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o início, era um sonhoN “Francisco Adolfo de Varnhagen1 aperfeiçoou a proposta, fornecendo argumentos mais 
precisos.Os conhecimentos acumulados no estudo de antigos mapas do período colonial 
o levaram a inferir que o espaço ideal para abrigar a futura capital localizava-se entre três 
grandes vales – do Amazonas, do Prata e do São Francisco, nos chapadões do planalto 
de Goiás, vizinhos ao triângulo formado pelas lagoas Formosa, Feia e Mestre d’Armas: 
‘É nessa paragem bastante central e elevada, donde partem tantas veias e artérias que vão 
circular por todo o corpo do Estado, que imaginamos estar o seu verdadeiro coração; é aí 
que julgamos deve fixar-se a sede do governo’.”2 Empreendeu uma viagem ao Brasil, onde 
percorreu a cavalo as trilhas deixadas pelos Bandeirantes e, constatando o que pretendia, 
“de volta ao posto diplomático no Império Austro-Húngaro, publicou, pouco antes de 
falecer, um livreto de 32 páginas intitulado A questão da capital: marítima ou no interior? 
(1877), no qual reuniu todas as informações coletadas e argumentos de que necessitava 
para reforçar seus pontos de vista”.3 Em 1891, sua proposta reapareceu na Constituição da 
República. A Missão Cruls partiu em 1892 pelo caminho percorrido por Varnhagen até 
a província de Goiás, passando por São Paulo, Minas Gerais e Bahia, chegando ao local 
indicado. Três anos mais tarde, o engenheiro belga, chefe da Missão, confirmava a tese de 
que aquele seria o melhor lugar para que a capital fosse instalada.

Até mesmo os céus pareciam corroborar a idéia de que o Brasil precisava modificar sua 
sede de governo, deixando o litoral e rumando ao interior. Dom Bosco4 teve a indicação 
do paralelo 15º em um sonho em 1883, vislumbrando que “entre os paralelos de 15º e 20º 
havia uma depressão bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um 
lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou: ‘quando vierem escavar as minas ocultas,  

1 Nascido em Sorocaba (SP) em 1816, filho de um alemão e uma portuguesa, cresceu em Lisboa e retornou ao Brasil, requeren-
do nacionalidade em seu país natal. Ingressou no Instituto Histórico, fundado em 1838, substituindo o Diplomata Dr. José Maria 
do Amaral, prestando ali belíssimos serviços. “O brasileiro circulou pelos maiores centros culturais da Europa e das Américas, fez 
parte de importantes associações científicas internacionais e soube conciliar os deveres da carreira diplomática com o ofício de 
historiador. (...) Morto em Viena, em 1978, Varnhagen foi sepultado no Chile por exigência da esposa. Um século mais tarde, seus 
despojos foram trasladados para Sorocaba, onde hoje se encontram, atendendo à vontade expressa em testamento. (...) Deixou 
uma extensa e variada bibliografia”. Informações e citação extraídas do artigo “A paternidade do passado”, de Lucia Maria 
Paschoal Guimarães. In: Revista de História da Biblioteca Nacional, edição de 1º de março de 2003.
2 e 3 “A paternidade do passado”, de Lucia Maria Paschoal Guimarães. In: Revista de História da Biblioteca Nacional, edição de 1º 
de março de 2003.
4 A importância atribuída a este sonho de São Dom Bosco é tão grande que, para homenageá-lo, foi construída a Ermida Dom 
Bosco, de onde se avista toda Brasília. Há também na capital federal o Santuário Dom Bosco, conhecido por seus belos vitrais 
azuis. (Nota do editor)

Transferir a sede do governo do Brasil para o interior do 
país era um plano antigo. Desde a Inconfidência Mineira 
(1789), Tiradentes sonhava com a instalação de um 
governo independente no interior. Hipólito da Costa e 
José Bonifácio de Andrada já aventavam essa idéia. 

