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LEI No 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013 
 
 
 
Dispõe sobre o exercício da Medicina. 
 
 
 

A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O exercício da Medicina é regido pelas disposições desta Lei. 

Art. 2º O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das 

coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com 

o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. 

Parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da 

atenção à saúde para: 
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Atos do Poder Legislativo.

LEI No 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013

Dispõe sobre o exercício da Medicina.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o O exercício da Medicina é regido pelas disposições desta Lei.

Art. 2o O objeto da atuação do médico é a saúde do ser
humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá
agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade pro-
fissional e sem discriminação de qualquer natureza.

Parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações pro-
fissionais no campo da atenção à saúde para:

I - a promoção, a proteção e a recuperação da saúde;

II - a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças;

III - a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências.

Art. 3o O médico integrante da equipe de saúde que assiste o
indivíduo ou a coletividade atuará em mútua colaboração com os
demais profissionais de saúde que a compõem.

Art. 4o São atividades privativas do médico:

I - (VETADO);

II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e pres-
crição dos cuidados médicos pré e pós-operatórios;

III - indicação da execução e execução de procedimentos
invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os
acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias;

IV - intubação traqueal;

V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ven-
tilação mecânica invasiva, bem como das mudanças necessárias dian-
te das intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da ven-
tilação mecânica invasiva, incluindo a desintubação traqueal;

VI - execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e
anestesia geral;

VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de ima-
gem, dos procedimentos diagnósticos invasivos e dos exames ana-
tomopatológicos;

VIII - (VETADO);

IX - (VETADO);

X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;

XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de
atenção à saúde;

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais,
excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas,
genéticas e de biologia molecular;

XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e
possíveis sequelas;

XIV - atestação do óbito, exceto em casos de morte natural
em localidade em que não haja médico.

§ 1o Diagnóstico nosológico é a determinação da doença que
acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou
distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, no
mínimo, 2 (dois) dos seguintes critérios:

I - agente etiológico reconhecido;

II - grupo identificável de sinais ou sintomas;

III - alterações anatômicas ou psicopatológicas.

§ 2o ( V E TA D O ) .

§ 3o As doenças, para os efeitos desta Lei, encontram-se
referenciadas na versão atualizada da Classificação Estatística In-
ternacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde.

§ 4o Procedimentos invasivos, para os efeitos desta Lei, são
os caracterizados por quaisquer das seguintes situações:

I - (VETADO);

II - (VETADO);

III - invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos.

§ 5o Excetuam-se do rol de atividades privativas do médico:

I - (VETADO);

II - (VETADO);

III - aspiração nasofaringeana ou orotraqueal;

IV - (VETADO);

V - realização de curativo com desbridamento até o limite do
tecido subcutâneo, sem a necessidade de tratamento cirúrgico;

VI - atendimento à pessoa sob risco de morte iminente;

VII - realização de exames citopatológicos e seus respectivos laudos;

VIII - coleta de material biológico para realização de análises
clínico-laboratoriais;

IX - procedimentos realizados através de orifícios naturais
em estruturas anatômicas visando à recuperação físico-funcional e
não comprometendo a estrutura celular e tecidual.

§ 6o O disposto neste artigo não se aplica ao exercício da
Odontologia, no âmbito de sua área de atuação.

§ 7o O disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam
resguardadas as competências próprias das profissões de assistente
social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicó-
logo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia.

Art. 5o São privativos de médico:

I - (VETADO);

II - perícia e auditoria médicas; coordenação e supervisão vin-
culadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico;

III - ensino de disciplinas especificamente médicas;

IV - coordenação dos cursos de graduação em Medicina, dos
programas de residência médica e dos cursos de pós-graduação es-
pecíficos para médicos.

Parágrafo único. A direção administrativa de serviços de
saúde não constitui função privativa de médico.

Art. 6o A denominação de "médico" é privativa dos gra-
duados em cursos superiores de Medicina, e o exercício da profissão,
dos inscritos no Conselho Regional de Medicina com jurisdição na
respectiva unidade da Federação.

Art. 7o Compreende-se entre as competências do Conselho
Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental
de procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua prática
pelos médicos.

Parágrafo único. A competência fiscalizadora dos Conselhos
Regionais de Medicina abrange a fiscalização e o controle dos pro-
cedimentos especificados no caput, bem como a aplicação das san-
ções pertinentes em caso de inobservância das normas determinadas
pelo Conselho Federal.
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Art. 8o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data
de sua publicação.

Brasília, 10 de julho de 2013; 192o da Independência e 125o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Manoel Dias
Alexandre Rocha Santos Padilha
Miriam Belchior
Gilberto Carvalho

Atos do Senado Federal
.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Ca-
lheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
No- 26, DE 2013

Estabelece mecanismo de participação po-
pular na tramitação das proposições legis-
lativas no Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O sítio na internet do Senado Federal abrigará me-

canismo que permita ao cidadão manifestar sua opinião acerca de
qualquer proposição legislativa.

Art. 2º Qualquer cidadão, mediante cadastro único com seus
dados pessoais de identificação, poderá apoiar ou recusar as pro-
posições legislativas em tramitação no Senado Federal.

Parágrafo único. No acompanhamento da tramitação legis-
lativa constará, em cada passo, o número de manifestações favoráveis
e contrárias à matéria.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 10 de julho de 2013.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Ca-
lheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
No- 27, DE 2013

Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$ 5.788.000,00 (cinco milhões,
setecentos e oitenta e oito mil dólares nor-
te-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
5.788.000,00 (cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil dólares
norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao
"Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe".

