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 Em 20 de julho de 1873, a Sociedade Portuguesa de 
Beneficência nasceu com a missão de prestar assistência médica 
aos portugueses morando em Campinas e, sob as ordens de 
Francisco Gonçalves Ferreira Novo, primeiro presidente da 
entidade, foram levantados recursos por meio de aportes, 
doações e venda de títulos para investir na construção do 
hospital, iniciada em 1877 

 

 Dois anos depois, após terminadas as obras, o corpo clínico e as 
instalações foram ganhando reconhecimento da população 
campineira e de figuras ilustres da história do Brasil, como a 
Princesa Isabel e o imperador Dom Pedro II, que conferiram fama 
ao Hospital Beneficência em visitas oficiais e também a 
monarquia de Portugal, intitulando a Sociedade como Real, em 
1907.  

 

 
 

 

 



Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência(RSPB) 

Localização 

 

 

Rua Onze de Agosto, Nº 557 Centro – Campinas – SP 

 

Fundada em 20/julho/1873 

 

 

 

 



Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência(RSPB) 

Termo Aditivo ao Convênio 183/16 

 

Processo: PMC.2020.00025074-74 

Termo Aditivo nº 009 /21 

 

Vigência: 18 meses 

 

19/09/2021 à 27/12/2021 

 

 

 



Real Sociedade Portuguesa 

de Beneficência(RSPB) 

 Convênio Atual 

 

 30 leitos de Clínica Médica; 

 14 leitos de UTI; 

 12 AIHs de retaguarda clínica para TRS  

 Exames Laboratoriais e ECG p/ TRS (FPO) 

 Terapia Renal Substitutiva –TRS 

 Exames de Tomografia sem contaste 

 Exames de Ultrassonografia 

 Exames de RX 

 

 

 

 



Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência(RSPB) 

Objetivo 

 

 A formalização deste Termo Aditivo determina 

atender a portaria nº 827 de 15 de abril de 2020, a 

qual inclui o procedimento 030501022-0 – 

Complementação de valor de sessão de 

hemodiálise em pacientes com suspeita ou 

confirmação de COVID-19, até a completa 

recuperação do paciente com a parada de 

manifestação de sintomas da COVID 19.. 



Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência(RSPB) 
Razões que justificam a celebração do Termo Aditivo 

 

A REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA executa a 

hemodiálise de acordo com a Nota Técnica 04/2020 da Anvisa, quanto 

a sala para a hemodiálise de pacientes suspeitos ou confirmados de 

Covid: 

“... Pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 

coronavírus devem preferencialmente ser dialisados em uma sala 

separada, bem ventilada e com a porta fechada, respeitando-se a 

distância mínima de 1 metro entre os pacientes: a. Se não tiver 

condições de colocar esses pacientes em uma sala separada, o serviço 

deve dialisá-los no turno com o menor número de pacientes, nas 

máquinas mais afastadas do grupo e longe do fluxo principal de tráfego, 

quando possível. b. Caso haja mais de um paciente suspeito ou 

confirmado de infecção pelo novo coronavírus, sugere-se realizar o 

isolamento por coorte, ou seja, colocar em uma mesma área pacientes 

com infecção pelo mesmo agente infeccioso...”  



Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência(RSPB) 

FPO – TRS 

Procedimento Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total /Mês 

030501022-0-Complementação de valor 

de sessão de hemodiálise em pacientes 

com suspeita ou confirmação de COVID-

19* 

PORTARIA Nº 827, DE 15 DE ABRIL DE 

2020 

116 R$ 71,21 R$ 8.260,36 



Real Sociedade Portuguesa 

de Beneficência(RSPB)   

 

         Recurso Financeiro Total             

 

 

 COMPONENTE Fonte Federal 
Fonte 

Municipal 
Mensal até 

Total 06 meses 

(Julho a 

Dezembro de 

2021) 

PÓS FIXADO 

(Pago por 

produção) 

R$ 8.260,36 R$ 0,00 R$ 8.260,36 R$ 49.562,16 



Real Sociedade Portuguesa 

de Beneficência(RSPB) 

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO MENSAL SEM 
TA = R$ 1.699.445,39 

 

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO MENSAL COM 
TA 009/21 = R$ 1.707.705,75 

 Recurso Federal: R$ 1.329.705,75  

 Recurso Municipal: R$ 378.000,00 
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Obrigada 

 

 

 

Osmarina F.C.Ruiz 

Apoio Técnico- DGDO 


