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Elisabete Kreitchmann nasceu em São Paulo, SP, em 1952 e 
mudou-se aos 6 anos para Porto Alegre, onde reside até hoje. 
Cursou medicina na Faculdade Federal de Ciências Médicas, 

com graduação em 1977. Especializou-se em Ginecologia e Obstetrícia 
na mesma instituição, especialidade em que continua atuando. 
Paralelamente à atuação médica, dedicou-se ao desenho, à pintura e 
à escultura. Organizou duas exposições de arte em sua faculdade nos 
anos de 1972 e 1973, as “Expomeds”, que revelaram vários estudantes 
com vocação artística. Há cerca de dez anos retomou sua formação 
em artes visuais, incorporando novas técnicas e desenvolvendo seu 
processo criativo, e apresentou trabalhos em exposições individuais 
em Porto Alegre, Buenos Aires, entre outras cidades. Também, por 
meio do Colege Arte, teve suas obras expostas em 2011, em Viena, na 
Österreichisches Lateinamerika-Institut, e em outros países como 
Portugal, Espanha, Hungria e Holanda. Elisabete dedica-se à medicina 
e à arte com igual paixão.

Autora: Elisabete Kreitchmann

Obra: Indiana

Dimensões: 35 x 12 cm

Técnica: escultura em cerâmica pintada

Ano: 2010

Acervo: Dra. Carolina Gallois (RS)

  Boa leitura

Uma boa notícia aos leitores do Jamb 
Cultura que queiram participar do V 
Concurso Nacional de Crônicas e Con-
tos, edição 2016: as inscrições foram 
prorrogadas até o dia 31 de dezembro.

Os interessados podem encami-
nhar seus contos e/ou crônicas, se-
guindo as orientações do regulamento, 
para o Departamento Cultural da AMB 
(Rua São Carlos do Pinhal, 324 – CEP 
01333-003 – São Paulo – SP). Outras in-
formações sobre inscrições, regras do 

concurso e premiação podem ser obti-
das pelo e-mail cultural@amb.org.br.

A obra acima é de autoria da médi-
ca ginecologista e obstetra Elisabete 
Kreitchmann. Também publicamos 
nesta edição as obras de Paulo Rebelo, 
cardiologista de Macapá, as crônicas 
do mineiro Arnóbio Moreira Félix e 
do pediatra José Hugo de Lins Pessoa.

Completam a edição poesias dos 
colegas Nelson Jacintho (SP), Roberto 
Passos do Amaral Pereira (ES), S.A. Soir 

(GO), Jair Oliveira da Silva (AC) e, por 
fim, apresentamos os ganhadores do 
Concurso Literário da Sociedade Brasi-
leira de Médicos Escritores (Sobrames). 

Boa leitura! Esperamos contar com 
a participação dos nossos queridos 
leitores no V Concurso Nacional de 
Crônicas e Contos deste ano.

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Recife – PE

mailto:cultural@amb.org.br
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Atendi uma senhora de 75 anos visivelmente mal-
tratada pela vida que levava. Nessa semana, mais 
uma vez, ainda que buscasse não me irritar com 

sua aparente desatenção, isso era missão quase impos-
sível. Sempre vinha desacompanhada e com alguma di-
ficuldade auditiva e visual, falava muito pouco, sempre 
se queixando de intermináveis e insondáveis dores fí-
sicas variadas; era desagradável repetir três ou quatro 
vezes o que deveria fazer quanto a seus exames e trata-
mento. Como que para se proteger, a desculpa reticente 
era que os quatro filhos estavam sempre muito ocupa-
dos para vir à sua consulta.

Entre outras coisas, iniciado o tratamento com anti-
depressivo, com trinta dias, passou a se abrir um pou-
co mais sobre sua vida. Até já esboçava um leve sorriso. 
Viúva, no fundo sentia-se solitária e abandonada pelos 
filhos, com os quais pouco falava, mesmo morando to-
dos na mesma cidade.

Fui tomado por um sentimento de autocensura, pie-
dade, seguida de profunda empatia por aquela pobre 
criatura. Como médico, nessa hora, o que fazer além de 
escutá-la? Logo percebi que eu era ainda uma das pou-
cas pessoas às quais ela se apegara para manter a es-
perança de que valia a pena viver como um rastilho de 

pólvora. À sua estranha maneira de ser, ela 
buscava valorizar aquela consulta, para 

mim mera rotina, que parecia ser a 
visita à casa de um grande amigo 
que jamais tivera um dia...

Paulo Rebelo
Cardiologia 

Macapá – AP

Crônica

A visita 
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Crônica

Aquecendo a alma e 
alongando a vida

Não é preciso ser atleta ou profissional dos 
esportes para entender a importância do 
aquecimento e dos alongamentos mus-

culares na prática esportiva. Ambos são essenciais 
para um bom desempenho atlético, e é por meio de-
les que os músculos obtêm a 

temperatura, a oxigenação e o preparo adequados para 
o bom desempenho esportivo. Verdadeiro prelúdio para 
os exercícios, eles podem, quando bem realizados, pre-
parar os sistemas musculoesquelético e articular para a 

ação efetiva, para a competitividade, para a cor-
reta amplitude de movimentos e para as de-

sejadas vitórias. A subtração dessas etapas 
expõe os atletas aos riscos de lesões, como 

estiramentos, rupturas e entorses, prejudi-
cando o desempenho e comprometendo as 
suas carreiras.

