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As ações da nova diretoria da SMCRJ no ano de 2012 têm sido 
pautadas no sentido de expandir os cursos e eventos e bus-
car parcerias para a consecução dos objetivos da entidade. 
Na seção Notícias da Sociedade, duas novidades confirmam 
o sucesso dessas ações. Nos eventos realizados este ano, des-
tacamos a Solenidade do Dia do Médico, com dupla home-
nagem: à Médica do Ano, Dra. Rosa Celia Pimentel Barbosa, 
fundadora do Pro Criança Cardíaca, e à Escola de Medicina e 
Cirurgia da UNIRIO. Além desses e outros temas, você confere 
ainda uma entrevista com o Dr. José Francisco Ribeiro de Or-
nellas, Conselheiro da SMCRJ, homenageado com seu nome 
no anfiteatro do Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.

Boa leitura!

Marília de Abreu Silva
Presidente do Conselho Diretor da SMCRJ – 2011-2014

Ex-presidente da SMCRJ lança livro
A Diretoria da SMCRJ prestigiou o concorrido 
lançamento do livro “60 anos de luta” de seu 
ex-presidente Eduardo Augusto Bordallo, que 
aconteceu no dia 30 de agosto. No livro, Bordallo 
aborda a primeira luta dos médicos por aumento 
de salários, faz um resumo dos principais 
movimentos estudantis na época da ditadura 
militar, entre outros assuntos.

Celso Ramos Filho é eleito imortal na Academia Nacional de Medicina
O ex-presidente da SMCRJ por dois mandatos 
consecutivos, o professor Celso Ferreira Ramos 
Filho foi eleito para a cadeira número 20 da Aca-
demia Nacional de Medicina. A tese apresentada 
pelo professor Celso propõe mudanças na pre-
venção do HIV no Brasil, pela ampliação do uso 
do coquetel contra o vírus. A posse acontece em 
novembro.
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SMCRJ festeja Dia do Médico e presta 
homenagem à Escola de Medicina e 
Cirurgia da UNIRIO pelos seus 100 anos

Notícias da
Sociedade
Notícias da
Sociedade

SMCRJ e AMA Riachuelo: 
unidas para a prevenção 
ao HIV

Diretoria da SMCRJ 
reúne-se com presidente 
da Fiocruz

A SMCRJ, em parceria com a Associação 
dos Moradores e Amigos da Rua do 
Riachuelo – AMA Riachuelo, na figura 
de seu presidente, Sr. Moisés Muniz de 
Araújo, e com o apoio da Sierj, realiza-
rão um evento, no dia 1 de dezembro, 
Dia Mundial de Combate à AIDS. O 
Projeto Saúde: Prevenção é Tudo visa a 
prestar esclarecimentos aos moradores 
do entorno da sede da SMCRJ – onde 
se localiza a AMA Riachuelo –, divul-
gando informações sobre prevenção 
ao HIV. Na ocasião do evento, uma ten-
da será montada na Praça da Cruz Ver-
melha , a partir das 9h. 

Fundada em 1886, a Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia é testemunha da histó-
ria da Medicina em nosso país. Em suas 
dependências, existe um importante 
acervo de documentos e imagens que 
precisam de cuidados. Não de cuida-
dos básicos e sim de todo o cuidado 
específico que documentos de papel 
necessitam.

Sabendo disso, a diretoria da SMCRJ de-
cidiu buscar apoio do Dr. Paulo Gade-
lha, presidente da Fundação Oswaldo 
Cruz, conhecedor da história da SMCRJ 
e conhecido por seu protagonismo no 
movimento de redemocratização da 
saúde nas décadas de 1980 e 1990.

A reunião foi proveitosa e, com relação 
à preservação do acervo, o presidente 
da Fiocruz enviará um grupo técnico à 
Sociedade para tomar conhecimento 
de todo material, com o objetivo de 
produzir um relatório dando conta da 
forma mais adequada de tratamento 
para o acervo.

A parceria na reforma do prédio, que 
está necessitando de obras, também é 
possibilidade que deverá ser abordada 
em conversas futuras. 

Solenidade Dia do médico 2012Solenidade Dia do Médico 2012

Para comemorar o Dia do Médico, fes-
tejado em 18 de outubro, a diretoria da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro (SMCRJ) homenageou, 
em festa realizada no dia 16, pela ter-
ceira vez, uma mulher. A Dra. Rosa Ce-
lia Pimentel Barbosa, fundadora do Pro 
Criança Cardíaca. A diretoria decidiu, 
em 2012, marcar a data, lembrando 
também o Centenário da Escola de Me-
dicina e Cirurgia da UNIRIO.

