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OFÍCIO Nº 01/2022 

 
Brasília-DF, 16 de setembro de 2022.  

 
 
A Sua Excelência a Senhora 

Simone Tebet 

e-mail: agendasimone@mdb.org.br 

 

Excelentíssima Senhora Candidata, 
 
  

Tendo em vista a oportunidade de se rediscutir o futuro do Brasil, 

encaminhamos a Vossa Excelência a proposta de Agenda dos Médicos para a Saúde do Brasil, 

elaborado pelas entidades médicas nacionais, a saber, o Conselho Federal de Medicina (CFM), 

a Associação Médica Brasileira (AMB), a Federação Médica Brasileira (FMB), a Federação 

Nacional dos Médicos (Fenam) e a Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR).  

 

Esse documento, cuja íntegra se encontra anexa, configura em uma proposta 

pública, composta por medidas exequíveis em curto, médio e longo prazos, e que tem como 

objetivo maior assegurar os direitos dos pacientes e a qualidade do exercício da medicina e do 

atendimento em saúde no País.  

 

Neste sentido, os mais de 540 mil médicos brasileiros, por intermédio de suas 

entidades representativas, se colocam à disposição para colaborar com a construção de um 

modelo de assistência em saúde mais justo e solidário, orientado pelos compromissos éticos 

com a população brasileira.  
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Para tanto, defendemos que sejam estabelecidos canais de diálogo e de 

negociação para agregar contribuições importantes ao efetivo cumprimento de diretrizes e de 

princípios legais e constitucionais que regulam o acesso ao aos serviços de saúde nas redes 

pública, suplementar e privada no País. 

 

Sem mais para o momento, expressamos nossos votos e consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

 

José Hiran da Silva Gallo 

Presidente do CFM 

César Eduardo Fernandes 

Presidente da AMB 

Tadeu Calheiros 

Presidente da FMB 

 

 

 

Marcos Gutemberg Fialho da Costa 

Presidente da FENAM  

Maikon Madeira 

Presidente da ANMR 
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