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DELIBERAÇÃO nº 01, de 03/02/1998 (alterada) 
REEMBOLSO BENEFÍCIOS DIVERSOS 

 

O Conselho Diretor, em Reunião Ordinária do dia 03 de fevereiro de 1998, 

deliberou: 

1. Reembolso de gesso e botas sintéticas – definidas novas regras, a saber: “o 

reembolso será pago para crianças de até 12 (doze) anos, e para adultos 

portadores, comprovadamente, de patologias causadoras de fragilidade 

óssea, como osteoporose, patologias endócrinas e tumorais como tumores 

das paratireóides, patologias ósseas como pseudoartroses, patologias 

causadas por deficiência de vitamina D como raquitismo etc, pelos 

distúrbios e complicações passíveis de evitadas, imobilizações mais leves”, 

tudo de acordo com o parecer firmado pela Auditoria Médica. (revogada 

pela Deliberação nº 16 de 25/11/11). 

2. Inseminação Artificial – indeferido, à unanimidade. (revogada pela 

deliberação nº 09 de 08/10/08). 

3. Correção de Miopia – indeferido, à unanimidade. (revogada pela 

Deliberação nº 11 de 11/02/09). 

4. Tratamento ortomolecular – deliberado, à unanimidade, a inclusão de tais 

procedimentos no rol dos exames especializados, necessitando de 

autorização prévia. (revogada pelo Conselho Diretor em reunião ordinária 

de 08/07/2015) 

5. Esterilidade masculina e feminina – deferido o tratamento primário e 

indeferido o tratamento secundário. (revogada pelo Conselho Diretor em 

reunião ordinária de 08/07/2015). 
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6. Tratamentos seriados – deferido mediante apresentação de pedido médico e 

laudo de especialista indicando o tipo e evolução do tratamento a cada 

quatro meses. (alterada pelo Conselho Diretor a partir de 02/01/2016, 

conforme RN Nº 387 de 28 de outubro de 2015 da ANS): 

 Nutrição ambulatorial - até 25 sessões/ano; 

                                   - até mais 12 sessões/ano para gestantes, puérperas 

e mulheres em amamentação até 6 meses após o parto, desde que 

justificado por relatório/laudo médico; 

 Fonoaudiologia individual ambulatorial – até 50 sessões/ano para 

pacientes com gagueira e transtornos da fala ou linguagem; ou 100 

sessões/ano para pacientes com transtornos globais do 

desenvolvimento (Autismo, Síndrome de Asperger, Disfasia e 

Afasia), além dos pacientes portadores de implante coclear, 

mediante relatório do profissional solicitante e/ou executante, cujo 

laudo deverá obrigatoriamente ser arquivado no cadastro da 

CAMARJ; 

 Psicoterapia individual ambulatorial – até 50 sessões/ano; 

 Terapia Ocupacional – até 50 sessões/ano; 

 Fisioterapia domiciliar – até 02 sessões/semana, após avaliação 

realizada pela Auditoria Médica e sempre mediante autorização 

prévia; 

 Fisioterapia ambulatorial – conforme tabela CBHPM 5º edição até 03 

sessões/semana; 

 Acupuntura – até 01 sessão/semana. 
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7. Tratamentos com florais, pirâmides, banhos de lama, cromoterapia, 

mesoterapia da dor e outros – indeferidos, à unanimidade.(revogada pelo 

Conselho Diretor em reunião ordinária de 08/07/2015). 

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 1998. 
Manoel de Brito Varela 

Presidente do Conselho Diretor 
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