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Elisabete Kreitchmann nasceu em 1952 e mudou-se aos 6 anos para 
Porto Alegre, onde reside até hoje. Cursou medicina na Faculda-
de Federal de Ciências Médicas, com graduação em 1977. Especiali-

zou-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 desenvol-
vendo seu processo criativo, e apresentou trabalhos em exposições in-
dividuais 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 Por-
tugal, Espanha, Hungria e Holanda. Elisabete dedica-se à medicina e à 
arte com igual paixão.

Autora: Elisabete Kreitchmann
Obra: Afrodite, a deusa da beleza

Dimensões: 20 x 10 cm
Técnica: escultura em cerâmica branca

Ano: agosto de 2011
Acervo: Flávio Borges Fortes (Porto Alegre, RS)

  Boa leitura

Temos o prazer de anunciar nesta 
edição que foram definidos os ga-
nhadores do Concurso de Crônicas 
e Contos de 2016.

Mais uma vez, o nível dos trabalhos 
superou qualquer expectativa, prova 
disso é que, na categoria crônicas, duas 
excelentes obras ficaram empatadas 
na primeira colocação: O farol e Aos dez 
anos. O mesmo ocorreu na categoria 
contos, que teve os trabalhos Fernan-
da e Menino empatados em segundo 
lugar. Os vencedores receberão certifi-
cados de premiação e terão suas obras 

publicadas no Jamb Cultura, no decor-
rer deste ano. Mais detalhes do con-
curso estão detalhados na página 328. 

Quero parabenizar os vencedores 
e também enaltecer a qualidade dos 
trabalhos recebidos, consolidando de 
vez esse concurso que já completa 
seu quinto ano consecutivo.

E, abrindo esta edição, temos o prazer 
de apresentar a obra Afrodite, a deusa da 
beleza, da colega ginecologista Elizabeth 
Kreitchmann, artista de renome inter-
nacional. Publicamos ainda as poesias 
Mulher e Nascer... ou não nascer, além 

dos contos Visão falha ou carne fraca 
e Eu a vi. Já na página 326, apresenta-
mos uma nova seção: “Enigmas”, pas-
satempo e desafio para as mentes afia-
das dos nossos leitores, cujas respostas 
serão apresentadas sempre na edição 
seguinte. Na próxima edição, também 
pretendemos trazer as obras premia-
das no concurso cultural de 2016.

Boa leitura.

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Recife – PE
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Espaço poético

Mulher

Sentada como a calma 
Então da paz se faz a luz 
Do sorriso o perdão 
Mística como a bruma 
De repente voa céus azuis 
Ou beija com boca de batom 
 
Grávida de pão de amor 
De poesia se faz mulher 
E de ternura o que amamenta 
Semente de encanto e glamour 
Firmamento da espécie e do ser 
Estrela imperiosa na tormenta 
 
Alimenta o bem que domina 
Cativa por amor puro e sublime 
Disfarça da dor as ausências 
Muito amor pra dar, até na rotina 
Faz da alegria espécie de vitrine 
Olhos serenos iluminam carências. 
 

No mais das vezes misteriosa 
Pela beleza de se saber mulher 
Pronta para ser esteio na escuridão 
Astúcia mágica numa boa prosa 
Encontro de sol, água doce e mar 
Vida repartida com graça e tom 
 
Dom de cuidar por paciência 
Guerreira para todas as horas 
Fonte inesgotável de carinho 
Amante em carícias plenas 
Dona de presságios a Pandoras 
Mulher de Deus, seu Filho e seu ninho.

Carlos Roberto Ferriani
Cirurgia Plástica
Ribeirão Preto – SP
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Espaço poético

Nascer... ou não nascer

(Texto produzido após visita a uma  
maternidade pública)

Humana raça humana estropiada
Se nascer/viver em tempo hodierno
Está além do purgatório quase inferno
Talvez seja melhor ficar na estrada

Acudi, Senhor Deus, dos desgraçados
Que este mundo é só padecimento
As palavras são levadas pelo vento
Sem que cheguem a seus filhos deserdados

Nascer só tem razão se uma ventana
De luz ao fim do túnel lhe espera
E lhe espera bem mais que u’a traquitana

Chegar a este mundo hoje, insano
Só vale se não for uma quimera
A esperança de ser um ser humano

Ildo Simões
Médico Fiscal
Salvador – BA
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Visão falha ou carne fraca*

Um padre interiorano, bastante engajado nas lides 
políticas, mas não tanto afeito às suas obrigações 
paroquiais, exceto na atenção que dispensava a al-

gumas paroquianas, procurou o Serviço de Urologia da San-
ta Casa de Misericórdia, com queixas de “ardência” urinária.

