
Código Descritor Preço

50000055 Consulta individual ambulatorial, em terapia ocupacional 35,42           

50000063 Consulta individual domiciliar, em terapia ocupacional 41,80           

50000080 Sessão individual ambulatorial, em terapia ocupacional 25,30           

50000098 Sessão individual domiciliar, em terapia ocupacional 35,42           

50000101 Sessão individual hospitalar, em terapia ocupacional 25,30           

50000136 Sessão de terapia ocupacional para treinamento órteses, próteses e adaptações 30,36           

50000144 Consulta ambulatorial em fisioterapia 41,80           

50000152 Disfunção neurofuncional. 31,53           

50000160 Disfunção locomotora. 27,32           

50000179 Disfunção locomotora. 21,02           

50000187
Disfunção do sistema cardiovascular, clínica e/ou cirúrgica atendida em programa de recuperação 

funcional cardiovascular. 21,02           

50000195 Disfunção tegumentar atingindo até 1/3 ou mais de área corporal. Ambulatorial. 27,32           

50000209 Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em um segmento, associada ou não a ulcerações.
31,53           

50000217
Paciente em pré/pós operatório requerendo assistência fisioterapêutica preventiva e/ou 

terapêutica. 31,53           

50000225 Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial por alterações endocrino-metabólicas 31,53           

50000233 Disfunção do sistema genital reprodutor ou excretor (urinário/proctológico) Ambulatorial. 67,25           

50000241 Consulta domiciliar em fisioterapia 36,43           

50000250
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema nervoso central e/ou 

periférico. 42,36           

50000268
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema locomotor (músculo 

esquelético) 35,31           

50000276 Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema respiratório. 35,31           

50000284 Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema cardiovascular. 35,31           

50000292 Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema decorrentes de queimaduras.
35,31           

50000306 Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema linfático e/ou vascular. 35,31           

50000314 Atendimento fisioterapêutico domiciliar no pré e pós hospitalar e em recuperação de tecidos 35,31           

50000322 Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema endócrino metabólico. 35,31           

50000330 Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema genital, reprodutor e excretor.
80,71           

50000357 Disfunção neurofuncional. 31,53           

50000365 Disfunção locomotora. 31,53           

OBS: 12 SESSÕES/CONSULTAS POR ANO

ANEXO D – TABELA PARA ESPECIALIDADES NÃO-MÉDICAS

HONORÁRIOS DE FISIOTERAPIA 

HONORÁRIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL



Código Descritor Preço

ANEXO D – TABELA PARA ESPECIALIDADES NÃO-MÉDICAS

50000373 Disfunção do sistema respiratório necessitando de assistência ventilatória ou não. 31,53           

50000381 Disfunção do sistema cardiovascular em atendimento hospitalar e unidade de internação. 31,53           

50000390
Disfunção do sistema tegumentar atingindo até 1/3 ou mais de área corporal em unidades de 

internação. 23,12           

50000403
Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em um segmento associada ou não a ulcerações. 

Unidade de internação. 31,53           

50000411
Paciente em pré /pós operatório requerendo assistência fisioterapêutica preventiva e/ou 

terapêutica em pacientes internados 31,53           

50000420 Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar por alterações endocrino-metabólicas 31,53           

50000454 Disfunção do sistema genital reprodutor ou excretor (urinário/proctológico). Hospitalar. 67,25           

50000349 Consulta hospitalar 32,18           

50000160 Disfunção locomotora , paciente independente ou dependencia  parcial. 26,65           

50000179
Disfunção do sistema respiratório clinica e/ou cirúrgica atendido em programa de programa de 

recuperação funcional cardiopulmonar em grupo. 34,32           

50000179
Disfunção do sistema respiratório clinica e/ou cirúrgica atendido em programa de programa de 

recuperação funcional cardiopulmonar de forma individualizada. 32,18           

50000209
Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em um segmento associada ou não a ulcerações. 

Ambulatorial. 23,17           

50000217
Paciente em pré /pós operatório requerendo assistência fisioterapêutica preventiva e/ou 

terapêutica 32,18           

50000438 Fisioterapia aquática 24,67           

50000446 Reeducação postural global (RPG) 30,89           

50000462 Consulta em psicologia 41,80           

50000470 Sessão de psicoterapia individual por psicólogo 30,36           

50000560 Consulta ambulatorial por nutricionista 41,80           

50000578 Consulta domiciliar por nutricionista 45,80           

50000586 Consulta individual ambulatorial de fonoaudiologia 41,80           

50000508 Consulta individual hospitalar de fonoaudiologia 35,80           

50000594 Consulta individual domiciliar de fonoaudiologia 40,48           

50000616 Sessão individual ambulatorial de fonoaudiologia 20,75           

50000624 Sessão individual domiciliar de fonoaudiologia 28,34           

50000632 Sessão individual hospitalar de fonoaudiologia 25,30           

OBS:  18 sessões por ano;  Pacientes internados em regime de hospital dia psiquiátrico, o número de sessões será definido 

conforme necessidade avaliada pelo médico assistente.

OBS: 12 sessões por ano;  18 sessões por ano, com diagnóstico de Diabets Mellitus no primeiro ano diagnóstico

HONORÁRIOS NUTRICIONISTA

HONORÁRIOS FONOAUDIOLOGIA

HONORÁRIOS PSICOLOGIA

OBS: Para as contas hospitalares utilizar também esta tabela do Edital.



Código Descritor Preço

ANEXO D – TABELA PARA ESPECIALIDADES NÃO-MÉDICAS

00000001 Análise funcional em Videofluroscopia 46,20           

00000002 Análise funcional em Nasofaringoscopia ou Videonasolaringoestroboscopia 23,76           

00000003 Audiometria ocupacional (independente do número de exames) 13,20           

00000004 Audiometria comportamental 29,48           

00000005 Audiometria condicionada 33,44           

00000006 Audiometria clínica 26,40           

00000007 Audiometria de tronco cerebral - BERA 73,92           

00000008 Audiometria em campo livre 33,44           

00000009 Avaliação Processamento Auditivo 73,92           

00000010 Emissão otoacústica 33,44           

00000011 Exames de fala, linguagem, motricidade orofacial e voz com equipamentos 36,08           

00000012 Ganho de inserção 44,00           

00000013 Imitanciometria 22,00           

00000014 Indicação / adaptação de AASI (por sessão) 22,00           

00000015 Teste vestibular com Vectoeletronistagmografia 51,48           

00000016 Teste vestibular sem Vectoeletronistagmografia 40,92           

OBS:  24 sessões por ano; Acima de 24 sessões por ano, considerar item 104 do Rol de procedimentos e eventos em saúde 

de 2016


