
 

 

 

LEGISLAÇÃO CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

 Os procedimentos, as diretrizes e os requisitos para cobertura dos 

procedimentos cirurgicos no âmbito da bariátrica estão previstos na nossa 

legislação atual. Como principais legislações, citamos: 

 

1 - Conselho Federal de Medicina: 

 Resolução nº 1766/2005: Estabelece normas seguras para o 

tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, definindo indicações, 

procedimentos aceitos e equipe; 

 

 Resolução nº 1942/2010: Altera a Resolução CFM nº 1.766, de 13 

de maio de 2005, publicada no Diário Oficial da União em 11 de julho 

de 2005, Seção I, página 114, que estabelece normas seguras para o 

tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, definindo indicações, 

procedimentos e equipe; 

 

 Resolução mº 2131/2015: Altera   o   anexo   da Resolução   CFM   

nº   1.942/2010, publicada no D.O.U. de 12 de fevereiro de 2010, 

Seção I, p. 72. 

 

2 – Ministério da Saúde: 

 Portaria nº 424/2013: Redefine as diretrizes para a organização da 

prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de 

cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas; 



 

 

 

 Portaria nº 425/2013: Estabelece regulamento técnico, normas e 

critérios para a Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com 

Obesidade; 

 

 Portaria nº 62/2017: Altera as Portarias nº 424/GM/MS, de 19 de 

março de 2013, que redefine as diretrizes para a organização da 

prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de 

cuidado prioritária na Rede de Atenção às Pessoas com Doenças 

Crônicas e nº 425/GM/MS, de 19 de março de 2013, que estabelece 

o regulamento técnico, normas e critérios para a Assistência de Alta 

Complexidade ao Indivíduo com Obesidade. 

 

3 – Agência Nacional de Saúde Suplementar: 

 Resolução Normativa nº 387/215: Atualiza o Rol de Procedimentos 

e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura 

assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, 

contratados a partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de 

atenção à saúde; revoga as Resoluções Normativas – RN nº 338, de 

21 de outubro de 2013, RN nº 349, de 9 de maio de 2014; e da outras 

providências. 