Abrindo o evento – patrocinado pela 
Unimed-RJ (patrocínio diamante), Hos-
pital Samaritano (ouro), Sistema Firjan, 
Sérgio Franco e CDPI (prata) Sindherj 
e Unicred (bronze) – a presidente da 
SMCRJ, Dra. Marília de Abreu Silva, 
agradeceu a presença dos convidados, 
amigos e patrocinadores e se disse feliz 
por estar abrindo a solenidade, pela 
primeira vez, como presidente da casa.

A mesa da cerimônia foi composta pela 
presidente da SMCRJ, Dra. Marília de 
Abreu Silva, pela médica homenagea-
da Rosa Celia Pimentel Barbosa, pela Di-
retora da Escola de Medicina e Cirurgia 
da UNIRIO, Dra. Maria Lucia Elias Pires; 
pelo presidente da SOMERJ, Dr. José 
Ramon Varela Blanco; representante 
da AMB (Vice-Presidente Leste-Sul), 
Celso Ferreira Ramos Filho; presidente 
da Academia Nacional de Medicina, 
Dr. Marcos Moraes; pela presidente do 
CREMERJ, Dra. Márcia Rosa de Araujo; 
pelo presidente do CBC, Armando de 
Oliveira e Silva, e pela representante do 
Secretário de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro, a Subsecretária de Unida-
des Próprias, Dra. Ana Lucia Eiras das 
Neves.

Responsabilidade Social com menos 
favorecidos
Aclamada por unanimidade como Mé-
dica do Ano 2012 e descrita no discurso 
da presidente da SMCRJ como “profis-
sional da mais alta relevância, do mais 
elevado carisma e de suprema com-
petência”, a cardiologista pediátrica 
Rosa Celia, fundadora do Pro Criança, 
se emocionou com o reconhecimento 
ao seu trabalho frente à instituição e 
agradeceu a homenagem, sendo mui-
to aplaudida pelos convidados. (Leia 
entrevista com a homenageada na pá-
gina 6).

Rosa Celia: Médica do Ano

Celso Ramos Filho: Homenagem ao pai

Maria Lucia Pires: Diretora da Escola de Medicina e 
Cirurgia da UNIRIO
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Discurso revive história da Escola de 
Medicina e Cirurgia da UNIRIO
A solenidade também lembrou o Cen-
tenário da Escola de Medicina e Cirur-
gia da UNIRIO. A presidente da SMCRJ, 
Dra. Marília, fez um discurso rememo-
rando os 100 anos da escola, desde os 
primórdios, através de seus aconteci-
mentos mais marcantes. “Assim como a 
nossa querida Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro, cabe aqui 
lembrar a origem histórica da Escola de 
Medicina e Cirurgia da UNIRIO, que re-
monta a 1859, quando, no Brasil, ainda 
capital do Império Português, segui-
dores de Samuel Hahnemann, criador 
da homeopatia, fundavam o Instituto 
Hahnemanniano do Brasil, o IHB”, disse, 
abrindo seu discurso, a presidente da 
SMCRJ.

A solenidade também honrou a me-
mória de nomes ilustres da história da 
medicina no Brasil, como a Dra. Anadil 
Vieira Roselli, Dr. Celso Ferreira Ramos, 
Dr. Cláudio Mallet Zarur, Dr. João Carlos 
Correa, Dr. Levão Bogossian e Dr. Rosino 
Baccarini Neto.

O evento foi prestigiado por diversas 
autoridades do mundo acadêmico, 
médico e político, entre elas Rodolfo 
Acatauassú, Diretor Geral do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto; Acadêmi-
co Dr. Pietro Novellino, Diretor da Fa-
culdade de Medicina Souza Marques; 
Bartholomeu Penteado Coelho: Diretor 
Administrativo da Unimed Rio; Eduardo 
Augusto Bordallo, Diretor de Mercado 
da Unimed Rio; Milton Ary Meier, 1º Se-
cretário da Academia Nacional de Me-
dicina; Sidnei Ferreira, Assessor da Presi-
dência do CREMERJ, e Mauro Treistman, 
Presidente da SIERJ. 

Diretoria da SMCRJ e representantes  
de entidades médicas

EntrevistaEntrevista

Depois de 53 anos de trabalho, o ne-
frologista José Francisco Ribeiro de 
Ornellas, formado pela Faculdade Na-
cional de Medicina da Universidade do 
Brasil (UFRJ), viu sua paixão pela me-
dicina ser recompensada. No dia 3 de 
agosto, o médico foi homenageado ao 
ter seu nome inscrito no anfiteatro do 
Serviço de Nefrologia do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho (HU-
CFF/UFRJ), inaugurado após reformas 
nas instalações do setor, que ele dirigiu 
por 17 anos.