Acampamento da Missão Cruls no 
Vértice SE. Goiás, 1892.
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“Apanhamos nossas bagagens e atravessamos a pequena estação de passageiros do ae-
roporto. Lá fora, vários jipes – e nenhum automóvel – marcados com grandes letras 
das siglas dos diversos órgãos a que serviam, davam uma nota bizarra ao ambiente. O 
terminal aéreo, o primeiro do Plano Piloto, não passava de mera força de expressão. A 
pista, já asfaltada, é parte da mesma que hoje se utiliza. Já no pátio do aeroporto, de 
terra, olhei em torno: nada. Silêncio. Céu azul. Nuvens brancas. Horizontes amplos e 
o cerrado igual por todos os lados. Desolação. Brasília era ainda um sonho, uma vaga 
esperança. Uma promessa da qual quase todos duvidavam. Dois caminhos de terra 
partiam do modesto pátio e perdiam-se no cerrado, mais à frente. Um desses caminhos, 
à esquerda, ia dar nos acampamentos da Novacap – Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital – e, um pouco mais adiante, na Cidade Livre. O outro, à direita, levava 
ao Plano Piloto, depois de atravessar o córrego Vicente Pires por uma ponte de toras 
de madeira – o lago ainda não existia – mais ou menos onde hoje se situa a Ponte das 
Garças. Logo que tomávamos este caminho, na saída do aeroporto, uma grande placa 
em forma de seta, apontando para o local onde seria erguido o Plano Piloto, lembrava 
a polêmica que  a construção da nova capital desencadeara: ‘Brasília: a nova Capital 
do Brasil. Alguns contra, muitos a favor – todos beneficiados’. Na verdade, a placa era 
otimista pois, na ocasião, o correto seria dizer: muitos contra e poucos a favor!”7
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7 Trecho editado do livro Meu Testemunho de Brasília, de Manuel Mendes. 3ª edição revista e aumentada. Thesaurus Editora. 
Brasília, 2006.
8 e 9 Rômulo Maroccolo, Urologista, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 23 de outubro de 2008.

O trabalho dos médicos durante a construção de Brasília

“De 1957 a abril de 1960, quando Brasília foi inaugurada, existiam três entidades mé-
dicas: o Departamento de Saúde da Novacap, o HJKO, inaugurado em julho de 1957, 
e o Posto Médico do IPASE, na Superquadra Sul 208”8.  Além das construções dos 
prédios públicos ao longo do Eixo Monumental, precisavam ser construídas simultane-
amente as moradias daqueles funcionários que viriam transferidos para desempenhar 
suas funções em Brasília. Assim, cada Instituto tinha áreas designadas para erguer essas 
moradias de acordo com o plano de Lúcio Costa. “No Rio de Janeiro, por exemplo, o 
melhor Hospital da América era o dos funcionários públicos federais, depois vinha o 
dos bancários, cada categoria tinha seu instituto, que mantinha os hospitais para aten-
dê-los. Aqui foi feito seguindo mais ou menos essa lógica. O IPASE estava construindo 
na 206/208, pois era dos funcionários públicos federais e tinha três super quadras, tinha 
que fazer onze blocos de seis andares, e apartamentos de dois, três e quatro quartos”9.

O Posto Médico do 
acampamento do 
IPASE, em 1958.fo
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A famosa placa do 
inicio da W3 Sul em 

