
Vigência 01/08/2019

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

10101118 22 Sessao de Psicoterapia / Psicologo - (12 ou ate 40 por ano se cumprir diretriz de utilização definida pelo SC Saude)  R$                        46,59 

10101121 22
Sessao de Psicoterapia em grupo por paciente / Psicologo - (12 ou ate 40 por ano se cumprir diretriz de utilização 

definida pelo SC Saude)
 R$                           8,19 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

10101135 22 Sessões de Fonoaudiologia Ambulatorial  R$                        46,59 

10101145 22
Sessoes de Fonoaudiologia em grupo por paciente - (ate 24 por ano se cumprir diretriz de utilizacao definida pelo SC 

Saude)
 R$                           8,19 

10101217 22 Sessão Individual Hospitalar de Fonoaudiologia (com Diretirz de Utilizaçao  R$                        46,59 

Código Descrição Valor de Honorários

10101159 22 Consulta/Sessao de Terapia Ocupacional - (12 ou ate 40 por ano se cumprir diretriz de utilização definida pelo SC Saude)  R$                        35,68 

10101161 22
Consulta/Sessao de Terapia Ocupacional em grupo por paciente - (12 ou ate 40 por ano se cumprir diretriz de utilização 

definida pelo SC Saude)
 R$                           6,26 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

10101179 22 Consulta/Sessao de Nutricao - (ate 12 por ano se cumprir diretriz de utilizacao definida pelo SC Saude)  R$                        35,68 

TABELA DE HONORÁRIO AMBULATORIAL
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Honorário de Psicologia

Honorário de Fonoaudiologia

Honorário de Terapia Ocupacional

Honorário de Nutrição



10101180 22
Consulta/Sessao de Nutricao em grupo por paciente (ate 12 por ano se cumprir diretriz de utilizacao definida pelo SC 

Saude)
 R$                          6,26 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106708 22
Nível de complexidade I - Paciente com distúrbio neurofuncional, independente ou parcialmente dependente na 

realização de atividades.
 R$                        16,75 

13106716 22 Nível de complexidade II - Paciente com distúrbio neurofuncional, totalmente dependente na realização de atividades.  R$                        26,38 

21001049 22 Reabilitação por Biofeedback com EMG (Eletromiografia)  R$                        76,03 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106724 22 Nível de complexidade I -Disfunção locomotora, paciente independente ou com dependência parcial.  R$                        16,75 

13106732 22 Nível de complexidade II - Disfunção locomotora, paciente com dependência total  R$                        26,38 

21002045 22 Reabilitação por Biofeedback com EMG (Eletromiografia)  R$                        76,03 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106740 22
Nível de complexidade I -Disfunção do sistema respiratório clínica e/ou cirúrgica atendido em programas de 

recuperação funcional cardiopulmonar , em grupo.
 R$                        16,75 

13106759 22
Nível de complexidade II -Disfunção do sistema respiratório clínica e/ou cirúrgica atendido em programas de 

recuperação funcional cardiopulmonar, de forma individualizada
 R$                        26,38 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106767 22
Nível de complexidade I : Disfunção do sistema cardiovascular clínica e/ou cirúrgica atendido em programas de 

recuperação funcional cardiovascular em grupo
 R$                        16,75 

13106775 22
Nível de complexidade II : Disfunção do sistema cardiovascular clínica e/ou cirúrgica atendido em programas de 

recuperação funcional cardiovascular, de forma individualizada
 R$                        26,38 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de queimaduras.

Atendimento fisioterapêutico decorrentes de disfunções causadas por lesões no sistema nervoso central e/ou periférico.

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alterações do sistema musculoesquelético.

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alterações do sistema respiratório.

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alterações do sistema cardiovascular.



13106783 22 Nível de complexidade I :Disfunção do Sistema tegumentar atingindo até um terço de área corporal  R$                        16,75 

13106791 22 Nível de complexidade II :Disfunção do Sistema tegumentar atingindo mais um terço de área corporal.  R$                        26,38 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106805 22
Nível de complexidade I : Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em um segmento, associada ou não a ulcerações.