– Fiquei muito feliz e cheio de orgulho 
por batizar com meu nome o anfitea-
tro do hospital, e por ver a realização ali 
de Jornada Científica do mais alto nível 
sobre nefrologia. Agradeço ao diretor 
do HUCFF, José Marcos Raso Eulálio, 
e aos professores Alvimar Gonçalves 
Delgado e Maurilo Leite. Também me 
emocionei com a presença de amigos, 
como a presidente da SMCRJ, Marília 
de Abreu Silva – afirmou.

Com especialização no Presbyterian St. 
Luke's Hospital (Serviço de Rim e Nu-
trição), na década de 1970, e chefe do 
Serviço Robert M. Kark, Chicago, nos Es-
tados Unidos, professor Ornellas atuou 

Uma vida dedicada 
à medicina
José Francisco Ribeiro de Ornellas

no Hospital-escola São Francisco de 
Assis, Presbyterian St. Luke's Hospital 
e no Clementino Fraga Filho, onde se 
aposentou em 2005.

– Passei por alegria e desalento. Alegria 
ao ver o crescimento científico de nos-
sa equipe pelos resultados positivos na 
assistência. Desalento com as barreiras 
para fazer as engrenagens funcionarem 
– observou professor Ornellas.

Em 2005, foram inauguradas as novas 
instalações do serviço e da disciplina 
de Nefrologia no 7º andar do HUCFF. 
Agora, novas obras de recuperação e 
reformas. Com isso, foi possível oferecer 
atendimento mais seguro para a recu-
peração dos pacientes, e maior con-
forto a doentes submetidos à diálise e 
transplante renal:

– O número de máquinas para hemodi-
álise hoje chega a 23. Passamos de um 
programa que atendia até 30 doentes 
para o dobro de pacientes em diálise 
crônica.

O Serviço de Nefrologia do HUCFF/
UFRJ resultou da fusão dos serviços de 
três hospitais que ministravam o curso 
de Graduação antes da inauguração do 
Hospital do Fundão (Santa Casa da Mi-
sericórdia, Moncorvo Filho e São Fran-
cisco de Assis). Em 1989, iniciou-se o 
Programa de Transplante Renal, com a 
realização do primeiro enxerto de rim 
de doador vivo. Desde então, já foram 
realizadas 985 dessas intervenções. 

A presidente da SMCRJ prestigiou o conselheiro da instituição
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ReportagemReportagem

Um coração no compasso da solidariedade
Cardiologista pediátrica e fundadora do Pro Criança Cardíaca, Dra. Rosa Celia 
é escolhida Médica do Ano pela SMCRJ

A cardiologista pediátrica Rosa Celia Pi-
mentel Barbosa foi eleita a Médica do 
Ano de 2012 pela Sociedade de Medici-
na e Cirurgia do Rio de Janeiro, no dia 16 
de outubro, marcando a comemoração 
ao Dia do Médico. Aclamada por unani-
midade, a alagoana Rosa Celia é a ter-
ceira mulher a receber a homenagem da 
SMCRJ. Além de cardiologista pediátrica 
reconhecida por seu excelente desem-
penho profissional, a médica se destaca 
por sua responsabilidade social com os 
menos favorecidos.

Por seu trabalho, a Dra. Rosa Celia re-
cebeu o título de Embaixadora e Ope-
radora da Paz no Mundo e a Medalha 
Pedro Ernesto, entre outras honrarias. 
De família humilde, passou por momen-
tos difíceis até chegar à Faculdade de 
Medicina, seu grande sonho. Atuou na 
rede pública. Viveu em Londres para se 
especializar em cardiologia pediátrica 
e aprofundou-se em novas técnicas no 
tratamento das doenças cardíacas da 
criança no Children’s Hospital Medical 
Center, em Boston, nos Estados Unidos.

Retornando ao Brasil, implantou o de-
partamento pediátrico do Hospital Pró 
Cardíaco e instalou sua clínica particular. 
O Pro Criança Cardíaca oferece atendi-
mento a cerca de 140 crianças por mês, 
além de realizar até quatro cirurgias car-
díacas mensais. No total, são mais de 
16 mil crianças atendidas e 770 cirurgias 
realizadas até hoje.

Edição Médica: Por que a senhora esco-
lheu a medicina como profissão e especia-
lizou-se em Cardiologia Pediátrica?