1957.
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Inaugurada, a nova capital tinha em marcha outras obras, que seriam conclu-
ídas nos anos seguintes. Seu urbanismo de formas arrojadas recebia os primeiros 
moradores. Era o momento de colocar em prática os planos ousados de habita-
ção, educação, cultura e saúde. Nesse campo, a Associação Médica de Brasília ti-
nha muito a contribuir. “Por solicitação do Dr. Ernesto Silva e em cooperação com 
êste, o Dr. Anísio Teixeira, diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, 
elaborou o plano do sistema escolar público de Brasília, aprovado pelo Minis-
tro de Educação e Cultura. O novo sistema visa, primeiramente, a romper a ro-
tina do que vem sendo feito até hoje, proporcionando à criança e ao adolescente 
educação integral. Procura distribuir equitativa e equidistantemente as escolas 
no Plano Piloto, de maneira que a criança percorra o menor trajeto possível para 
freqüentá-la. A educação na futura capital ficará dividida em elementar e mé-
dia. A elementar compreende: Jardim da Infância, Escola-Classe, Escola-Parque.  
Os Jardins da Infância são destinados às crianças de 4 a 6 anos de idade. As Escolas-
Classe, para educação intelectual de menores de 7 a 12 anos. As Escolas-Parque 
complementarão a tarefa das Escolas-Classe, mediante o desenvolvimento artístico, 
social, físico e recreativo do aluno. Os cursos de nível médio serão ministrados nos 
Centros de Educação Média, compreendendo diversas oportunidades educacionais, 
oferecidas a jovens de 11 a 18 anos”5.

A futura Capital, por Lúcio Costa, no texto de apresentação de seu projeto: “A cidade está con-
cebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente as funções de uma 
cidade moderna qualquer, não apenas como urbs, mas também como civitas. Ela se destina a 
ser monumental, não apenas no sentido da ostentação, mas também no sentido de expressão 
palpável, consciente daquilo que vale e significa em todo o seu conjunto. Brasília deverá ser 
imbuída de uma dignidade e de uma nobreza de intenções, para ser uma cidade agradável e 
aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de ser ao mesmo tempo um 
centro de governo e um foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis. Será ao mesmo tempo uma 
cidade derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional. Será monumental pela sim-
plicidade em seu traçado. Um triângulo – a fórmula tradicional do equilíbrio – para ser o local 
reservado aos Três Poderes: o Executivo e o Judiciário na base e o Legislativo no vértice. Ao 
longo dessa Esplanada verde, vão erguer-se os edifícios ministeriais. A Catedral ficará dispos-
ta lateralmente. O problema habitacional estará equacionado em forma de grandes quadras, 
rodeadas de densa vegetação. Ela nasce do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele 
toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal-da-cruz”6.

Fila de carros esta-
cionados no Eixo 
Norte-Sul durante 
a inauguração de 
Brasília, na altura 
das superquadras 
308/309 sul.
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Brasília inaugurada

O Plano Médico Hospitalar de Brasília

O Plano Médico Hospitalar de Brasília começou a ser desenhado ainda em 1958. A 
Novacap contratou como técnico em organização e administração hospitalar o Dr. 
Henrique Bandeira de Mello, que trabalhou junto ao então diretor de saúde do ór-
gão, Dr. Ernesto Silva. Após conversas e pesquisas, o Plano Hospitalar que encantou 
médicos do Brasil inteiro estava pronto para sair do papel. “O que iríamos iniciar era, 
na realidade, uma experiência, só possível de ser realizada por tratar-se de uma cida-
de que nascia; a implantação do sistema proposto seria muito difícil numa cidade já 
estruturada. Por isso é que a nossa oportunidade se afigurava ímpar”7. 

Tendo como princípio básico um atendimento médico eficiente, amplo e hie-
rarquizado, o Plano Médico Hospitalar de Brasília contemplava também o aspecto  

5 “Brasília: cidade humana”. Revista O Cruzeiro de 1960. In: Memória Viva: http://www.memoriaviva.digi.com.br (mantida a 
grafia original da publicação).
6 Trecho editado extraído da Revista Manchete, edição especial “Brasília 48 anos”, de maio de 2008. Ed. Manchete.
7 Trecho do artigo “Plano Hospitalar: o que seria, o que não é”, de Ernesto Silva, publicado na revista Brasília Médica, Vol. I nº 1 
de setembro de 1967, editada pela AMBr.
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A primeira sede da AMBr 