Ao exame, o urologista Prof. Augusto Sousa consta-
ta uma secreção purulenta na uretra anterior, e pergun-
ta ao paciente:

– Quando foi que o senhor começou a ter dor ao uri-
nar, padre?

– A dor começou ontem e esse pus apareceu hoje, Dr. 
Augusto Sousa.

– Como foi que isso aconteceu? Houve algo diferente 
nos últimos dias? –  perguntou o professor de Urologia.

– Sim. Há dois dias, quando eu vinha na estrada, a ca-
minho de Fortaleza, estourou um pneu da camioneta.

– Continue, por favor, ainda não estou entendendo a 
causa da sua doença.

– Bem! Já era meio-dia, e enquanto o motorista do car-
ro colocava o estepe, eu, que estava de bexiga cheia, fui 
para o outro lado do veículo para aliviar-me e comecei a 
urinar no pneumático traseiro...

Nesse instante, o médico, achando bem estranha a ex-
plicação do sacerdote, interrompe-o:

– Não sei o que isso teria a ver com o seu problema. 
Mas, prossiga, por favor.

– Pois é, caro doutor. Na hora que eu estava urinan-
do, subiu pelo próprio jato da urina um mormaço, vin-
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do do intenso calor emanado do pneu, que chegou até 
o meu pênis.

– O membro da virilidade. O órgão da nossa sexualida-
de – obtemperou o médico.

– Não no meu caso, doutor. Como sacerdote, estou pre-
so aos votos de castidade.

– Oh, desculpe-me, padre. Eu havia esquecido desse fato, 
mesmo porque o senhor não está de batina.

– Eu compreendo e o perdoo, doutor.
Diante da combinação de achados clínicos, o médico 

prefere desconsiderar a história colhida em sua anam-
nese e firma o seu diagnóstico, dispensando a feitura do 
exame bacteriológico da secreção uretral. Em seguida, re-
tira da gaveta e prepara uma ampola de 2.400.000 UI de 
penicilina benzatina, propondo ao paciente:

– Vamos fazer essa injeção no senhor, que vai resolver 
esse problema em dois tempos. É um medicamento que 
vale como prova terapêutica, padre.

– Ah, pode aplicar, doutor – concordou, oferecendo o braço.
– Vai doer um pouco, padre.
– Não é problema, como fiel servidor de Cristo, tenho 

que suportar todo tipo de sofrimento.
Depois da aplicação da injeção, o urologista diz ao pa-

ciente:
– Já que o senhor está em Fortaleza, gostaria que apro-

veitasse o momento para ter uma consulta com um co-
lega de outra especialidade.

– Está um pouco complicado para mim, doutor. Preci-
so pegar a estrada na noite de hoje, porque tenho com-
promissos partidários amanhã cedo, em meu município.

– Posso ligar para o meu colega Sílvio Cortês e pedir 
para que ele o consulte ainda hoje.

– Nesse caso, aceito a sua prestimosidade, doutor.
Após o contato telefônico, o médico fala ao padre:
– O senhor está com sorte, padre. O meu amigo e com-

padre falou que o próximo paciente dele desmarcou a 
consulta e poderá atendê-lo se o senhor for agora mesmo.

– Ótimo! É longe daqui, Dr. Augusto?
– Não, dista apenas um quarteirão da Santa Casa – res-

pondeu, já entregando o endereço, anotado em um pe-
daço de papel.

Meia hora depois da saída do sacerdote, o urologista 
recebe uma chamada telefônica do colega Sílvio Cortês:

– Compadre Augusto, não entendi por que você me 
mandou o padre para eu atender. Ele não tem quais-
quer queixas oculares. Afinal, você bem sabe que sou of-
talmologista.

