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Ciências da Saúde da UBI avança com primeiro
ensaio clínico promovido pelo C2ICB
APÓS A FASE DE CONSOLIDAÇÃO DOS SEUS
PROCESSOS O CENTRO DE COORDENAÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DAS BEIRAS, INTEGRADO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR,
PREPARA-SE PARA DAR INÍCIO AO SEU PRIMEIRO ENSAIO CLÍNICO.
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O C2ICB assume também estas funções perante iniciativas individuais de investigação clínica, em todos
os níveis do processo, desde o apoio na procura de financiamento, à análise e interpretação de outcomes,
envolvendo de forma crescente os hospitais e os centros de saúde em processos de investigação. Nesse
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AGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA
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