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1. INTRODUÇÃO 

A GAM Life Care buscando o constante aprimoramento das políticas de assistência à saúde, apresenta 

abaixo a seguinte lista de serviços e valores. 

 

2. CADASTRO DE ESPECIALIDADES E ATUAÇÃO EM HOME CARE 

CÓDIGO DECLARAÇÃO DO SERVIÇO VALOR R$ 

13001 Diária Global 24h com ventilação mecânica 685,00 

13002 Diária Global 24h 585,00 

13003 Diária Global 12h 425,00 

13004 Diária Global 6h 355,00 

 INCLUI: 
Mobiliários e equipamentos necessários para a internação domiciliar conforme necessidade 
técnica do segurado, bem como materiais de expediente. 
Equipamentos: cama hospitalar manual, cadeira de rodas, cadeira higiênica, colchão, 
aspirador (independente do tipo), suporte de soro, bomba de infusão, nebulizador, 
termômetro, esfignomamômetro, estetoscópio, mala com material para atendimento de 
intercorrência, comadre, compadre, macronebulizador, no-break, umidificador, oxímetro de 
pulso; 
Materiais de expediente: prontuário, receituário, recipiente para descarte de materiais 
perfurocortantes, gaveteiro para medicamentos; 
Equipamentos de proteção individual: álcool gel 70%, óculos, aventais/capotes, luvas de 
procedimentos estéreis ou não, touca descartável, máscara. 

 

 Permanência de técnicos de enfermagem, considerando a quantidade de horas necessárias 
de acordo com as tabelas descritas acima.  

 

 Visitas médicas clínicas ou pediátricas na frequência de semanal nas diárias globais de 24h, 
e nas demais diárias, quinzenal, podendo ser reduzidas conforme avaliação clínica do médico 

 

 Visita de enfermagem quantas necessárias, incluindo supervisão ou procedimentos a serem 
executados/realizados por este profissional. 

 

 Avaliação e acompanhamento fisioterápico quando necessário.  

 Avaliação e acompanhamento de fonoaudiólogo quando necessário.  

 Avaliação e acompanhamento de nutricionista quando necessário.  
 Avaliação e acompanhamento de serviço social quando necessário.  
 Avaliação e acompanhamento psicológico até uma vez por semana.  
 Estão inclusos todos os procedimentos passiveis de serem realizados em ambiente 

domiciliar, como acesso venoso periférico, desbridamentos, troca de cânula de 
traqueostomias, sondas enterais e de gastrostomia, bottons, extensores e sondas vesicais. 

 

 Concentrador de O2 / cilindro de O2 10mm³ até 2 por semana.  

 Respirador na diária que contempla ventilação mecânica  

 Estão inclusos materiais e medicamentos com valores de utilização diária até R$50,00 
(cinquenta Reais), com preço baseado na menor fração comercializada conforme tabelas 
Simpro e Brasíndice. 

 

 Exclusões: medicamentos importados ou manipulados, hemotransfusões, quimioterapia e 
hemodiálise 

 

CÓDIGO ATENDIMENTOS PONTUAIS 
(descrição dos serviços segundo tabela TUSS) 

VALOR R$ 

50000535 Consulta domiciliar de enfermagem 155,00 

10101020 Consulta domiciliar de médico 255,00 

50000470 Sessão de psicoterapia individual por psicólogo 90,00 
50000241 Consulta domiciliar em fisioterapia 65,00 
50000624 Sessão individual domiciliar de fonoaudiologia 70,00 
50000578 Consulta domiciliar por nutricionista 70,00 

 