– Claro que sei! Ele ainda está aí, ao seu lado, Sílvio?
– Não! Pedi que ele ficasse na sala de espera enquan-

to eu o contatava, Augusto. Diga-me, por obséquio, qual 
é a razão de você mandar esse paciente para mim, quan-
do se trata, exclusivamente, de transtorno das vias uri-
nárias e, portanto, da sua alçada.

– A parte urológica está cuidada, sob controle, Sílvio. A 
necessidade dos seus préstimos profissionais deve-se à 
história clínica desse religioso.

– E o que tem a história clínica dele de tão especial, que 
mereça referir a um oftalmologista?

– Caro colega, uma pessoa que confunde uma mu-
lher nua com um pneu deve padecer de sérios proble-
mas visuais. 

Marcelo Gurgel Carlos da Silva

Médico, economista e professor universitário. É membro da 

Academia Brasileira de Médicos Escritores, Academia Cearense 

de Médicos Escritores e Academia Cearense de Medicina. Pre-

side a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames).

*Conto publicado em Estórias esculapianas (Fortaleza: Secult/Ex-

pressão, 2013. 144p. p.131-4.), obra aprovada no VII Edital de Incen-

tivo às Artes, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, patro-

cinado pelo Governo do Estado do Ceará. 
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Enigmas

“Entre mortos e feridos, 
gementes e aflitos, a 
lição do convívio e da 

solidariedade é a única 
que se aprende” 

Você tem três caixas de frutas, com as pa-
redes opacas. Uma contém apenas ma-
çãs, outra contém apenas laranjas, e a últi-
ma possui as duas frutas misturadas. Todas 
as caixas estão etiquetadas: uma diz “ma-
çãs”; outra diz “laranjas”; a última diz “ma-
çãs e laranjas”. Contudo, sabe-se que 
nenhuma das caixas está etiquetada corre-
tamente. De que maneira você poderia eti-
quetá-las corretamente se só lhe é permitido 
pegar uma fruta de apenas uma das caixas? 

Para que o seu cérebro continue ativo, pense a respeito. 

Quando... 
2 + 3 = 10 
7 + 2 = 63 
6 + 5 = 66 
8 + 4 = 96 

Então: 
9 + 7 = ????

1. 2. 

3. 
Quatro intelectuais estão em fila, de forma que cada 
intelectual pode ver apenas o que está à sua fren-
te (o último da fila pode ver os três à sua frente, e 
o primeiro da fila não pode ver ninguém). Chapéus 
são colocados na cabeça de cada um, sendo que ne-

nhum deles pode ver a cor do chapéu que está ves-
tindo, podendo enxergar, somente, as cores dos cha-
péus que estiverem à sua frente. As cores dos chapéus 
podem ser: vermelho, branco e azul. Existe pelo me-
nos um chapéu de cada cor (logo, uma das cores apa-
recerá em dois dos chapéus). Pergunta-se a cada um 
dos intelectuais, começando pelo último e termi-
nando no primeiro da fila, qual é a cor de seus cha-
péus. Cada um dos intelectuais pode deduzir e dar 
uma resposta correta, falando alto, um de cada vez. 
Qual é o arranjo dos chapéus que permite aos intelec-
tuais acertarem a cor sem chutar, e como eles farão isso?

Colaboração
Arnóbio Félix

Ortopedista
Belo Horizonte – MG

Respostas na próxima edição.



Jamb Cultura 2017; 14-15(44-45):321-328  327

Conto

Eu a vi

Às vezes, já completamente absorto em seus pen-
samentos, num estado quase onírico, ele se per-
guntava se aquele belo ser que acreditava ter 

visto outro dia poderia ser de fato real ou fruto de mais 
um de seus loucos sonhos; de qual estrela teria ela caí-
do? Ou seria ela a própria estrela?

Certa noite fria, arrebatado por aquela visão que o 
atormentava, imaginou ser ele um dos Reis Magos e que, 
realmente, vira uma linda estrela cadente no firmamento. 
Guiado por forte emoção, pôs-se a caminhar apressada-
mente ao seu encontro, na longa e escura noite adentro.