Nos esportes coletivos, como o futebol, 
o aquecimento e o alongamento represen-
tam um momento lúdico, em que o clima 
dominante é de alegria e descontração. É a 

ocasião, privilegiada, em que o grupo se jun-
ta e concentra as suas ações, os seus objeti-

vos e fica “pronto” para o esforço severo a que 
será submetido. 

Mas o mais importante é que esse treinamento 
muscular é necessário para cada um de nós, inde-

pendentemente do nosso perfil esportivo. Adqui-
rir o hábito de praticar esportes, com uma correta 

orientação quanto ao aquecimento e ao alongamen-
to muscular, além dos cuidados com hidratação, dieta, 

vestuário, calçados, terreno, etc., proporciona verdadeira 
mágica transformadora na vida das pessoas, trazendo dis-
posição física, resistência muscular, equilíbrio mental, vi-
gor cardiorrespiratório, prevenção de lesões e um adequa-
do consumo calórico, entre tantas outras vantagens.

Em outras palavras... O aquecimento aquece a alma e 
os alongamentos alongam a vida!

Pratique esportes, sempre!

Arnóbio Moreira Félix
Ortopedia

Belo Horizonte – MG
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Crônica

Uma tarde de domingo e 
a aposta de Pascal

Domingo passado, com tempo livre, resolvi abrir 
as minhas gavetas de documentos diversos. Le-
vei horas lendo aqueles papéis e, por um mo-

mento, prometi usar mais o computador. Mas aquelas 
gavetas estavam ricas de relíquias pessoais. Lá estavam, 
ao lado da minha certidão de nascimento e de casamen-
to, as dos meus filhos. Contas pagas, agendas de compro-
missos de anos passados, certificados de cursos realizados, 
de aulas dadas, de congressos, extratos bancários, cartas 
recebidas, receitas médicas e uma infinidade de outros 
importantes “documentos” que explicavam minha vida.    

Havia no fundo da gaveta uma carta da Ana Paula, 
emocionante, com apenas três palavras: Sabor a mí. O tí-
tulo de uma canção mexicana, um bolero, que falava em 
um amor eterno. Mesmo que não vivamos um amor eter-
no, essas três palavras explicavam um sentimento, toda 
uma época fantástica da minha vida. Havia também um 
cartão de inscrição em um concurso público para o meu 
primeiro emprego profissional. O recibo do primeiro sa-

lário que recebi. Fotografias do dia da defesa de tese do 
doutorado, de viagens com minha mulher e de aniver-
sários dos filhos. Havia também um exemplar do livro 
de Fernando Sabino, que li na adolescência: O encontro 
marcado. Lá estavam, dispersas, crônicas, a maioria não 
publicada, que escrevi em vários momentos da vida. Es-
sas coisas que você vai guardando no percurso da vida 
e que ficam esquecidas durante anos. Ao revê-las, final-
mente compreendemos que a vida é uma experiência 
instantânea, que flui sem retorno. Não se pode repetir 
a aventura vivida.  

Adaptamos para nós um mundo em que podemos vi-
ver, e, quando o tempo passa, as nossas lembranças do 
passado são nostálgicas. Ao rever o tempo que passou, de-
paramo-nos com a vocação de cada idade. Dizemos com 
orgulho: nosso tempo, nossa geração. Lembramos os mo-
mentos alegres e felizes. Procuramos minimizar ou esque-
cer aqueles em que sofremos. A dor que sentimos pare-
ce diminuir de intensidade com o passar do tempo. Esse 

é, certamente, um dos aspectos bá-
sicos do fenômeno de sobreviver. 

Às nossas fotografias antigas 
dizemos: o tempo passou rápido 
demais! A sabedoria do provérbio 
refuta: “A gente diz que o tempo 
passa, o tempo diz que é a gente 
que passa”. Vivemos conectados 
ao “tempo do relógio”, minutos, ho-
ras, dias, meses, anos e, por ele, de-
terminamos tudo, inclusive nossos 
projetos de vida. Mas, diferente-
mente do tempo do relógio, que 
não para nunca, temos, de verda-
de, apenas o tempo existencial, fi-
nito. Pascal apostava na eternidade.

José Hugo de Lins Pessoa 
Pediatria

São Paulo – SP

“A dor que sentimos 
parece diminuir de 
intensidade com o 
passar do tempo” 



Jamb Cultura 2016; 10-11(40-41):297-304  301

Espaço poético

À minha mãe
Lembro-me dela ágil, faceira e bela,
Cabelos pretos e sorriso largo.
Me completava, só de olhar p’ra ela,
Ela adoçava o meu chorar amargo...

