
Associação Brasileira do Sono | Associação Brasileira de Medicina do Sono
Fone: 55 11 5081.4659 | Cel: 55 11 9.7155.3048
Endereço: Rua Pamplona 788 - Cj. 42  
Jardim Paulista - São Paulo / SP
CEP: 01405-001

Estamos à disposição.

 

www.absono.com.br
www.abmsono.org

Prezado (a),

A Philips emitiu em 14/06/2021 uma notificação de recall de dispositivos
de CPAP, biníveis e ventiladores mecânicos.

A decisão de recolher os dispositivos potencialmente comprometidos foi 
baseada na identificação pela empresa de que a espuma de redução de 
som utilizada nos dispositivos possa sofrer degradação em partículas ou 

liberar certos produtos químicos.

A aspiração ou inalação destas substâncias poderiam gerar riscos potenci-
ais à saúde como irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, 
asma, efeitos adversos a outros órgãos, hipersensibilidade, náuseas e vômi-
tos e, potencialmente, efeitos carcinogênicos. Porém, os dados divulgados 

pela empresa não permitem avaliar o real risco potencial a que
os pacientes estariam expostos.

Os dispositivos sujeitos ao recolhimento incluem aqueles fabricados até 
abril de 2021, se estendendo a equipamentos fabricados há mais de 10 anos, 
muitos em uso continuado. A fim de acessar o comunicado oficial da Philips 

e saber quais dispositivos foram afetados, visite:

Infelizmente, ainda não estão disponíveis mais detalhes das análises que 
embasaram a empresa de tal decisão, que afeta milhões de usuários 
globalmente. A ABMS e ABS estão em contato com o fabricante a fim de 

obter as informações mais detalhadas possíveis.

Também estamos em contato com as agências reguladoras, expondo 
nossa preocupação com a abrupta interrupção de tratamento de milhares 
de pacientes. Estamos ainda atentos às recomendações das Sociedades 

Médicas envolvidas em Medicina do Sono internacionalmente.

A interrupção do tratamento das diversas condições que levaram o pa-
ciente a receber a recomendação de utilizar os dispositivos que agora são 
sujeitos ao recolhimento compulsório, pode trazer graves e imediatos

prejuízo para a saúde e bem-estar dos pacientes.

Enquanto não forem divulgadas informações mais detalhadas do real risco 
que a continuidade da terapia oferece aos pacientes, a ABMS e ABS enten-
dem que o risco de interromper o uso dos dispositivos mencionados no 
recall pode superar o risco, ainda não claro, a que os pacientes estariam

expostos se continuarem a usar os dispositivos. 

Desta forma a ABMS e ABS sugerem, sobretudo para os pacientes com di-
agnóstico de apneia do sono grave, com sonolência diurna, com diagnósti-
co de doenças cardiorespiratórias, que desempenhem atividades profissio-
nais que envolva risco de acidentes como motoristas, pilotos, operadores de 
máquinas, ou que utilizem dispositivos de ventilação mecânica e biníveis, 

que  continuem usando seus dispositivos nos próximos dias.

Caso o paciente decida  interromper o uso do dispositivo mencionado no 
comunicado,  recomendamos que esta decisão seja compartilhada com 

seu médico.

São Paulo, 25 de junho de 2021

https://www.philips.com.br/healthcare/e/sleep/communications/src-update

A ABMS e ABS se comprometem a atualizar as recomendações
conforme mais informações e soluções forem encontradas.
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