Imaginou estar com ela, mas... dizer-lhe exatamente o 
quê? Que ele estaria por ela encantado? Que gostaria que 
dele fosse ela sua propriedade eterna? E se não tivesse 
a coragem de dizê-lo, o seu olhar seria capaz o suficien-
te de transmitir-lhe a intensidade e forma de tudo o que 
sentia por ela? Ela o entenderia? Queria tocá-la com suas 
próprias mãos, acariciar densa e suavemente seu rosto 
por um breve momento apenas, somente para materia-
lizá-la dentro de si para sempre. Ela o rejeitaria? Enfim, 
o que fazer se ela nem sequer o conhecia?! Por um ins-
tante, ficou aflito e inseguro. Confuso, perdeu a voz. Seus 
olhos marejaram.

Acordou transpirando frio, mas o corpo ardia como 
brasa. Com o coração palpitando a mil, faltou-lhe o ar, 
fugiu-lhe a luz. Imaginou ter chegado o seu fim. Não! 

Era mais um daqueles sonhos, enfim. Aliviado, sob páli-
dos traços de lucidez, vagamente sorrindo para si mes-
mo, deu-se conta de que uma imagem tão real ou ima-
ginária daquela mulher tão bela não era para ser posse 
sua jamais, mas para ser contemplada e sentida infinita-
mente, como quem respira o ar para continuar vivo, pois 
ela não só pertencia à beleza radiante do mundo como 
ela mesma era a própria o ponto alto de sua criação; o 
mundo se expressara e se completava através daquele 
ser tão lindo e puro...  Assim, amá-la-ia dessa forma, re-
signou-se ele, pois se a aprisionasse em seu coração, na 
sua mente, como incontáveis vezes assim o desejou ar-
dentemente para toda a eternidade, pensou ele, ela per-
deria o viço; o mundo, cor e graça.

Ele, também, por fim, definharia.
Então, compreendendo a grandeza e a razão da exis-

tência daquela bela criatura, indelevelmente marcado por 
ela, ambos finalmente livres e ele, agora em paz, tomado 
por um imenso e transbordante contentamento daque-
le tipo impossível de ser humanamente contido, disse 
bem alto e confiante para si e para todo o universo ouvir: 

“Acreditem todos, eu a vi e a amei! Não foi um sonho!”.

Paulo Roberto Campbell Rebelo 
Cardiologia

Macapá – AP
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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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Definidos os 
ganhadores 
do V Concurso 
da AMB

Concurso Crônicas e Contos

Na categoria contos, o vencedor foi o médico or-
topedista Carlos Garcia de Queiroz Filho, com a 
obra O dia de Natal. Empatados, na segunda co-

locação, ficaram os trabalhos Fernanda, do infectologista 
João Batista de Paula Neto, de São Carlos (SP), e Menino, 
da pneumologista mineira Cláudia Myriam A. Botelho, 
de Belo Horizonte (MG). A fazer a barba, de Affonso Re-
nato Meira, clínico geral em São Paulo (SP), ficou na ter-
ceira colocação. 

Na categoria crônicas, empatados na primeira colocação, 
os ganhadores foram Domingo Marcolino Braile, cirurgião 
cardíaco da cidade de São José do Rio Preto (SP), com a obra 
O farol, e Rubens Paulo Gonçalves, ginecologista da capital 
paulista com o trabalho Aos dez anos. O segundo lugar ficou 

com Empatia, do cirurgião de cabeça e pescoço José Chacra 
Junior, de Jundiaí (SP), enquanto na terceira colocação ficou 
a crônica Direto do mundo cão, da ginecologista gaúcha Lu-
ciana Silveira Campos, de Porto Alegre (RS).

Os vencedores receberão certificados de premiação e 
terão suas obras publicadas no Jamb Cultura, no decor-
rer deste ano.

“Desejo felicitar os classificados e, mais uma vez, enal-
tecer a qualidade dos trabalhos recebidos, o que ratifica 
a nossa decisão de termos dado sequência a este con-
curso criado por diretorias anteriores. Continuaremos 
buscando ações que visem ao aprimoramento cultural 
de nossos associados”, disse Jane Cordeiro Lemos, dire-
tora Cultural da AMB.
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