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Referencial Nacional de 
Honorários de Terapia 
Ocupacional (RNHTO)
Resolução COFFITO nº 368/ 20 de maio de 2009

Como fruto do trabalho iniciado no II 
Congresso Brasileiro de Terapia Ocupa-
cional em Fortaleza, no ano de 1991, a 
Associação Brasileira dos Terapeutas 
Ocupacionais - ABRATO apresenta a ver-
são atualizada do Referencial Nacional 
de Honorários de Terapia Ocupacional 
(RNHTO), documento que decorre dos 
Procedimentos de Terapia Ocupacional, 
estruturados pelo esforço coletivo de 
diversos profissionais e entidades repre-
sentativas da Terapia Ocupacional nos 
últimos 20 anos.

Esta versão foi construída tendo como 
suporte os resultados de fóruns de dis-
cussão solicitados pela ABRATO às asso-
ciações regionais, que tiveram o propó-
sito de identificar os valores praticados 
para remuneração dos procedimentos 
terapêuticos ocupacionais nas diversas 
regiões do Brasil. Além disso, estudos 
que levantaram os custos operacionais 
para a realização dos atendimentos de 
Terapia Ocupacional e os valores cober-
tos pelos planos de saúde, na atualida-
de, também foram considerados.

Este Rol foi enviado ao COFFITO que, 
exercendo seu papel como Tribunal 
Superior da Ética Profissional, zelando 

pelo exercício adequado da Fisioterapia 
e da Terapia Ocupacional, submeteu o 
mesmo à consulta pública buscando, 
no período de Abril e Maio de 2009, 
consolidá-lo pela classe dos terapeutas 
ocupacionais.

Compilando todas as informações ob-
tidas com as iniciativas descritas an-
teriormente, a Comissão Nacional de 
Honorários de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional do COFFITO elaborou esta 
primeira versão que tem, por objetivo, 
ser adotada pelo Sistema de Saúde Bra-
sileiro como referencial deontológico 
mínimo para a remuneração do profis-
sional de Terapia Ocupacional.

O RNHTO, em consonância com a visão 
de homem inerente à Terapia Ocupacio-
nal - um ser em atividade, inserido em 
um contexto social, influenciando e sen-
do influenciado dinamicamente pelo 
mesmo - terá, como base, a linguagem 
da Classificação Internacional de Fun-
cionalidade (CIF), a fim de compatibilizar 
as nomenclaturas dos procedimentos às 
recomendações da Organização Mun-
dial de Saúde, visualizando o reconheci-
mento universal das ações do terapeuta 
ocupacional Brasileiro.
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Este trabalho, desenvolvido por diver-
sos atores, não tem a pretensão de ser 
definitivo, muito pelo contrário, sim-
boliza um passo inicial em direção 
ao reconhecimento da excelência da 
assistência terapêutica ocupacional 
prestada aos usuários do Sistema de 
Saúde Brasileiro, abalizada na remu-
neração profissional digna e coerente.

Maio de 2009

Associação Brasileira dos Terapeutas 
Ocupacionais

Comissão Nacional de Honorários de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional 
- COFFITO
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O Referencial Nacional de Honorá-
rios de Terapia Ocupacional (RNH-

TO) é uma ferramenta criada pelo Con-
selho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO) e pela Associa-
ção Brasileira dos Terapeutas Ocupacio-
nais (ABRATO) para auxiliar o terapeuta 
ocupacional na precificação dos seus 
serviços, considerando os valores éti-
co-deontológicos necessários para ga-
rantir a mínima qualidade assistencial. 
Ele codifica e enumera todos os proce-
dimentos terapêuticos ocupacinais re-
conhecidos pelo COFFITO, conferindo 
a cada um deles o seu valor referencial, 
calculado a partir de um coeficiente que 
é atualizado anualmente (Coeficiente 
de Honorários de Terapia Ocupacional 
– CHTO).

CHTO 2023 = R$ 0,73

CALCULANDO O VALOR  
DE CADA PROCEDIMENTO
Para calcular o valor de cada pro-
cedimento, basta multiplicar o va-
lor referencial pelo CHTO (Ex.: 150 
CHTO = 150 x 0,73 = R$ 109,50). As 
páginas a seguir já apresentam os  
valores calculados para cada procedi-
mento, referentes ao ano de 2023.

MOEDA E REAJUSTE
Os valores são precificados em reais, 
com reajuste anual, aplicando-se o valor 
acumulado ao ano do Índice de Preços 

ao Consumidor (IPC) da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) – 
Setor Saúde, e/ou outros índices que o 
substituam, respondendo as perdas in-
flacionárias no período, com data-base 
no dia 1º de janeiro.

NEGOCIAÇÃO
Os valores poderão ser negociados den-
tro de uma margem de até 20% para me-
nos, considerando-se as características 
regionais. Os terapeutas ocupacionais 
ainda poderão acrescentar 50% nos pro-
cedimentos terapêuticos ocupacionais 
de urgência e emergência, realizados no 
período das 19h às 7h do dia seguinte, e 
100% em qualquer horário nos domin-
gos e feriados, conforme previsto na le-
gislação trabalhista e nos acordos coleti-
vos de trabalho.

ESPECIALISTAS
Os procedimentos terapêuticos ocupa-
cionais terão precificação acrescida de 
20% nos atendimentos realizados por 
especialistas profissionais na área de 
atuação, com certificação chancelada 
pela associação científica respectiva e 
registrada pelo COFFITO.