Quando menino no auge da trela
De minha infância no alvor do cargo,
Eu me calava ao simples sinal dela,
Sentia fundo o seu poder de embargo.

Era um momento apenas, de tristeza
Porque o sorriso logo aparecia
No rosto iluminado de pureza...

O tempo foi, restou melancolia,
E a vida que me traz tanta incerteza,
Me diz que fui feliz em algum dia...

Nelson Jacintho
Ortopedia
Ribeirão Preto – SP

Acróstico, com versos em redondilho maior, para:

A integridade
A integridade é ação,
Integridade é pureza
Na emoção ou na razão,
Tem caráter e tem nobreza.
 
Estado de completude,
Gentileza e compromisso.
Respaldada em atitude,
Inquebrável... Pense nisso!

Dia a dia está presente,
Acima de todos os fatos.
Deus conosco, onisciente,
E honra pros nossos atos!!!

Arnóbio Moreira Félix
Ortopedia
Belo Horizonte – MG
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Espaço poético

Líquido 
Quando olho no espelho,
Às vezes me amo,
Outras tantas me odeio,
Engano.
Acho feio o que parece bonito.
Rio do invisível.
Acredito no impossível.
Atravesso bordas.
Escoo.

Correnteza
Chove
O rio enche
Sobe
Leva perigo às margens.
O coração da gente
Move
Vazio
Escorre saudades.

Roberto Passos do Amaral Pereira 
Pediatria
Vitória – ES



Espaço poético

Devaneios
O porquê desse Espanto?
Pois desde o nosso primeiro encontro
Concebi já teres me identificado!

Sempre me julguei mais querido
Mesmo sem ser o cara preferido.

Naquele nosso encontro
Justifiquei, embevecido
Teus encantos dos 50 anos
Mas, no hoje, ainda sentenciaria
Mesmo que fossem adoráveis 70 anos

Já não resisto no que fui provocado
Participar das tuas fantasiosas façanhas
Acalentando este prazer tão ofuscado...

S.A. Soir
Cirurgia Geral
Goiânia – GO

Pré-operatório
O veleiro à deriva rumo aos rochedos, 
velas rotas drapeando enlouquecidas, 
o vento em fúria impede as remetidas, 
o leme louco pinta de vermelho o medo, 

borbulham espumas – lágrimas carpidas, 
o sol se turva, cai o véu, explode o torpedo, 
sem projeção de sombra ou de lajeado, 
alcança a supressão das dores sofridas. 

Ao mergulho profundo arremessado, 
enseja as benfazejas mãos na lida, 
tal qual o jardineiro em seu roçado

extirpa erva danosa à leira construída, 
preservando o canteiro perene, operado, 
o barco veleja, o segador fecha a ferida.

Jair Oliveira da Silva
Anestesiologista
Rio Branco – AC
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COLABORAÇÃO
O Jamb Cultura é um espaço aberto que estimula a produção literária 
e valoriza as manifestações culturais do Brasil. Para isso, convidamos 
os médicos a enviar artigos, crônicas, poesias, textos sobre cultura e 
história da medicina para o Conselho Editorial.
A/C Jane Maria Cordeiro Lemos (Diretora Cultural)
Rua São Carlos do Pinhal, 324, Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 01333-903
Ou pelo e-mail: cultural@amb.org.br

Participe e colecione!

Normas para publicação de artigo no Jamb Cultura
1. Ser médico(a) associado(a) à Associação Médica Brasileira pela Fe-
derada de sua região.
2. Enviar texto de aproximadamente uma lauda (2.100 caracteres com 
espaço), na fonte Arial 12.
3. Se houver fotografias, favor identificá-las, colocar o crédito e en-
viar em 300 dpi, à parte (anexada ao e-mail ou em CD, ou pen-drive).
4. O material será apreciado pelos membros do Conselho Editorial 
antes de sua publicação.
5. Ao enviar ao Conselho, informar autorização de publicação.
6. Assinar o artigo com: nome, especialidade, cidade, estado e ende-
reço para correspondência.
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No XXVI Congresso Nacional da Sobrames, 
ocorrido em setembro em São Paulo, foram 
anunciados os vencedores do Concurso 

Literário nas categorias Prosa e Poesia, que acontece 
a cada edição do Congresso. 

Dezenas de trabalhos, de várias partes do país, 
concorreram ao prêmio. Na categoria Prosa, venceu 
o conto “Kaburá”, de Arquimedes Viegas Vale (MA), e, 
na categoria Poesia, a vencedora foi Josyanne Rita de 
Arruda Franco, com o poema “Hiato” (foto).

A Comissão Julgadora, formada por pessoas do 
meio literário paulista e não vinculadas a nenhuma 
regional da Sobrames, foi constituída por Maria 
Zulema Cebrian, Sandra Hasmann, Maria Angela 
Pimentel Mangeon, João Augusto Cardoso, Salette 
Granatto, Sidarta da Silva Martins, Antonio Roberto 
de Carvalho e Camilo Martins.

Vencedores do 26º Concurso Literário da Sobrames

Sobrames
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