
 

 

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de 

março de 2010, inscrito no CNPJ

 

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a 

E-mail: contato@institutocem.org.br

Telefone: (62) 3922-5225 

Horário de Atendimento: segunda

 

 

POLICLÍNICA

 

A Policlínica Regional - Unidade de 

técnica da demanda por atendimento ambulatorial na rede pública de saúde, proporcionando, 

assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento com atendimento de forma próxima e 

acessível ao cidadão, por meio de prestação de um conjunto de serviços que garantam uma 

intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar a terapêutica e ampliar a oferta de 

serviços ambulatoriais especializados da necessidade regional nos problemas de saúde que 

não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que não 

precisam de internação Hospitalar ou atendimento de urgência.

 

Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira 

Telefone: (62) 3481-1096 

Horário de atendimento: segunda

 

INSTITUTO CEM 

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de 

março de 2010, inscrito no CNPJ: 12.053.184/0001-37. 

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia – GO

contato@institutocem.org.br 

segunda-feiraà sexta-feira 09:00 às 17:00 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE DE POSSE 

Unidade de Posse, tem caráter regionalizado, definido após avaliação 

técnica da demanda por atendimento ambulatorial na rede pública de saúde, proporcionando, 

assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento com atendimento de forma próxima e 

por meio de prestação de um conjunto de serviços que garantam uma 

intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar a terapêutica e ampliar a oferta de 

serviços ambulatoriais especializados da necessidade regional nos problemas de saúde que 

ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que não 

precisam de internação Hospitalar ou atendimento de urgência. 

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira – Setor Buenos Aires, Posse – 

: segunda-feira à sexta-feira 07:00 às 19:00 

 

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de 

GO, 74810-100 

Posse, tem caráter regionalizado, definido após avaliação 

técnica da demanda por atendimento ambulatorial na rede pública de saúde, proporcionando, 

assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento com atendimento de forma próxima e 

por meio de prestação de um conjunto de serviços que garantam uma 

intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar a terapêutica e ampliar a oferta de 

serviços ambulatoriais especializados da necessidade regional nos problemas de saúde que 

ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que não 

 GO, 73900-000 