Consulte o RNHTO também no nosso aplicativo:

CREFITO  
MOBILE



GRUPO I
CONSULTAS

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.100-1 Consulta 150 CHTO r$ 109,50

   VALOR
     PARA
     2023: 
1 CHTO = R$0,73

CHTO=
COEFICIENTE DE 

HONORÁRIOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL

GRUPO II
AVALIAÇÃO

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.100-3 Avaliação dos componentes de desempenho 
ocupacional

135 CHTO r$ 98,55

20.07.100-4 Avaliação para prescrição de recursos de ajuda 
técnica e adaptação ambiental*

135 CHTO r$ 98,55
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GRUPO III
APLICAÇÃO DE TESTE

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.300-1 Aplicação de testes (por sessão) 300 CHTO r$ 219,00

GRUPO IV
APLICAÇÃO DE ATIVIDADES 

TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.400-1 Estimulação, treino e/ou resgate das atividades das 
áreas de desempenho ocupacional

117 CHTO r$ 85,41

20.07.400-2 Tratamento dos componentes de desempenho
ocupacional

117 CHTO r$ 85,41

20.07.400-3 Aplicação de métodos / técnicas / abordagens 
específicas

117 CHTO r$ 85,41

20.07.400-4 Adequação ambiental – 20.07.400-41 adequação do 
ambiente domiciliário

234 CHTO r$ 170,82

20.07.400-4 Adequação ambiental – 20.07.400-42 adequação de 
unidades de controle ambiental*

117 CHTO r$ 85,41

20.07.400-5 Realização de oficinas terapêuticas** 84 CHTO r$ 61,32

20.07.400-6 Atendimento grupal / grupo de atividades** 84 CHTO r$ 61,32

20.07.400-7 Atividades em grupo** 84 CHTO r$ 61,32

20.07.400-8 Acompanhamento terapêutico*** 300 CHTO r$ 219,00

20.07.100-5 Avaliação da acessibilidade/ergonomia no domicí-
lio, creche, escola, empresa, espaços comunitários 
(***)

234 CHTO r$ 170,82
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GRUPO  V
DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.500-1 Prescrição e confecção de recursos de tecnologias 
assistivas (material não incluso)***

200 CHTO r$ 146,00

20.07.500-2 Treinamento do uso de prótese, órtese e/ou outros 
dispositivos de tecnologia assisitiva (por sessão)

117 CHTO r$ 85,41

20.07.500-3 Ajuste de órteses e/ou demais dispositivos de 
tecnologia assistiva

150 CHTO r$ 109,50

20.07.500-4 Preparação pré-protética 117 CHTO r$ 85,41

GRUPO VII
ORIENTAÇÕES E CAPACITAÇÕES

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.700-1 Orientação familiar** 117 CHTO r$ 85,41

GRUPO VI
ERGONOMIA/ATIVIDADES DE TRABALHO

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.600-1 Planejamento ergonômico da empresa(***) 500 CHTO r$ 365,00

20.07.600-2 Readaptação profissional* 117 CHTO r$ 85,41

20.07.600-3 Treinamento para atividade laborativa* 117 CHTO r$ 85,41
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GRUPO VIII
CONSULTORIA / SUPERVISÃO / 

ASSESSORIA / APOIO / AUDITORIA

RNHTO Descrição Ref.  CHTO Valor 2023

20.07.800-1 Planejamento global *** 400 CHTO r$ 292,00

20.07.800-2 Consultoria / supervisão ** 300 CHTO r$ 219,00

20.07.800-3 Supervisão técnica terapêutica ocupacional 300 CHTO r$ 219,00

20.07.800-4 Supervisão técnica em serviço 300 CHTO r$ 219,00

20.07.800-5 Assessoria técnica *** 400 CHTO r$ 292,00

20.07.800-6 Assessoria política *** 400 CHTO r$ 292,00

20.07.800-7 Apoio institucional ***  400 CHTO r$ 292,00

20.07.800-8 Auditoria em serviços de saúde*** 400 CHTO r$ 292,00

20.07.700-2 orientações externas*** 234 CHTO r$ 170,82

20.07.700-3 Orientação a cuidadores(*) (**) 117 CHTO r$ 85,41

20.07.700-4 Capacitação de cuidadores(*) (**) 135 CHTO r$ 98,55

20.07.700-5 Orientações a oficineiros** 117 CHTO r$ 85,41

20.07.700-6 Orientação em educação em saúde** 117 CHTO r$ 85,41
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GRUPO IX
CONTEXTOS DE ATENDIMENTO 

RNHTO Descrição Ref. CHTO Valor 2023

20.07.900-1 Atendimento hospitalar* 117 CHTO r$ 85,41

20.07.900-2 Atendimento ambulatorial* 117 CHTO r$ 85,41

20.07.900-3 Atendimento domiciliário 234 CHTO r$ 170,82

20.07.900-4 Instituições de longa permanência* 117 CHTO r$ 85,41

OBSERVAÇÕES:

A precificação dos procedimentos descritos 
no RNHTO deve respeitar, em situações es-
peciais, as observações descritas na legenda 
abaixo:
* Quando houver deslocamento do profis-
sional sofrerá acréscimo de 100%.
** Por paciente/pessoa.

*** Por hora-técnica.
Os valores expressos não cobrem mate-
riais especiais, distintos aos utilizados em 
consultas e sessões convencionais de Terapia 
Ocupacional.
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