“Como tudo que estava se formando, a AMBr também estava se estruturando,  pen-
sando no futuro dos médicos que estavam na cidade”10. “A história da AMBr come-
çou junto com Brasília pela necessidade de agregação, de união da classe médica. Não 
tinha nem o CRM, que era ainda uma coisa embrionária. A AMBr se tornou a casa 
do médico”11. “A Associação tinha mais uma finalidade cultural e científica, incluindo 
a parte associativa e o lazer. No início, a gente se reunia no HJKO, batia papo, dis-
cutia casos clínicos, trocava experiências”12. Com o crescimento, a AMBr precisava 
de um espaço para acomodar funcionários e a documentação. Duas salas pequenas 
no Edifício das Pioneiras Sociais formaram a primeira sede da AMBr. Até então, a 
recém-criada Associação fazia suas reuniões em salas e auditórios cedidos nos locais 
de trabalho dos médicos, como o HJKO e o Hospital Distrital.

Nessa época, “a AMBr era ao mesmo tempo Sindicato e Associação, fazia o pa-
pel social e reivindicatório”13, representando os interesses da classe médica junto à 
Fundação Hospitalar e à direção dos serviços de saúde particular que já começavam a 
funcionar no Distrito Federal. O CRM era do estado de Goiás e a AMBr ajudava no 
contato com esta entidade, orientando os médicos a procurarem o Conselho quando 
as demandas eram relativas à fiscalização e à ética profissional.

Primeiros desafios

“No começo, a vida de médico em Brasília era difícil. Uma vez, eu encontrei 
um colega na frente do prédio da Fundação Hospitalar, dormindo dentro de 
um fusca. Quando eu fui passando, ele levantou se espreguiçando, eu brinquei: 
‘que tal a cama aí?’ Ele respondeu: ‘é, meu amigo, eu sou seu colega, cheguei 
aqui, não tenho onde dormir. Vim sozinho primeiro, antes de trazer a família’. 
Ele estava de guarda pó, era hábito andar de branco aqui. Eu arrumei um em-
prego para ele e depois ele voou sozinho. Era difícil, mas era muito bom porque 
tinha muita solidariedade”14.

Vista aérea da Asa 
Sul, com destaque 
para as quadras 
108 e 109 ainda 
em construção.
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10 Milton Rabello Filho, Cirurgião Geral, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 13 de novembro de 2008.
11 Geniberto Paiva Campos, Cardiologista, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 22 de outubro de 2008.
12 Rômulo Maroccolo, Urologista, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 23 de outubro de 2008.
13 e 14 José Richilieu de Andrade Filho, Pediatra, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 24 de outubro de 2008.
15 Fran Teixeira Gonzaga Lima, Cardiologista, em entrevista realizada em sua residência, em 27 de novembro de 2008.

Na sede do Edifício das Pioneiras Sociais, as Sociedades de Especialidades encon-
traram as portas abertas para se reunir. “Tínhamos reunião científica pelo menos uma 
vez por semana”15. Era um espaço pequeno, mas havia um interesse em incentivar o 
desenvolvimento científico dos médicos que faziam parte da AMBr. Ali ocorreram as 
várias eleições seguintes até que a Associação tivesse uma sede própria.

A primeira sede da AMBr funcionava no Edifício das Pioneiras Sociais.
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“Um Capitão do Exército da segurança do General Costa e Silva – que na época era Presidente da Repú-
blica – era meu cliente de consultório. Um dia ele começou com uma série de indagações: ‘O que é que o 
Doutor acha do Presidente? O que o Doutor não acha do Presidente?’ Respondi: ‘eu acho que se um grupo 
de militares escolheu o General Costa e Silva para ser o Presidente da República é porque ele deve ser o 
melhor, porque senão não o escolheria’. Ele insistiu: ‘mas o que o Doutor acha do governo Costa e Silva?’  
E eu disse: ‘eu acho que é um governo bom, nós estamos em Brasília com uma tranqüilidade muito 
grande e eu não tenho nada a dizer do General’. Uma semana depois dessa conversa, eu fui chamado 
para ver a filha desse Capitão no seu domicílio. Pedi à mãe que me arranjasse um lugarzinho sobre a 
mesa de jantar, que  estava coberta com uma grande colcha, para que eu pudesse prescrever a receita 
para a menina. A mulher se assustou e disse: ‘pelo amor de Deus, Dr. Camões, não mexe nisso, porque o 
que tem de aparelho de escuta é uma loucura! Meu marido anda sempre com eles no bolso da farda para 
escutar as conversas de todo mundo’. Foi uma sorte minha ter elogiado o General quase sempre”.

