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Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.
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Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.

Consultas de Especialidade: 
465 mil consultas por ano

Episódios de Atendimento Permanente:
80 mil episódios de Atendimento
Permanente por ano

Internamento: 
80 mil diárias por ano

Cirurgias: 
23 mil cirurgias por ano

Mais de 1700 profissionais

10 salas de Bloco Operatório, incluindo
uma Sala híbrida e uma sala de cirurgia
robótica

213 camas de Internamento Geral

14 camas de Cuidados Intensivos

178 gabinetes de Consulta e Exames 

Atendimento Permanente de Adultos
e Atendimento Pediátrico Não Programado

Serviço de Imagiologia com 3 ressonâncias
magnéticas, 2 tomografías computarizadas,
6 ecógrafos, 3 Raio-X, 1 mamógrafo,
entre outros equipamentos

Hospital de Dia Oncológico 

Hospital de Dia Médico
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Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.
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Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.

InternamentoAmbulatório

Bloco Operatório
Unidade de Cuidados Intensivos
Exames Especiais
Imagiologia
Atendimento Permanente

Consultas
Exames
Hospitais de Dia

PISO 2
• Centro do Conhecimento, incluindo 

Centro de Simulação e Auditório
• Capela
• Administração e Serviços 

Administrativos
• Refeitório
• Lounge de colaboradores
• Jardim

PISO 0
• Atendimento Permanente (Adultos)
• Centro da Criança e Adolescente 

(Consulta Programada e 
Atendimento Pediátrico Não 
Programado)

• Centro de Ortopedia e 
Músculo-Esquelético

• Colheitas de Patologia Clínica
• Gamma Knife
• Imagiologia

PISO -2 a -4
• Estacionamento

PISO 4
• Centro de Oftalmologia
• Centro de Otorrinolaringologia
• Anestesiologia
• Unidade da Dor
• Hospital de Dia Médico

e Imunoalergologia
• Internamento

PISO 5
• CUF Oncologia
• Centro do Coração e Vasos
• Centro do Pulmão
• Centro de Urologia
• Centro de Medicina, Prevenção

e Envelhecimento
• Internamento
• Cuidados Paliativos

PISO 3
• Centro de Neurociências
• Centro de Cirurgia e Patologia 

Digestiva
• Centro de Endocrinologia e 

Nutrição
• Centro da Mulher
• Unidade da Mama
• Centro de Dermatologia, Cirurgia 

Plástica e Estética
• Internamento

PISO 1
• Admissão Cirúrgica
• Angiografia
• Bloco Operatório e Unidade de 

Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA)
• Exames Especiais
• Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalentes (UCIP)

PISO -1
• Cafetaria / Lounge
• Medicina Física e de Reabilitação
• Hemodiálise
• Laboratório de Patologia Clínica
• Serviços de Apoio (Esterilização, 

Farmácia) 4

DESENHADO PARA AS DOENÇAS DO FUTURO

HOSPITAL CUF TEJO

4



Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.
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Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.
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Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.
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Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.

Centro de Simulação inovador 

Criado em parceria com a NOVA Medical School, no âmbito do Tagus TANK 
(Tagus Academic Network for Knowledge) - consórcio constituído em 2016 
pela CUF e pela Universidade NOVA de Lisboa para a promoção do 
conhecimento, formação e investigação em Saúde - , o Centro de Simulação 
do Hospital CUF Tejo foi projetado para ser uma unidade educacional e 
formativa de referência, a nível nacional e internacional, na área biomédica. 

O Centro de Simulação do Hospital CUF Tejo tem infraestruturas e meios 
técnicos de elevada especialização tecnológica que garantem um treino 
intensivo em cursos multidisciplinares, nos mais diversos contextos de 

atuação clínica (médica e cirúrgica), tanto para profissionais de saúde 
(médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes administrativos e 
operacionais) como para alunos pré ou pós-graduados.  