 R$                        16,75 

13106813 22
Nível de complexidade II : Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em dois ou mais  segmentos, associada ou não a 

ulcerações.
 R$                        26,38 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106821 22 Disfunção do sistema genital, reprodutor e excretor (urinário/proctológico).  R$                        16,75 

21007047 22 Reabilitação Perineal Com Bioofedback (cumprir diretriz de utilização definida pelo SC Saúde)  R$                      195,45 

13106830 22 Consulta ambulatorial (cumprir diretriz de utilização definida pelo SC Saúde)  R$                        43,75 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106848 22
Acupuntura por sessão realizada por profissional de saúde, exceto medico (cumprir diretriz de utilização definida pelo 

SC Saúde)
 R$                        43,75 

Vigência 01/08/2019

Atendimento fisioterapêutico decorrentes de disfunções causadas por lesões no sistema nervoso central e/ou periférico.

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alteração do sistema linfático e/ou vasculosanguineo.

Atendimento fisioterapêutico – clinico nas disfunções decorrentes de alteração do sistema genito-urinario/reprodutor.

Honorários de acupuntura realizada por profissional de saúde, exceto medico.

TABELA DE HONORÁRIO HOSPITALAR

ANEXO 11.2 EDITAL 0057/2013



Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106856 22
Nível de complexidade I - Paciente com distúrbio neurofuncional, independente ou parcialmente dependente na 

realização de atividades.
 R$                        16,75 

13106864
22 Nível de complexidade II - Paciente com distúrbio neurofuncional, totalmente dependente na realização de atividades.  R$                        26,38 

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106872 22 Nível de complexidade I -Disfunção locomotora, paciente independente ou com dependência parcial.  R$                        16,75 

13106988 22
Paciente em pré/pós-operatório, requerendo assistência fisioterapêutica preventiva e/ou terapêutica, em atendimento 

nas unidades de internamento (enfermaria e apartamentos).
 R$                        16,75 

13106880 22 Nível de complexidade II - Disfunção locomotora, paciente com dependência total  R$                        26,38 

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alterações do sistema respiratório.

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

1310689 22
Nível de complexidade I -Disfunção do sistema respiratório em atendimento hospitalar nas unidades de internamento ( 

enfermaria e apartamentos)
 R$                        16,75 

1310690
22

Nível de complexidade II -Disfunção do sistema respiratório em atendimento hospitalar nas unidades de internamento ( 

enfermaria e apartamentos) necessitando de assistência ventilatória.
 R$                        26,38 

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alterações do sistema cardiovascular.

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106910 22
Nível de complexidade I : Disfunção do sistema cardiovascular ,em atendimento hospitalar nas unidades de 

internamento (enfermaria e apartamento)
 R$                        16,75 

13106996 22 Disfunção do sistema cardiovascular, em atendimento hospitalar em UTI  R$                        26,38 

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de queimaduras.

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

1310692 22
Nível de complexidade I :Disfunção do Sistema tegumentar atingindo até um terço de área corporal, em unidades de 

internamento (enfermaria e apartamento).
 R$                        16,75 

1310693 22
Nível de complexidade II :Disfunção do Sistema tegumentar atingindo mais um terço de área corporal, em unidades de 

internamento (enfermaria e apartamento).
 R$                        26,38 

Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alterações do sistema musculoesquelético.



Atendimento fisioterapêutico nas disfunções decorrentes de alteração do sistema linfático e/ou vasculosanguineo.

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106945 22 Nível de complexidade I : Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em um segmento, associada ou não a ulcerações, 

em atendimento hospitalar nas unidades de internamento (enfermaria e apartamentos).

 R$                        16,75 

13106953 22 Nível de complexidade II : Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em dois ou mais  segmentos, associada ou não a 

ulcerações, em atendimento hospitalar nas unidades de internamento (enfermaria e apartamentos).

 R$                        26,38 

Atendimento fisioterapêutico – clinico nas disfunções decorrentes de alteração do sistema genito-

urinario/reprodutor.

Código
Tabela 

Domínio
Descrição Valor de Honorários

13106961 22
Disfunção do sistema genital, reprodutor e excretor (urinário/proctológico),em atendimento nas unidades de 

internamento).
 R$                        16,75 

13106970 22 Consulta hospitalar (cumprir diretriz de utilização definida pelo SC Saúde)  R$                        43,75 