Dr. Sérgio da Cunha Camões 21

20 Wilson Eliseu Sesana, Radiologista, em entrevista realizada no Hospital Brasília, em 28 de outubro de 2008.
21 Sérgio da Cunha Camões, Alergista, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 16 de outubro de 2008.

Página ao lado: Inauguração do novo pavilhão no Hospital Distrital em novembro de 1964.

Campanha de vaci-
nação contra a Pólio 

em Brasília, em 
novembro de 1964.
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“Quando morreu o Costa e Silva, em 1969, nós saímos da Secretaria de Saúde. Vi 
que chegava a hora em que eu precisaria fugir rapidamente do país, porque ia haver 
represálias. Fui embora e aconselhei meus colegas: ‘vocês não se metam em política, 
porque não vai dar certo’. Mas eles se entrosaram e começaram a questionar algumas 
coisas da administração do novo Secretário: foram todos demitidos da Fundação. 
Alguns anos mais tarde, participei de movimentos que visavam reconduzir alguns 
deles que tinham interesse em voltar”20.

Os primeiros anos da saúde na capital

Inauguração da pe-
diatria intensiva no 
7º andar do Hospital 
Distrital de Brasília.
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De posse do terreno, a AMBr tinha como desafio no início de 1980 construir sua sede. 
A entidade contava com o Dr. Anísio Pires de Freitas, eleito Presidente em 1979 e 
empossado em agosto do mesmo ano. Integrante do movimento Renovação Médica, 
assim como os membros de sua Diretoria, tinha como prioridade não só construir a 
Sede da AMBr, mas retomar as atividades culturais e científicas da Associação.

Em 1977, havia sido criada a Associação Profissional dos Médicos de Brasília, “com 
o único fim de se transformar em sindicato”2. A Carta Sindical foi concedida em no-
vembro de 1978 e as eleições marcadas para 1979. Nessa ocasião, o Sindicato dos Mé-
dicos teve “a chapa Renovação Médica, única concorrente, eleita”3. Com o Sindicato 
assumindo a função de defender os interesses salariais da classe Médica, à AMBr cabia 
apoiá-lo em suas demandas. Mas, a partir de então, poderia se dedicar com exclusivi-

s alicerces do sonhoO
“Uma pedra angular na vida da AMBr foi a construção da sede da 913. 

Depois da construção daquela sede a Associação ganhou mais impulso. 
Os médicos começaram a freqüentar mais, a acreditar mais na vida da 

Associação. Foi um divisor de águas no desenvolvimento da AMBr”1.

dade à sua missão de incentivar e produzir o desenvolvimento cultural e científico dos 
médicos de Brasília. E a Sede era parte fundamental desse planejamento.

Ao completar o primeiro ano à frente da entidade, a Diretoria divulgou as 
principais realizações do período: “Inscrevemos 156 novos sócios, totalizando ao final 
do período 1127 sócios. (...) Promovemos o I Ciclo de Conferências sobre Saúde e 
Assistência Médica do Brasil, que contou com a co-participação do Sindicato dos 
Médicos do DF. Realizamos reuniões conjuntas com o Sindicato dos Médicos do 

1 Renato Ângelo Saraiva, Anestesista, em entrevista realizada no Hospital Sarah Kubitschek, em 31 de outubro de 2008.
2 e 3 “Sindicato dos Médicos tem nova direção”, in: Jornal de Brasília, de 12 de agosto de 1979, Caderno Cidade, página 16. 

A Sede da 913 Sul, 
em 1982...

