
 

 
 

COMUNICADO AOS BENEFICIÁRIOS DA ADM 
  

COVID-19  

REORGANIZAÇÃO DA REDE CUF  

 

De acordo com o comunicado do Conselho Diretivo, de 21 de fevereiro de 2020 (ler 

aqui), o Grupo José de Mello Saúde (JMS) informou que, a partir de 1 de março de 2020, 

foi suspensa a prestação dos serviços ao abrigo das convenções celebradas nas 

seguintes unidades de saúde: 

• Hospital CUF Descobertas 

• Hospital CUF Cascais 

• Hospital CUF Sintra 

• Clínica CUF Almada 

• Clínica CUF Mafra 

Em 25 de março de 2020, o IASFA foi informado de que, no contexto da pandemia de 

COVID-19 o Grupo JMS e a sua rede CUF procederam à reorganização dos seus hospitais 

e clínicas num novo modelo que entrou em funcionamento dia 23 de março (segunda-

feira), e que estará em vigor enquanto assim se justificar.  

 

Na sequência desta reorganização, o Hospital CUF Infante Santo passou a assumir o 

tratamento de doentes com COVID-19, mantendo, no entanto, a atividade de consultas, 

Hospital de Dia Oncológico para doentes não COVID-19 e Angiografia, GammaKnife e 

Gastroenterologia, para doentes não COVID-19, mas apenas para situações emergentes 

ou inadiáveis. 

https://www.iasfa.pt/comunicados/grupo-jose-de-mello-saude-suspende-servicos-convencionados-em-algumas-unidades-a-partir-de-marco-de-2020/
https://www.iasfa.pt/comunicados/grupo-jose-de-mello-saude-suspende-servicos-convencionados-em-algumas-unidades-a-partir-de-marco-de-2020/


 

 

Assim: 

Na área metropolitana de Lisboa 

Em alternativa ao Hospital CUF Infante Santo o Grupo JMS levantou a suspensão do 

acordo para a Unidade CUF Descobertas que passará a estar disponível para os 

beneficiários da ADM nas seguintes condições: 

1. Doentes sem sintomas de COVID-19 que necessitem de atendimento urgente; 

2. Atendimento permanente a grávidas (atendimento permanente de ginecologia-

obstetrícia) mas apenas para casos não COVID-19;  

3. Doentes sem sintomas de COVID-19 que necessitem de atendimento urgente ou 

crítico, mantendo inclusivamente a atividade de consultas e hospital de dia 

oncológico.   

4. Atendimento permanente para crianças. 

 

No Porto 

O Hospital CUF Porto vai assumir o tratamento de doentes com COVID – 19; 

Mantém-se em funcionamento o Atendimento Permanente para adultos e crianças (a 

partir de 28 de março passa apenas a funcionar durante o dia entre as 8h00 e as 22h00). 

Em Torres Vedras 

Mantém-se em funcionamento o Atendimento Permanente para adultos. 

Fica encerrado, temporariamente, o Atendimento Permanente para crianças.  

Em  Santarém 

Mantém-se em funcionamento o Atendimento Permanente para Adultos 24h. 

Fica encerrado, temporariamente, o Atendimento Não Programado para crianças.  

Em Viseu 

Mantém-se em funcionamento o Atendimento Permanente para adultos a funcionar 

apenas durante o dia entre as 8h00 e as 22h. 

Mantém-se em funcionamento o Atendimento Permanente para crianças a funcionar 

apenas durante o dia entre as 8h30 e as 22h. 

Em Coimbra 

Fica encerrado, temporariamente, o Atendimento Médico Não Programado de adultos 

e crianças. 



 

 

 

Mais informa o Grupo JMS que: 

- A CUF mantém todas as unidades da rede dedicadas à prestação de cuidados 

presenciais à população (consultas, exames, tratamentos), desde que estes sejam 

urgentes e importantes, o que inclui, desde logo, o seguimento regular de pediatria, 

obstetrícia, oncologia, entre outras situações; 

- A prestação destes cuidados será sempre feita em áreas dos hospitais completamente 

segregadas de doentes COVID-19, por forma a garantir a máxima segurança a doentes e 

profissionais de saúde; 

 

Para quaisquer esclarecimentos mais detalhados sobre a reorganização dos serviços da 

rede das unidades de saúde do Grupo José Mello Saúde, pode ser consultada a página 

oficial da CUF em https://www.saudecuf.pt/cuf/noticias/covid-19-reorganizacao-da-

rede-cuf. 

 

Lisboa, 26 de março de 2020 

 

O Conselho Diretivo do IASFA 
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