
Diretoria de Saúde da Aeronáutica
SARAM

PROCEDIMENTOS NÃO MÉDICOS

Código Descritor Valor

50000055 Consulta individual ambulatorial, em terapia ocupacional  R$           64,40 

50000063 Consulta individual domiciliar, em terapia ocupacional  R$         100,14 

50000080 Sessão individual ambulatorial, em terapia ocupacional  R$           50,07 

50000098 Sessão individual domiciliar, em terapia ocupacional  R$         100,14 

50000101 Sessão individual hospitalar, em terapia ocupacional  R$           50,07 

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

 R$           55,20 

50000144 Consulta ambulatorial em fisioterapia  R$           71,76 

50000152
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção 

decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico
 R$           68,78 

50000160
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção 

decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético
 R$           59,62 

50000179
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção 

decorrente de alterações no sistema respiratório
 R$           45,85 

50000187
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção 

decorrente de alterações do sistema cardiovascular
 R$           45,85 

50000195
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção 

decorrente de queimaduras
 R$           59,62 

50000209
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção 

decorrente de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico
 R$           64,20 
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Código Descritor Valor

50000217
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial no pré e pós cirúrgico e em 

recuperação de tecidos
 R$           68,78 

50000225
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial por alterações endocrino-

metabólicas
 R$           68,78 

50000233
Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial para alterações inflamatórias e ou 

degenerativas do aparelho genito-urinário e reprodutor
 R$         193,00 

50000241 Consulta domiciliar em fisioterapia  R$           82,80 

50000250
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar ao paciente com disfunção decorrente 

de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico
 R$         125,00 

50000268
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações do sistema músculo-esquelético
 R$         100,00 

50000276
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações no sistema respiratório
 R$         100,00 

50000284
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações do sistema cardiovascular
 R$         100,00 

50000292
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar ao paciente com disfunção decorrente 

de queimaduras
 R$         100,00 

50000306
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico
 R$         100,00 

50000314
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar no pré e pós cirúrgico e em 

recuperação de tecidos
 R$         100,00 

50000322
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar por alterações endocrino-metabólicas

 R$         100,00 

50000330
Sessão para assistência fisioterapêutica domiciliar para alterações inflamatórias e ou 

degenerativas do aparelho genito-urinário e reprodutor
 R$         220,10 

50000349 Consulta hospitalar em fisioterapia  R$           71,76 

50000357
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção decorrente 

de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico
 R$           68,78 

50000365
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações do sistema músculo-esquelético
 R$           59,62 

50000373
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações no sistema respiratório
 R$           59,62 



Código Descritor Valor

50000381
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações do sistema cardiovascular
 R$           55,02 

50000390
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção decorrente 

de queimaduras
 R$           52,00 

50000403
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção decorrente 

de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico
 R$           62,40 

50000411
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar no pré e pós cirúrgico e em 

recuperação de tecidos
 R$           70,00 

50000420
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar por alterações endocrino-metabólicas

 R$           70,00 

50000446 Reeducação Postural Global  R$           71,76 

50000454
Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar para alterações inflamatórias e ou 

degenerativas do aparelho genito-urinário e reprodutor
 R$         190,00 

50000837 Fisioterapia aquatica individual (Hidroterapia)  R$           78,00 

50000845 Fisioterapia aquatica em grupo (Hidroterapia)  R$           41,60 

50000870 Atendimento Fisioterapêutico em Quiropraxia  R$           60,00 

50000462 Consulta em psicologia  R$           77,28 

50000470 Sessão de psicoterapia individual por psicólogo  R$           55,20 

50000560 Consulta ambulatorial por nutricionista  R$           77,28 

50000578 Consulta domiciliar por nutricionista  R$         110,40 

50000586 Consulta individual ambulatorial de fonoaudiologia  R$           77,28 

50000594 Consulta individual domiciliar de fonoaudiologia  R$         110,40 

50000616 Sessão individual ambulatorial de fonoaudiologia  R$           45,26 

50000624 Sessão individual domiciliar de fonoaudiologia  R$           77,28 

50000632 Sessão individual hospitalar de fonoaudiologia  R$           27,60 

50000667 Análise acústica da voz por fonoaudiólogo  R$           77,28 

50000675 Avaliação do processamento auditivo central por fonoaudiólogo  R$         260,00 

50000543 Acompanhamento de cuidador domiciliar  R$           63,00 

50001167 Confecção de recursos de tecnologia assistiva  R$         170,00 