... e em 2008.
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Em 1967, a AMBr lançou aquela que foi considerada pela classe uma grande con-
quista: a revista Brasília Médica. O primeiro número, datado de setembro daquele 
ano, trazia notícias e comunicados de interesse dos médicos associados e um breve 
histórico de alguns temas que eram importantes à época, como o Plano Médico Hos-
pitalar de Brasília, informes sobre o CRM-DF e um pequeno resumo das gestões 
da entidade até então. A Associação Médica Brasileira tinha também destaque na 
Brasília Médica. Ali eram publicados informes e, desde o primeiro número, a AMBr 
ressaltava a importância de estar alinhada à entidade nacional na defesa dos interes-
ses dos médicos. 

Houve espaço também para um artigo sobre os 10 anos do HJKO, reconhecen-
do a importância daquele hospital provisório, mas que ainda prestava “inestimáveis 
serviços à população de Brasília, com seus 130 leitos, e grande movimento mensal, 
aumentado extraordinariamente após a unificação da Previdência Social”2.

A vocação da revista para o aspecto científico ficou mais evidente em 1968, que 
além dos informes gerais de interesse da classe, trazia artigos apresentados na II 
Jornada Médica de Brasília, realizada em 1967. Neste terceiro número, a revista já 
havia sido incluída “nos serviços internacionais de referência de publicações médi-
cas periódicas”3. 

“No começo, ela era quase um boletim. Com o professor Hélio Barbosa como 
editor, ganhou forma de revista realmente. Isso ajudou o médico a pensar em escre-
ver sua experiência clínica, os casos que gostaria de relatar. Propiciou ao médico ter 
uma vida científica e cultural fora do eixo Rio - São Paulo, pois é difícil manter esse 
relacionamento científico-cultural por causa da distância.”4.

Brasília MédicaA
“A Brasília Médica passou por períodos complicados. 
Houve uma época que o pessoal chamava até de ‘Barbosa 
Médica’, pois só saíam os artigos do Dr. Hélio Barbosa ou 
os meus. Hoje está uma revista boa e moderna, é uma 
revista indexada, com textos de vários colegas”1. 

1 Manoel Ximenes, Cirurgião Torácico, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 28 de outubro de 2008.
2 Trecho do artigo “Hospital Juscelino Kubitscheck de Oliveira”, de Samuel Nunes Magalhães, publicado na Revista Brasília Médica, 
Vol. I nº 1 de setembro de 1967, editada pela AMBr.
3 Trecho “Página do Presidente”, de Miguel Paes de Carvalho, publicado na Revista Brasília Médica, Vol. II nº 1 e 2 de março/
junho de 1968, editada pela AMBr.
4 Renato Ângelo Saraiva, Anestesista, em entrevista realizada no Hospital Sarah Kubitschek, em 31 de outubro de 2008.
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cursos próprios na obra e ainda recebesse um prédio dentro dos padrões de qualidade,  
que atendesse às expectativas dos associados”6. Isso significava que, além de compor-
tar a estrutura administrativa, a nova Sede deveria continuar abrigando as sociedades 
de especialidades e oferecer espaço para reuniões e congressos científicos, além da 
estrutura do Clube que estava por ser concluída.

O Clube do Médico

Tendo as quadras de tênis inauguradas em 2005, o Clube do Médico já podia receber 
as primeiras atividades esportivas. Em abril de 2006, o parque aquático e as quadras 
de vôlei e peteca foram entregues aos associados, prontas para o uso. A quarta edição 
do JOGME foi realizada nas instalações do Clube do Médico, dando início a mais 
uma tradição em eventos de integração da classe.

Mais tarde foram erguidos o palco e o restaurante, que foram recebendo aper-
feiçoamentos e comodidades. Também foi construído um salão de festas, outro 
sucesso com o público freqüentador. Sucesso traduzido em números. Com o fun-
cionamento do Clube, o número de associados da AMBr cresceu como nunca. 
A entidade contava mais de 3.000 sócios ao final de 2008. Um número bastante 
expressivo e ainda em expansão.