Dra. Rosa Celia: Muito cedo senti von-
tade de ser médica. Com estudo e de-
terminação, em um momento em que 
tudo parecia conspirar contra o que 
tinha sonhado, ingressei na Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade 
do Brasil, a UFRJ, iniciando o caminho 

para minha meta: ser médica e cuidar 
do ser humano. Já graduada e espe-
cializada em cardiologia, constatei que 
a criança não era um adulto pequeno. 
Precisava conhecer as particularidades 
do pequeno coração.

Edição Médica: Em quais instituições de 
saúde atuou?

Dra. Rosa Celia: Fui interna da Santa 
Casa de Misericórdia, acadêmica bolsista 
do Hospital Miguel Couto e, após con-
curso, médica intensivista na unidade. 
Fui também estagiária do Hospital da 
Lagoa e cardiologista pediátrica e he-
modinamicista responsável pelo depar-
tamento de cardiologia pediátrica. Atuei 
na pós-graduação em Londres, onde fui 
Fellow no National Heart Hospital. Fui car-
diologista pediátrica do Texas Children’s 
Hospital, em Houston, no Texas, Estados 
Unidos. Em 1989, passei o que chamo de 
seis meses sabáticos no Children’s Hospi-
tal Medical Center, em Boston, também 
nos Estados Unidos. O atendimento 
privado começou com consultório na 
Clínica São Vicente, da Gávea. Ainda em 
1989, me aposentei do Serviço Público 
e deixei o Hospital da Lagoa. Em 1990, 
criei a Unidade Pediátrica do Hospital 
Pro Cardíaco. Atendo até hoje na minha 
clínica particular, a Clínica Cardiológica 
Infantil (CCI), na Rua Sorocaba.

Edição Médica: Como nasceu a ideia de 
criar o Pro Criança Cardíaca e tratar de 
crianças carentes com problemas no co-
ração?

Dra. Rosa Celia: Em 1996, dispondo de 
condições técnicas, trabalhando com 
uma equipe qualificada para cuidar da 
criança cardíaca e sentindo a dificul-
dade desses mesmos recursos na rede 
pública, incluí a criança carente na nos-
sa estrutura. Assim nasceu o Pro Criança 
Cardíaca para cuidar do Pequeno Caren-
te com o Coração Doente. Fiz uma par-

ceria com o Hospital Pro Cardíaco para 
os procedimentos invasivos. Não podia 
ignorar o desespero de mães com sua 
criança doente que chegavam à minha 
clínica sem conseguir internação na 
Rede Pública.

Edição Médica: Quando foi fundado e 
como funciona o Pro Criança Cardíaca?

Dra. Rosa Celia: O Pro Criança Cardíaca 
foi criado em 1996 e presta atendimento 
a crianças cardíacas que não conseguem 
vagas na Rede Pública. O atendimento 
ambulatorial é na sede do Pro Criança, 
em Botafogo, na Rua Dona Mariana, 40. 
Outros exames são feitos em parce-
ria com minha clínica particular, com o 
Hospital Pró-Cardíaco, no caso de pro-
cedimentos invasivos e cirurgia cardíaca, 
e com o laboratório Lâmina. Em todo 
o tratamento, a criança é cuidada pela 
mesma equipe.

Edição Médica: Como a senhora conse-
guiu viabilizar projeto tão grande? Quem 
são os apoiadores?

Dra. Rosa Celia: Quando perseguimos 
metas, guiados pelos nossos sonhos 
e valores, milagres acontecem. O Pro 
Criança é um milagre! Recebemos apoio 
financeiro de empresários e suporte 
institucional do Governo, além da ajuda 
de uma legião de amigos.

Dra. Rosa Celia Pimentel Barbosa
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Medalha Pedro Ernesto
Dra. Denise Damian
A presidente da Unicred Rio, a ginecolo-
gista Denise Damian, recebeu, no dia 29 de 
junho, na Câmara dos Vereadores, a Meda-
lha Pedro Ernesto. Primeira mulher a ocu-
par cargos de destaque no cenário coope-
rativista nacional, a Dra. Denise administra 
a maior cooperativa de crédito do estado, 
com dez agências, 11 mil sócios, 120 fun-
cionários e R$ 300 milhões de ativos. 

Dra. Margareth Dalcomo
A doutora e pesquisadora Margareth Dal-
como foi agraciada com o conjunto de 
Medalhas Pedro Ernesto em cerimônia 
realizada em maio, no Plenário da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. Ela já foi con-
sultora da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e atualmente é diretora do Centro 
de Referência Hélio Fraga da Fundação 
Oswaldo Cruz. 

