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DELIBERAÇÃO nº 12, de 11/02/2009 

PRÓTESE AUDITIVA 

1. Considerando que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

os aparelhos para reabilitação amplificação do som são usados nas 

situações de deficiência e incapacidade de funcionamento de um 

órgão ou sistema do sistema auditivo (alterado por deliberação do 

Conselho Diretor em reunião ordinária de 05.08.2015); 

2. Considerando ser tal matéria de imensa complexidade, devido aos 

diversos grupos de produtos existentes no mercado; 

3. Considerando não serem os aparelhos de surdez ou próteses 

auditivas incluídos, segundo a OMS, na classificação de próteses ou 

órteses do grupo dos produtos de reabilitação, e sim como Aparelho 

de Amplificação Sonora Individual; 

4. Considerando ser necessária a adoção de regras claras e 

transparentes quanto ao critério de reembolso de tais aparelhos, por 

não serem os mesmos considerados próteses nem órteses; 

O Conselho Diretor da CAMARJ resolve, a partir de 

11/02/2009: 

a. Adotar as recomendações da Coordenadoria Médica quanto a 

Apresentação de exame audiométrico realizado por médico ou 

sob sua supervisão e responsabilidade, comprovando a 

deficiência auditiva do requerente de um ou ambos os ouvidos; 

e a solicitação do médico assistente com a indicação do(s) 

aparelho(s) auditivo(s) (incluído por deliberação do Conselho 

Diretor em reunião ordinária de 05.08.2015) além da exigência 

da comprovação da diminuição de limiares de audibilidade 

através da comparação com exames anteriores (alterado por 

deliberação do Conselho Diretor em reunião ordinária do dia 

26/03/2013). 
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b. Adotar como valor de reembolso a importância de U$1.000 (mil 

dólares americanos) R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

(alterado por deliberação do Conselho Diretor em reunião 

ordinária do dia 29/04/2011) para cada ouvido, mediante 

apresentação de nota fiscal eletrônica comprovando a 

aquisição do(s) aparelho(s) auditivo(s); (incluído por 

deliberação do Conselho Diretor em reunião ordinária de 

05.08.2015) 

c. Estabelecer que os reparos, manutenções e substituições de 

peças serão de inteira responsabilidade do usuário; 

d. Estabelecer o prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de 

reembolso de novo(s) aparelho(s), através dos mesmos 

critérios ora estabelecidos e mediante a apresentação de nota 

fiscal eletrônica comprovando a data da atualização troca do(s) 

aparelho(s); (incluído por deliberação do Conselho Diretor em 

reunião ordinária de 05.08.2015) 

e. Conferir ao estudo realizado pela Coordenadoria Médica da 

CAMARJ força normativa, devendo todas as hipóteses 

similares posteriores serem decididas na conformidade do 

mesmo. (excluído por deliberação do Conselho Diretor em 

reunião ordinária de 05.08.2015) 

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2009. 

Manoel de Brito Varela 
Presidente do Conselho Diretor 

mailto:camarj@camarj.com.br
mailto:auditoriamedica@camarj.com.br