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser
realizada nas seguintes condições:

I - devedor: Estado de Sergipe;
II - credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até US$ 5.788.000,00 (cinco milhões, setecentos

e oitenta e oito mil dólares norte-americanos);
V - modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário

com taxa de juros baseada na taxa de referência do mercado in-
terbancário londrino (Libor);

VI - amortização: parcelas semestrais, consecutivas e na me-
dida do possível iguais, pagas em 15 de junho e em 15 de dezembro
de cada ano, vencendo-se a primeira depois de transcorridos 5 (cinco)
anos, e a última, antes de transcorridos 20 (vinte) anos, ambos con-
tados da data de assinatura do contrato;

VII - juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor pe-
riódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre de-
terminada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral
para dólar norte-americano mais ou menos uma margem de custo
relacionada aos empréstimos do BID que financiam os empréstimos
do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor e
mais a margem para empréstimos do capital ordinário vigente na data
de determinação da taxa de juros para cada trimestre expressa em
termos de uma porcentagem anual;

VIII - comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente
pelo BID, calculada sobre o saldo não desembolsado do financiamento
e exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta)
dias após a assinatura do contrato, mas nunca excedendo o percentual
de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano);

IX - despesas: periodicamente o BID notificará ao mutuário
um valor devido em um semestre determinado, que não poderá ser
superior a 1% (um por cento) do financiamento dividido pelo número
de semestres compreendidos no prazo original de desembolso;

X - opção de fixação da taxa de juros: com o consentimento
do fiador, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, o mu-
tuário poderá solicitar ao BID:

a) conversão para uma taxa de juros fixa de parte ou da to-
talidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros baseada na Libor;

b) uma nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos
devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para
taxa de juros baseada na Libor.

§ 1º Em relação ao disposto no inciso X do caput, no caso
da aplicação de taxa fixa de juros aos saldos devedores do em-
préstimo, cada conversão somente poderá ser realizada em valor mí-
nimo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante líquido
aprovado do financiamento ou US$ 3.000.000,00 (três milhões de
dólares norte-americanos), o que for maior, salvo se a conversão for
pelo saldo devido remanescente do empréstimo do Mecanismo Uni-
monetário sujeito à taxa de juros baseada na Libor, caso em que, com
a aprovação do BID, o montante da conversão poderá ser inferior.

§ 2º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em fun-
ção da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado
de Sergipe na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é con-
dicionada a que:

I - o Estado de Sergipe celebre contrato com a União para a
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das cotas ou
parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na forma
do disposto no art. 159, inciso I, alínea "a", e inciso II da Cons-
tituição Federal, ou resultantes dessas cotas ou parcelas transferíveis,
bem como das receitas próprias a que se referem os arts. 155 e 157,
também da Constituição Federal;

II - seja comprovada a situação de adimplência de todas as
obrigações da administração direta do Estado de Sergipe junto à
União e suas entidades controladas;

III - seja comprovado o cumprimento das condições prévias
para o primeiro desembolso.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente au-
torização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da
vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 10 de julho de 2013.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Ca-
lheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
No- 28, DE 2013

Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Fundo Internacional para
o Desenvolvimento Agrícola (Fida), no va-
lor de até SDR 10.312.201,00 (dez milhões,
trezentos e doze mil, duzentos e um di-
reitos especiais de saque).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação

de crédito externo, com garantia da União, com o Fundo Interna-
cional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida), no valor de até SDR
10.312.201,00 (dez milhões, trezentos e doze mil, duzentos e um
direitos especiais de saque).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito des-
tinam-se ao financiamento parcial do "Projeto de Desenvolvimento de
Negócios Rurais para Pequenos Produtores - Projeto Dom Távora".

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser
realizada nas seguintes condições:

I - devedor: Estado de Sergipe;
II - credor: Fundo Internacional para o Desenvolvimento

Agrícola (Fida);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até SDR 10.312.201,00 (dez milhões, trezentos e

doze mil, duzentos e um direitos especiais de saque);
V - prazo de desembolso: 72 (setenta e dois) meses;
VI - carência: 36 (trinta e seis) meses;
VII - amortização do saldo devedor: no prazo de 180 (cento e

oitenta) meses, em 30 (trinta) parcelas pagas semestralmente, em 15 de
maio e em 15 de novembro de cada ano, em dólar norte-americano;

VIII - juros: taxa definida semestralmente pela diretoria do
Fida e paga em dólar norte-americano.

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser al-
teradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de
Sergipe na contratação da operação de crédito externo referida nesta
Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é con-
dicionado a que o Estado de Sergipe celebre contrato com a União
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4º do
art. 167, todos da Constituição Federal, e de outras garantias em
Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as trans-
ferências de recursos necessários para a cobertura dos compromissos
honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do
Estado ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da
Fazenda verificará e atestará a adimplência do Estado de Sergipe
quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10
da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, bem como o cum-
primento das condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente au-
torização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da
vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 10 de julho de 2013.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Ca-
lheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
No- 29, DE 2013

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da União, com a Corporação Andina de
Fomento (CAF), no valor total de até US$
200.000.000,00 (duzentos milhões de dó-
lares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar

operação de crédito externo, com garantia da União, com a Cor-
poração Andina de Fomento (CAF), no valor total de até US$
200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de cré-
dito externo referida no caput destinam-se ao financiamento parcial
do "Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente".

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser
realizada nas seguintes condições:

I - devedor: Estado de São Paulo;
II - credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de

dólares norte-americanos);
V - modalidade: empréstimo com margem variável (variable

spread loan);
VI - prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado a partir da

vigência do contrato;