Simulação de ambientes reais 

Desde o treino em ambientes de contexto de Urgência, Unidade de 
Cuidados Intensivos, Bloco Operatório, Sala de Exames, Sala de Partos e 
Internamento, são vários os contextos onde a utilização de modelos e 
ambientes simulados permite o treino em condições muito próximas da 
realidade, utilizando para isso meios tecnológicos e de simulação que se 
assemelham à realidade. 
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Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.
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Centro de Simulação 

Tecnologia de simulação e realidade aumentada 

Anfiteatro cirúrgico  

Auditório com 108 lugares

Foyer preparado para eventos clínicos 

Salas multiusos convertíveis em auditório

Biblioteca digital com espaços de estudo individual 

Múltiplas salas de reuniões

Hospital CUF Tejo
Uma referência para todo o país 

O Hospital CUF Tejo foi,  desde o primeiro momento, pensado e projetado 
numa perspetiva que aliou a experiência e o saber de 75 anos da CUF, a um 
trabalho estruturado de pesquisa e implementação das melhores 
práticas a nível internacional, envolvendo um conjunto muito alargado de 
profissionais dentro e fora do setor da Saúde.

Neste processo, convergiram as perspetivas clínica, de gestão, e, não 
menos importante, a perspetiva arquitectónica, o que permitiu 
desenvolver um projecto coerente, sólido e preparado para os desafios 
dos próximos anos. 

O novo hospital, que reafirma a liderança da CUF na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade em Portugal, está preparado para 
responder às situações clínicas mais complexas, tendo uma equipa de 
reconhecida competência em todos os domínios da medicina, 
infraestruturas modernas, amplas e funcionais e um parque  tecnológico 
composto por equipamentos médicos de última geração que garantem 
uma elevada qualidade e segurança clínica e uma capacidade de 
diagnóstico e terapêutica em todas as situações de doença, das mais 
simples às mais complexas.

Um ano de atividade

O propósito do Hospital CUF Tejo
Desenhado para as doenças do futuro

As doenças do futuro serão mais complexas e severas e vão condicionar a 
vida de uma parte significativa das pessoas. Se, por um lado, se prevê um 
aumento significativo da incidência de doenças crónicas nos mais 
diversos domínios, por outro, o envelhecimento da população e o risco 
acrescido de patologias do foro infeccioso são fatores causadores de 
complexidade acrescida. 

Assim, desde o primeiro momento, o Hospital CUF Tejo foi projetado para 
dar uma resposta especializada através de abordagens inovadoras e 
multidisciplinares a estas patologias, integrando áreas clínicas 
incontornáveis, tanto na perspetiva da prevenção, do diagnóstico, como 
na perspetiva dos tratamentos e meios de reabilitação. 

O Hospital está equipado com tecnologia clínica de vanguarda, tanto na 
vertente do diagnóstico como na vertente terapêutica/de intervenção, 
garantindo respostas de elevada qualidade e segurança clínicas. 
Preparado para assegurar cuidados de saúde multidisciplinares, o 
Hospital CUF Tejo é uma unidade polivalente, multi-especialidade e 
altamente diferenciada e terá nas áreas de Neurociências, Oncologia e 

O edifício

O Hospital CUF Tejo tem uma área superior a 75.000m² distribuída por 
seis pisos acima do solo e quatro pisos subterrâneos. 

Projetado num único edifício, com separação clara entre a área de 
Internamento - situada em três torres - e a de Ambulatório, reunindo num 
único piso Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e a Unidade 
de Exames Especiais. 

A Imagiologia situa-se próxima do Atendimento Permanente, no Piso 
Zero, onde se encontra ainda o Centro da Criança e do Adolescente e o 
Centro de Ortopedia e Músculo-Esquelético, entre outras áreas 
assistenciais. 

• + 75.000m² dos quais 35.500m² dedicados a áreas clínicas e de suporte

• 6 pisos acima do solo

• 4 pisos subterrâneos

• Estacionamento para aproximadamente 800 lugares

Cardiovascular os alicerces de uma medicina centrada na criação de valor 
para o doente (value based healthcare), que garantirá cuidados de saúde 
especializados e adequados a cada doente.  

Projetado e pensado para garantir cuidados de saúde especializados e 
adequados a cada doente, o Hospital CUF Tejo terá nas áreas de 

Neurociências, Oncologia e Cardiovascular os alicerces de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente.

 Centrado nos doentes, familiares e cuidadores 

O foco nas pessoas está presente nas diferentes dimensões do Hospital 
CUF Tejo. Começando na organização das áreas clínicas, passando pelos 
espaços e circuitos criados, bem como na partilha permanente e de forma 
transparente de resultados/outcomes clínicos. 

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resultará em ofertas verdadeiramente 

diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Os circuitos criados, devidamente definidos e com uma clara separação 
entre áreas clínicas e sociais,  permitem criar maior segurança, 
privacidade e conforto, assim como uma fácil orientação. 