“A construção do Clube faz com que o médico, além de ser respeitado profissio-
nalmente, seja respeitado como cidadão na sociedade local. Aquilo é nosso, nós não 
devemos nada a ninguém. Aproxima mais os médicos e suas famílias, concretizando 
um desejo de congraçamento que vem desde a fundação da AMBr”7. “O Clube dos 
Médicos é um lugar de interação, de lazer, de paz social”8.

6 Lairson Vilar Rabelo, Cardiologista e Presidente da AMBr, em entrevista publicada no Encarte Especial – AMBr 50 anos da AMBr 
Revista de fevereiro de 2009.
7 Hélcio Luiz Miziara, Anátomo-patologista, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 15 de outubro de 2008.
8 Sérgio da Cunha Camões, alergista, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 16 de outubro de 2008.
9 José Richilieu de Andrade Filho, Pediatra, em entrevista realizada na antiga sede da AMBr, em 24 de outubro de 2008.
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“Os médicos mereciam ter um local de recreação em Brasília. Foi muito oportuno e mui-
to bom o médico ter a sua casa. A nova Sede é um orgulho para a Associação Médica de 
Brasília, é bonita, é boa, está à altura do prestígio que o médico já gozou. A AMBr está 
vivendo uma fase áurea” 9.
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A festa de inauguração 
da nova sede, em 

fevereiro de 2009, 
marcou o início das 

comemorações dos 50 
anos da AMBr. Alguns 

dos ex-Presidentes 
prestigiaram o evento.
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Os primeiros anos do século XXI

Para os que passaram 1999 acompanhando no noticiário as repetidas interpre-
tações das profecias de Nostradamus16, o início do ano 2000 em si foi uma boa 
surpresa. Para as diversas ciências, foi um tempo de grandes descobertas e avan-
ços tecnológicos em um espaço de tempo muito curto. Com a Medicina não foi 
diferente. Em 2000, o então presidente dos EUA, Bill Clinton anunciou que o 
Projeto Genoma Humano atingiu a conclusão do seqüenciamento genético ini-
ciado 10 anos antes. Isso abriu um campo de infinitas possibilidades nas áreas 
de pesquisa, tratamento e prevenção, sem falar no desenvolvimento de novas 
técnicas. Mas talvez as discussões acerca da ética tenham dominado o cenário 
e alarmado não só a comunidade científica, mas a população mundial como um 
todo. Pesquisas envolvendo clonagem de embriões humanos e do uso terapêutico 
de células-tronco causaram polêmica e fazem parte da agenda científica nos dias 
atuais.

Em 2001, muitos acreditaram que as previsões de Nostradamus iam se con-
cretizar com meses de atraso quando atentados terroristas derrubaram as torres 
gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque, nos EUA. Os ataques atingiram 
também o Pentágono e o estado da Pensilvânia. Esses episódios inauguraram uma 
nova era em que o inimigo não tinha mais rosto e a guerra contra o terror pautou 
a política mundial nos anos seguintes. O presidente George W. Bush legitimou-se 
no poder e coordenou ataques ao Oriente Médio, conseguindo anos depois con-
denar à morte o ditador Saddam Hussein e tornar Osama Bin Laden o homem 
mais procurado do mundo. Tudo isso acompanhado em tempo real em qualquer 
recanto do planeta onde houvesse acesso à televisão, computador, rádio e internet. 
O discurso de combate ao terrorismo deu a tônica do cenário internacional até 
2008, quando uma grave crise econômica foi deflagrada nos EUA e espalhou-se 
pelo mundo como um tsunami.

16 Interpretações exaustivamente divulgadas na mídia em 1999 indicavam que o profeta havia previsto o fim do planeta Terra 
na virada para o ano 2000. (nota do editor)

Dr. Ernesto Silva, primeiro Presidente da 
AMBr, cumprimenta o Dr. Lairson Vilar 
Rabelo, o Presidente do Cinqüentenário.

O Presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. José Luiz Gomes do 
Amaral, participou das comemorações.