DicasDicas

AconteceAcontece

Pequenos gestos, grandes resultados
Quando pensamos em economizar, é comum focarmos em grandes valores. No en-
tanto, diversos hábitos adquiridos em nosso cotidiano podem contribuir em muito 
com nossa vida financeira. Verifique, abaixo, cinco dicas simples de economia para 
seu consultório:

1. Reavalie seu plano de telefone – Os planos de telefonia inadequados estão en-
tre os maiores vilões da economia doméstica. Com as inúmeras opções no mercado, 
avalie se você está pagando o valor adequado ao seu uso. É desperdício pagar 1000 
minutos ao mês se você utiliza apenas 300;

2. Avalie o uso de softwares livres – Hoje existem diversas opções gratuitas para a 
rotina de um consultório. Sem precisar pagar nada, você pode adquirir pacotes com-
pletos de software para escritórios, contendo editor de texto, planilhas, apresenta-
ções e outros;

3. Opte por utilizar lâmpadas econômicas ou luz natural – As lâmpadas incan-
descentes, as mais utilizadas no Brasil, são também as que desperdiçam mais energia 
e aquecem o ambiente, exigindo maior esforço do condicionador de ar. Prefira lâmpa-
das econômicas, como as fluorescentes compactas, halógenas, ou de LED. Se puder, 
a economia pode parecer pequena, mas no longo prazo faz toda diferença;

4. Evite a iluminação e o uso de água desnecessários – Que tal instalar detectores 
de presença para que os ambientes menos movimentados se  mantenham apagados 
enquanto estiverem vazios. Basta um paciente esquecer-se de apagar a luz e você 
terá prejuízo certo. Analise também o uso de torneiras com sensor para evitar desper-
dício de água e, consequentemente, de seu dinheiro;

5. Prefira ambientes claros – Um ambiente com cores muito escuras necessita de 
mais iluminação. Ao utilizar cores claras, ou aproveitar ao máximo a luminosidade 
natural, você se sentirá muito melhor com seu bolso e com o meio ambiente. 

Marcelo Espíndola
Superintendente da Unicred

Edição Médica: Quais os projetos da se-
nhora para o futuro do hospital?

Dra. Rosa Celia: O custo do atendimen-
to cardiológico de qualidade é muito 
alto. O Hospital Pro Criança - Jutta Batista 
vai garantir a continuidade e sustenta-
bilidade do Pro Criança Cardíaca. Este 
será um hospital pediátrico de referên-
cia para tratar patologias de alta comple-
xidade. Terá um inovador projeto de ges-
tão, que, por meio do atendimento na 
rede privada, garantirá o trabalho com a 
criança cardíaca carente. Vamos presen-
tear nossa cidade com uma Construção 
do Bem.

Edição Médica: Qual o maior desafio? E de 
que maneira a iniciativa privada e o cida-
dão podem contribuir com o Pro Criança 
Cardíaca?

Dra. Rosa Celia: O maior desafio é abrir 
as portas do hospital para que nenhu-
ma criança perca a chance da vida. Pre-
cisamos de apoio financeiro. No início 
do funcionamento do hospital, o gasto 
é elevado e o retorno financeiro não é 
imediato.

Edição Médica: O que mudou em sua vida 
com o Pro Criança?

Dra. Rosa Celia: Meu trabalho aumen-
tou de maneira assustadora. Tenho tam-
bém a minha clínica para cuidar. Para o 
sucesso do Pro Criança, sou apenas a 
locomotiva. Preciso de parceiros e apoio 
sempre.

Edição Médica: O que a senhora diria 
para médicos que, como a senhora, têm a 
capacidade técnica e a disposição de aju-
dar num país com tantas carências?

Dra. Rosa Celia: Persigam suas metas 
com muito foco e determinação e pe-
çam a Deus que ilumine seus caminhos.

Edição Médica: Como a senhora se sente 
por ter sido escolhida por unanimidade 
como Médica do Ano pela centenária So-
ciedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro?

Dra. Rosa Celia: Recebi a notícia com 
muita emoção. Ter sido escolhida pela 
classe médica me dá a certeza de estar 
no caminho certo. 



UNIMED-RIO. O MAIOR ÍNDICE 
DE SATISFAÇÃO DE MÉDICOS COOPERADOS.

Fonte: Pesquisa Datafolha – Cooperados.

LIGUE  0800 025 5522  

SATISFAÇÃO 
NÃO PODE VIR 
EM DOSES 
HOMEOPÁTICAS.
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