A criação de espaços verdes em diferentes áreas do edifício proporciona 
ambientes que  têm um efeito muito benéfico no bem-estar geral dos doentes 
e dos que o acompanham, assim como no dos pŕóprios profissionais de saúde.

A combinação de uma perspectiva assumidamente humanista com a 
inovação contínua na vertente digital resulta em ofertas verdadeiramente 
diferenciadoras para os doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do 
ponto de vista do serviço ao cliente. 

Modelo clínico centrado no doente

Nasce com o Hospital CUF Tejo um novo modelo de organização clínica: é 
o primeiro hospital português totalmente centrado no doente. Está 
organizado em torno de catorze Centros Clínicos para garantir uma 
resposta personalizada, integrada e completa.

A tradicional organização dos hospitais dá lugar a uma estrutura clínica 
focada nas patologias com maior incidência na população portuguesa.  
Mantendo um perfil amplamente diferenciado e polivalente, cada Centro 
Clínico é constituído por diversas unidades funcionais de patologia, com 
uma abordagem multi-especialidade. 

A atuação  de cada uma destas Unidades é suportada por protocolos 
clínicos desenvolvidos segundo o estado da arte científica e por um forte 
investimento em profissionais de referência e em tecnologia de vanguarda.

O Hospital CUF Tejo está pois organizado nos catorze Centros Clínicos 
seguintes, agregadores de patologias semelhantes: 

Capacidade instalada

Ambulatório 

Tem um total de 178 gabinetes de consultas e exames - 113 gabinetes de 
consulta e 65 gabinetes de  exames, distribuídos desde o Piso -1 ao Piso 
5.Esta área permite o acompanhamento, diagnóstico e tratamento das 
mais diversas patologias com apoio de equipamentos topo de gama que 
garantem diagnósticos precisos e tratamentos inovadores para apoio das 
equipas clínicas especializadas dos diversos Centros Clínicos.   

Internamento 

O Hospital CUF Tejo dispõe de 213 camas - 71 quartos duplos e 71 
quartos individuais - divididos por 9 alas de internamento, que privilegiam 
a segurança, conforto e privacidade dos doentes. Os quartos estão 
equipados com sistemas avançados de monitorização e controlo. 

Cada ala de internamento dispõe de 2 quartos de isolamento - 18 no total - 
preparados para a estadia dos doentes que beneficiem destas instalações. 

Uma das alas de internamento dispõe, ainda, de quartos insonorizados, 
dedicados à realização de estudos polissonográficos (exames do estudo 
do sono). 

Admissão Cirúrgica 

A Admissão Cirúrgica é uma área concebida para acolher doentes que 
serão submetidos a intervenções cirúrgicas ou procedimentos de 
Angiografia. A sua localização - próxima do Bloco Operatório - permite 
otimizar o fluxo de doentes para admissão cirúrgica, garantindo um 
melhor serviço a todos os clientes.

A fase de recuperação dos doentes que não necessitem de pernoitar no 
hospital é também assegurada neste local. Esta área é composta por 26 camas. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

Esta Unidade tem 14 camas, das quais 2 com características de 
isolamento.  

Esta é uma área com equipamentos médicos altamente diferenciados 
que garantem uma vigilância, atuação e acompanhamento ajustado ao 
estado crítico de cada doente, e com uma equipa clínica de elevada 
diferenciação.  

Centro de Exames Especiais

O Hospital CUF Tejo dispõe de uma área clínica exclusivamente dedicada 
a exames especiais de diagnóstico e tratamento. Os equipamentos de 
última geração (exemplo, CPRE, EBUS, Litotritor, …) permitem o 
diagnóstico e/ou tratamento  das mais diversas patologias nas áreas de 
Pneumologia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, entre outras. O 
Centro de Exames Especiais dispõe de uma área de recobro com 15 
postos. 

CUF Oncologia 

Instalada num espaço privilegiado do Hospital CUF Tejo, no Piso 5, a CUF 
Oncologia possibilita aos doentes e seus cuidadores usufruir de um 
ambiente pensado para o seu conforto, segurança e bem-estar, 
imprescindíveis à qualidade e segurança da prestação de cuidados 
oncológicos. Com jardim interior de acesso exclusivo a doentes em 
tratamento, o novo espaço integra uma área dedicada às consultas, 
tratamentos, acompanhamento próximo de gestores oncológicos, 

dispondo ainda de uma sala dedicada à formação clínica e a reuniões 
multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A CUF Oncologia dispõe, ainda, de uma Unidade da Mama e de uma ala de 
internamento reservada à Unidade de Cuidados Paliativos.

