
 

 

 DELIBERAÇÃO nº 14, de 30/07/2010 

APARELHO CPAP - REEMBOLSO 

1. Considerando que o exame de polissonografia é um registro completo 

da atividade elétrica e cerebral, da respiração e de sinais indicativos de 

relaxamento muscular, movimentos oculares, oxigenação sanguínea, 

batimento cardíaco, dentre outros; 

2. Considerando que em alguns resultados dos exames de polissonografia 

recomenda-se como tratamento a utilização do aparelho CPAP – 

Continuous Positive Airway Pressure – ou seja, Pressão Positiva 

Contínua nas Vias Aéreas, por ser, atualmente o tratamento não 

cirúrgico mais eficaz e com maior comprovação científica para a 

síndrome das apnéias obstrutivas do sono; 

3. Considerando que o sono é fundamental para o equilíbrio do organismo 

e a sua privação desenvolve alterações negativas na qualidade de vida, 

e conseqüentemente inúmeras doenças, principalmente em idosos; 

4. Considerando que a privação do sono interfere negativamente na 

qualidade de vida do homem e na produtividade, também no aumento 

do índice de acidentes; 

5. Considerando que os efeitos neurofisiológicos da privação do sono 

incluem: excitabilidade, irritabilidade, dificuldade de concentração, 

problemas respiratórios, depressão, demência, dores, refluxos 

gastroesofágicos, dentre outros; 

6. Considerando a necessidade de a CAMARJ cumprir cada vez melhor os 

seus objetivos e trazer um facilitador para prevenir e tratar seus 

integrantes, e 



 

 

 

O Conselho Diretor da CAMARJ resolve, estabelecer o 

reembolso máximo no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais) para auxiliar na aquisição do aparelho CPAP, 

independentemente do modelo indicado pelo médico 

assistente. 

São requisitos necessários para a concessão do reembolso: 

a) comprovação através do exame de polissonografia de grau 

médio ou severo de apnéia do sono; 

b) titulação do CPAP feita na segunda polissonografia aonde é 

ajustado um aparelho com o paciente durante o exame, com 

a calibração do aparelho a ser adquirido; 

c) laudo médico indicando necessidade da utilização do 

aparelho; 

d) apresentação da nota fiscal comprovando a aquisição do 

aparelho, dentro do prazo de 60 dias. 

A CAMARJ não se responsabilizará: 

- pela locação de aparelhos; 

- pela manutenção, reparos necessários ou troca de peças; 

- pela substituição de máscaras, tubos, geradores de fluxo, 

filtros ou qualquer outro material. 

A troca ou substituição do aparelho somente se dará no fim de 5 

(cinco) anos, desde que cumpridos os mesmos requisitos anteriores. 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2010. 
Thais Moya 

Presidente do Conselho Diretor 


