
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS
ÁREA TÉCNICA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

REABILITAÇÃO FÍSICA 

Nº Nome do Procedimento
1 Atendimento/Acompanhamento intensivo de paciente em reabilitação física (1 Turno paciente-dia - 15 atend-mês)
2 Tratamento intensivo de paciente em reabilitação física (1 Turno paciente-dia - 20 atend-mês)
3 Tratamento intensivo de paciente em reabilitação física (2 Turnos paciente-dia - 20 atend-mês)

Nº Nome do Procedimento
1 Andado rfixo / articulado em aluminio c/ quatro ponteiras
2 Cadeira de rodas adulto/infantil (tipo padrão)
3 Cadeira de rodas p/ banho c/ assento sanitário
4 Cadeira de rodas p/ tetraplégico - tipo padrão
5 Calçados anatômicos c/ palmilhas p/ pé neuropático (par)
6 Calçados ortopédicos confeccionados sob medida até número 45 (par)
7 Calçados ortopédicos pré-fabricados c/ palmilhas até número 45 (par)
8 Calçados sob medida p/ compensação de discrepância de membros inferiores a partir do número 34
9 Calçados sob medida p/ compensação de encurtamento até número 33 (par)
10 Carrinho dobrável p/ transporte de criança c/ deficiência
11 Bengala canadense regulável em altura (par)
12 Muleta axilar regulável de madeira (par)
13 Muleta axilar tubular em alumínio regulável na altura (par)
14 Palmilhas confeccionadas sob medida (par)
15 Palmilhas p/ pés neuropáticos confeccionadas sob medida p/ adultos ou crianças (par)
16 Palmilhas p/ sustentação dos arcos plantares até o número 33 (par)
17 Palmilhas p/ sustentação dos arcos plantares número acima de 34 (par)
18 Órtese/Cinta LSO tipo Putti (Baixa)
19 Órtese/Cinta TLSO tipo Putti (Alto)
20 Órtese/Colete CTLSO tipo Milwaukee
21 Órtese/Colete tipo Williams
22 Órtese/Colete TLSO tipo Knight
23 Órtese cruromaleolar infantil em prolipropileno p/ imobilização de joelho em extensão articulada
24 Órtese cruromaleolar p/ limitação dos movimentos do joelho

Procedimento de OPM - Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção

Procedimento de Atendimento



25 Órtese cruropodálica c/ distrator p/ genuvalgo/genuvaro (infantil e adolescente)
26 Órtese dinâmica pélvico-crural tipo atlanta / toronto
27 Órtese dinâmica suropodálica tipo mola de Codeville (unilateral)
28 Órtese estática imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano
29 Órtese genupodálico em polipropileno tipo sarmiento
30 Órtese HCTO tipo Minerva imobilizadora cervical c/ apoio torácico (colar)
31 Órtese metálica cruropodálica adulto
32 Órtese metálica crupodálica (infantil e adolescente)
33 Órtese metálica suropodálica (infantil)
34 Órtese pélvico-podálica de descarga isquiática
35 Órtese pélvico-podálica metálica c/ ou s/ apoio isquiático (infantil e adolescente)
36 Órtese pélvico-podálica metálica p/ adulto c/ ou s/ apoio isquiático
37 Órtese rígida p/ luxação congênita do quadril
38 Órtese suropodálica articulada em polipropileno infantil
39 Órtese suropodálica s/ articulação em polipropileno (adulto)
40 Órtese suropodálica s/ articulação em polipropileno (infantil)
41 Órtese suropodálica metálica (adulto)
42 Órtese suropodálica unilateral articulada em polipropileno (adulto)
43 Órtese suspensório de Pavlik
44 Órtese tipo Sarmiento para úmero
45 Órtese TLSO / Colete tipo Boston
46 Órtese TLSO /Tipo colete em metal tipo Jewett
47 Órtese TLSO corretiva tóraco-lombar em polipropileno 
48 Órtese TLSO tipo Colete / Jaqueta Risser
49 Órtese torácica colete dinâmica de compressão torácica
50 Prótese canadense endoesquelática em alumínio ou aço (desarticulação do quadril)
51 Prótese canadense exoesquelética (desarticulação do quadril)
52 Prótese endoesquelética p/ desarticulação de joelho em alumínio ou aço
53 Prótese endoesquelética transfemural em alumínio ou aço
54 Prótese endoesquelética transtibial tipo PTB-PTS-KBM em alumínio ou aço
55 Prótese exoesquelética para desarticulação do joelho
56 Prótese exoesquelética passiva para desarticulação do punho ou amputação trasradial
57 Prótese exoesquelética transfemural
58 Prótese exoesquelética transtibial c/ coxal ou manguito de coxa
59 Prótese exoesquelética transtibial tipo PTB-PTS-KBM
60 Prótese funcional endoesquelética p/ amputação transumeral
61 Prótese funcional exoesquelética p/ desarticulação de cotovelo (punho de rosca)
62 Prótese funcional exoesquelética p/ desarticulação de cotovelo (punho universo).
63 Prótese funcional exoesquelética para amputação transradial
64 Prótese funcional exoesquelética transradial c/ gancho de dupla força



65 Prótese funcional exoesquelética transradial coto curto
66 Prótese funcional exoesquelética transradial p/ punho de troca rápida c/ gancho de dupla força
67 Prótese funcional exoesquelética transumeral
68 Prótese Mamária
69 Prótese p/ amputação tipo Chopart
70 Prótese passiva endoesquelética p/ desarticulação de ombro e escapulectomia parcial ou total
71 Prótese passiva endoesquelética transumeral
72 Prótese passiva para amputação parcial da mão
73 Prótese tipo palmillha para amputação em nível do ante pé
74 Órtese HCO tipo Philadelphia p/ imobilização da região cervical
75 Substituição de espuma e meia cosmética em prótese endoesquelética transfemural 
76 Substituição de espuma e meia cosmética em prótese transtibial endoesquelética
77 Substituição de espuma e meia em prótese endoesquelética transumeral
78 Substituição de luva cosmética p/ mãos protéticas
79 Substituição de pé de adaptação dinâmica
80 Substituição de pé sach/ articulado
81 Substituição do encaixe interno flexível p/ prótese transtibial exoesquelética / endoesquelética
82 Substituição/troca do encaixe p/ prótese transfemural endoesquelética / exoesquelética
83 Coletor urinário de perna ou de cama

Nº Nome do Procedimento
Procedimento de Atendimento

1 Tratamento em Reabilitação