Com o novo Hospital CUF Tejo, as equipas da CUF Oncologia têm acesso 
a tecnologia de última geração, seja em contexto de diagnóstico, seja no 
acompanhamento da evolução dos tratamentos, nomeadamente nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Robótica e Radiologia de Intervenção.

As condições de segurança e o rápido acesso a todos os serviços clínicos e 
de suporte garantem uma resposta adequada às necessidades de cada 
doente oncológico e dos seus familiares ou cuidadores.

Hospital de Dia Médico 

Área destinada ao acompanhamento e tratamento em ambulatório,
sob observação médica, com foco nas patologias do foro da 
Imunoalergologia, Unidade da Dor, Unidade de Cuidados Paliativos, 
entre outras.  

Atendimento Permanente de Adultos e Atendimento Pediátrico
Não Programado 

Preparado para dar resposta às situações de emergência de adultos, este 
Serviço - localizado no piso 0 e com acesso directo a partir do exterior - 
está equipado com uma Sala de Reanimação, uma Sala de Observações 
com 8 boxes individuais com camas e 8 cadeirões, duas Salas de Triagem, 
9 gabinetes consulta, e capacidade ainda para pequena cirurgia e um 
espaço de isolamento para garantia de todas as medidas de segurança.  

O Atendimento Pediátrico Não Programado está dotado para dar 
resposta às necessidades não programadas dos clientes em idade 
pediátrica, contemplando uma adequada estrutura de apoio. 

Forte componente tecnológica

O parque tecnológico do Hospital CUF Tejo é composto por 
equipamentos médicos de última geração, que permitem um diagnóstico 
ou tratamento mais preciso, conforto para o doente e consequente 
melhoria da qualidade de vida. 

Os equipamentos médicos do Hospital CUF Tejo garantem resposta às 
mais exigentes e diferenciadas necessidades clínicas dos doentes, 
utilizando a mais recente tecnologia médica. 

A área de Imagiologia, está apetrechada com equipamentos de 
diagnóstico e tratamento de ponta, nomeadamente:

• 3 salas de ressonância magnética dotadas de tecnologia de elevada 
qualidade de imagem e aceleração e com características técnicas 
que garantem maior conforto para o doente

• 2 salas de TAC dotados de tecnologia de baixa dose de radiação  

• 3 salas de RX com tecnologia de baixa dose de radiação  

• 6 salas de Ecografia

• 1 sala de Osteodensitometria

• 1 sala de Mamografia  

Existe ainda uma sala totalmente equipada e dedicada aos diagnósticos e 
tratamentos no âmbito do Centro de Coração e Vasos, dando assim uma 
resposta completa e integrada aos diversos procedimentos de 
cardiologia de intervenção. 

75 anos ao serviço da saúde dos portugueses

A CUF conquistou, ao longo de 75 anos de existência, a confiança da 
população portuguesa prestando cuidados de saúde que aliam excelência 
clínica, qualidade, segurança, inovação e cuidado com as pessoas. 

Presente em mais de 13 municípios, de norte a sul do país, a CUF 
desenvolve a atividade de prestação de cuidados de saúde através de 18 
hospitais e clínicas que, em rede, e de forma integrada e completamente 
articulada, asseguram serviços de elevada qualidade e segurança.

A CUF, líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 
assume-se,  desde a sua génese, como uma parceira para o 
desenvolvimento do país. 

O percurso desta instituição 100% portuguesa iniciou-se há 75 anos, com 
a inauguração do Hospital CUF, em Lisboa, originalmente destinado aos 
80 mil colaboradores e familiares do Grupo CUF. O Hospital CUF 
materializou, desde o primeiro momento, a cultura de inovação do Grupo, 
o que o levaria a ficar conhecido como a “Clínica das Inovações” devido à 
modernidade que trazia nos métodos de trabalho, bem como nas técnicas 
e equipamentos disponíveis.

