusíadas Knowledge Center (LKC) surge para mudar o
panorama da investigação clínica, incentivando projetos da
iniciativa da indústria farmacêutica e do investigador, de forma
que o Grupo Lusíadas Saúde progrida e se afirme cada vez mais
como uma empresa inovadora e em constante evolução.

Conta com a realização de vários estudos, entre Ensaios Clínicos e
inúmeros Estudos Observacionais, tendo promotores diversos,
provenientes da indústria, ou de índole académica. Os estudos são
desenvolvidos nas suas Unidades e através de estreita colaboração
em Ensaios Clínicos multicêntricos, com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento de terapias mais eficientes em relação às
terapias convencionais e utilizadas em prática clínica.

Dispõe de um conjunto de recursos humanos e materiais, e
infraestruturas, que permitem fornecer condições ótimas à
realização de estudos clínicos, e que incluem equipas
multidisciplinares e dedicadas à investigação clínica, das quais
pertencem médicos qualificados e experientes, enfermeiros,
farmacêuticos, coordenadores de estudo, técnicos e
administrativos. 

O LKC e o Grupo Lusíadas Saúde ambicionam atrair os melhores
Ensaios Clínicos, estudos com intervenção de dispositivos médicos,
assim como Estudos Observacionais que tenham um impacto
significativo na geração de conhecimento científico, e apoiar a
sua execução, garantindo os melhores padrões de qualidade e
segurança, através do cumprimento de protocolos e procedimentos
operacionais normalizados (SOP's).



Ensaios Clínicos

Os Ensaios Clínicos do
Grupo Lusíadas Saúde,
tiveram início em 2009,
no Hospital Lusíadas
Lisboa, tendo, durante 10
anos, apresentando um
crescimento sustentado
do número de Ensaios e
de doentes recrutados.

Associado à existência
de um apoio jurídico
dedicado e a uma
Comissão de Ética em
cada unidade, os
centros de ensaio do
Grupo Lusíadas Saúde
apresentam prazos de
aprovação final e dos
contratos financeiros
muito competitivos.

Nas 12 unidades do
Grupo, que incluem 5
hospitais e 7 clínicas,
existe um trabalho
constante em rede, que
permitem a referenciação
de doentes de forma
interna, e a participação
de mais do que uma
unidade num mesmo
ensaio.
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