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LEGISLAÇÃO CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

 Os procedimentos, as diretrizes e os requisitos para cobertura dos 

procedimentos cirúrgicos no âmbito da bariátrica estão previstos na nossa 

legislação atual. Como principais legislações, citamos: 

 

LEGISLAÇÃO SOBRE CIRURGIA BARIÁTRICA/COBERTURA MÍNIMA 

OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE: 

• Lei 9656/98 - Dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde. 

 

• Resolução do Conselho Federal de Medicina 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. 

 

• Portaria do Ministério da Saúde 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 do Ministério da Saúde nº 425/2013: Estabelece 

regulamento técnico, normas e critérios para a Assistência de Alta 

Complexidade ao Indivíduo com Obesidade. 
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• Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 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 

 

• Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2172/2017: 

Reconhece a  cirurgia  metabólica  para  o  tratamento  de pacientes  

portadores  de  diabetes  mellitus  tipo  2,  com IMC  entre  30  kg/m2  

e  34,9  kg/m2,  sem  resposta  ao tratamento   clínico   convencional,   

como   técnica   não experimental de alto risco e complexidade. 

 

• Portaria do Ministério da Saúde 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 

 

• Resolução Normativa da ANS nº 428/2017: 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; e revoga as Resoluções 

Normativas – RN nº 387, de 28 de outubro de 2015, e RN nº 407, de 

3 de junho de 2016. 

 

• Parecer Técnico da ANS nº 13/2018 - Cobertura: gastroplastia 

(cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia ou via laparotômica. 
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TELEMEDICINA 

• Portaria do Ministério da Saúde 467/2020: Dispõe, em caráter 

excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o 

objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19. 

 

• Lei 13.989/2020 – Governo Federal: Esta Lei autoriza o uso da 

telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus 

(SARS-CoV-2). 

 

• Ofício da Conselho Federal de Medicina nº 1756/2020: Este 

Conselho Federal de Medicina(CFM)decidiu aperfeiçoar ao máximo a 

eficiência dos serviços médicos prestados em CARÁTER DE 

EXCEPCIONALIDADEE  ENQUANTO  DURAR  A  BATALHA  DE  

COMBATE  AO  CONTÁGIO  DA  COVID-19,reconhecer a 

possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, além do 

disposto na Resolução CFM nº 1.643, de 26 de agosto de 2002. 

 

  

 