Em 2020, o hospital privado mais antigo do país volta a assumir a 
vanguarda da saúde em Portugal, renascendo no novo Hospital CUF Tejo, 
um projeto clínico diferenciador suportado por uma infraestrutura física e 
tecnológica moderna e altamente diferenciada resultante de um 
investimento superior a 170 milhões de euros, e por uma equipa de 
profissionais de saúde de elevada competência e motivação. 

Polivalente, multi-especialidade e altamente diferenciado, o novo 
Hospital CUF Tejo apresenta-se como o primeiro hospital português 
totalmente organizado segundo um modelo clínico pensado de raiz para 
estar efectivamente centrado no doente.  

Desenhado para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do futuro, o 
Hospital CUF Tejo é a materialização da visão da CUF de uma medicina 
centrada na criação de valor para o doente e para os profissionais de 
saúde, assentando em três pilares: 

• Desenhado para as doenças do futuro

• Centrado nos doentes, familiares e cuidadores

• Promotor da investigação clínica e da formação pré e pós-graduada
em saúde.

A abertura do Hospital CUF Tejo ocorre de forma faseada com a 
disponibilização, a partir de 28 de setembro, das áreas de ambulatório - 
consultas e exames, incluindo análises clínicas e Imagiologia, bem como o 
Hospital de Dia Oncológico; numa segunda fase - que irá ocorrer até ao 
final de 2020 - serão abertas as restantes áreas assistenciais, 
nomeadamente o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de 
Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente 
de Adultos. 

Para mais informação, consulte: https://www.cuf.pt/hospital-cuf-tejo

Estará ainda disponível, no curto prazo, uma sala totalmente equipada e 
dedicada aos diagnósticos e tratamentos no âmbito do Centro de 
Neurociências, dando assim uma resposta completa e integrada aos 
diversos procedimentos de neurorradiologia de intervenção. 

O Bloco Operatório é constituído por 10 salas preparadas para a realização 
de intervenções cirúrgicas altamente diferenciadas.  Garante todas as 
condições de segurança necessárias e está equipado com tecnologias de 
última geração - entre as quais: equipamento robótico; equipamentos de 
laparoscopia; equipamentos de ventilação e monitorização de última 
geração; sistema de integração de vídeo e áudio, permitindo transmissão 
em direto a todo o momento, o que é factor de inequívoca diferenciação da 
componente de formação pré e pós-graduada. 

Visando a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, e de forma a 
que os mesmos mantenham sempre atualizados os seus conhecimentos, 
foi criada uma sala com anfiteatro cirúrgico que permite o 
acompanhamento de cirurgias em tempo real. 

Esta sala, tal como as restantes do bloco operatório, está preparada com 
sistema de som e imagem integrados que possibilitam, ainda, a 
transmissão em direto de cirurgias para o auditório e salas de reuniões dos 
Centros Clínicos, distribuídas pelo hospital. 

Dos equipamentos de última geração, realça-se:

Sala de Neurocirurgia

Equipada com sistema de neuronavegação com apoio ecográfico, 
visualização de imagem 3D e microscópio de ponta, esta sala permite a 
realização de cirurgias usando tecnologia com imagens 3D em tempo real 
e em vários planos, garantindo maior precisão do ato cirúrgico e 
reduzindo o risco de complicações.

Sala de Robótica

Equipada com um robô Da Vinci que permite realizar cirurgias 
minimamente invasivas com maior precisão através de apoio de imagem 
tridimensional de alta definição. Este equipamento médico, que funciona 
como a extensão das mãos e olhos do cirurgião, permite um menor 
número de incisões, o que garante menor probabilidade de infeções no 
pós-operatório, uma recuperação mais rápida e, como tal, menos tempo 
de internamento. 

Esta sala dispõe de uma estrutura contígua dedicada à formação em 
cirurgia robótica. 

Sala de Oftalmologia 

Sala para procedimentos de cirurgia de ambulatório, equipada com 
tecnologia de ponta com imagem 3D e microscópio e lasers de última 
geração.  

Sala Híbrida

Sala equipada com angiógrafo de última geração para a realização de 
procedimentos minimamente invasivos (por ex.: implementação de 
válvula aórtica por via percutânea (TAVI); colocação de Mitraclip para 
prevenção da insuficiência da válvula mitral; procedimentos de 
endopróteses torácicas e abdominais (TEVAR e EVAR); cirurgia de bypass 
minimamente invasiva; cirurgia da coluna/ tumores onde o auxílio de 
imagem é fundamental como complemento à intervenção cirúrgica)  e/ou 
cirurgia convencional pelas áreas de Cardiologia de Intervenção, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Vascular ou Neurocirurgia. 

Hospital Escola: ensina, investiga e interroga

Uma das dimensões potenciada pelo projeto clínico do Hospital CUF Tejo 
é a forte aposta na vertente académica e de investigação clínica, com foco 
na promoção do desenvolvimento dos próprios profissionais do Hospital.

O Hospital CUF Tejo promove a integração das atividades de formação 
pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no 
dia a dia das equipas clínicas, oferecendo condições ímpares para 
atividades formativas e de investigação clínica translacional.

O Hospital CUF Tejo assume-se como um Hospital Escola, pensado de raiz 
para integrar as atividades de formação universitária pré e pós-graduada e 

de investigação clínica translacional no dia a dia das equipas clínicas. 

Com mais de 600m2 dedicados exclusivamente ao ensino e a momentos 
de partilha de conhecimento entre profissionais, este espaço foi 
projetado para ser uma unidade educacional e formativa de referência, a 
nível nacional e internacional, na área biomédica e contempla: 

Equipado com tecnologia de simulação e realidade aumentada de vanguarda

• Nas salas de simulação de alta-fidelidade é possível treinar com
modelos/manequins que mimetizam o doente real, abrangendo
todos os grupos etários: desde o doente adulto, pediátrico, neonatal
(termo e prematuro) até ao doente geriátrico;

• Existem, também, várias salas de procedimentos endoscópicos,
procedimentos cirúrgicos, salas de Imagiologia e salas de
procedimentos individuais/técnicas isoladas que possibilitam
através de simuladores e da realidade aumentada o treino de
técnicas e manobras utilizadas no mais diversos contextos clínicos.

Formação pré-graduada

A CUF foi o primeiro grupo privado a receber a regência de uma cadeira 
universitária de medicina. No Hospital CUF Tejo, no próximo ano lectivo, vão 
decorrer as aulas de Otorrinolaringologia, Terapia da Fala e 
Gastrenterologia, assim como estágios curriculares em especialidades como 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Radiologia, Terapia da Fala, Audiologia, Enfermagem e Farmácia.

Internato Médico

A CUF recebeu Idoneidade Formativa em 2012, o primeiro ano em que a 
Ordem dos Médicos atribuiu a mesma a hospitais privados. Atualmente 
recebemos no Hospital CUF Infante Santo Internos de 
Otorrinolaringologia e Oncologia, que vão transitar para o novo Hospital 
CUF Tejo. Em 2021 o novo hospital também irá receber internos
de Imagiologia.

Núcleos Académicos Clínicos

Integrando a actividade assistencial de prestação de cuidados de saúde 
com o ensino pré e pós-graduado e, ainda, com a investigação clínica, foi 
criado em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas – NOVA Medical 
School, o primeiro Núcleo Académico Clínico (NAC) de uma Faculdade de 
Medicina: o Núcleo Académico Clínico de Otorrinolaringologia e Patologia 
Cérvico-Facial. O projeto clínico do Hospital CUF Tejo contempla ainda o 
desenvolvimento de outros NAC a curto e médio prazo.

Apoio à Investigação

Na CUF é dado o apoio à Investigação com a disponibilização de Bolsas de 
Doutoramento para Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde 
e Técnico Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

No total a CUF conta com mais de 80 médicos doutorados e cerca de 50 
profissionais de saúde a frequentar programas doutorais.

Motor de desenvolvimento e reabilitação da zona 
envolvente

Implementado numa zona em requalificação profunda da cidade de 
Lisboa, o Hospital CUF Tejo é composto por zonas verdes e jardins 
urbanos exteriores, onde ficará acessível o património histórico e cultural 
existente no local e que foi preservado: a Doca do Baluarte, estrutura 
militar construída em 1652 por iniciativa do rei D. João IV e descoberta 
durante a obra; e o painel de azulejos de Querubim Lapa, um dos mais 
importantes ceramistas portugueses que se encontrava instalado nos 
antigos edifícios localizados no terreno.

contactos
CUF  | Elisabeth Ferreira -  elisabeth.ferreira@cuf.pt – 961 345 948
JLM&A | Paulo Mascarenhas - ppmascarenhas@jlma.pt -  964 33 7 849
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