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Dan Ferreira de Mendonça é médico otorrino-
laringologista e nasceu em Vitória, no Espíri-
to Santo, em 27 de fevereiro de 1957. Formou-

-se em medicina pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) em 1981, e fez residência em Otorrinola-
ringologia pelo Instituto de Otorrinolaringologia de 
Minas Gerais. Fez várias exposições individuais e co-
letivas de 1974 até 1996, ganhando prêmios nas cate-
gorias pintura e desenho em salões universitários da 
Ufes. Em 2009, lançou o livro Pés no chão e a cabeça 
nas nuvens, que conta sua trajetória de artista plástico 
à construtor de instrumentos musicais de corda e per-
cussão e instrumentos cirúrgicos para laringe. Atual-
mente, realiza atividades de pintura e escultura, além 
do desenvolvimento e da execução de instrumentos 
cirúrgicos e musicais.

Autor: Dan Ferreira de Mendonça

Obra: sem título

Dimensões: 52 x 68 cm 

Técnica: grafite sobre colagem

Ano: 2015

Acervo: pessoal

  Boa leitura

Na segunda edição do Jamb Cultura 
deste ano, apresentamos a obra do 
artista Dan Ferreira, médico otorri-
nolaringologista de Vitória, Espírito 
Santo. Trata-se de uma obra sem tí-
tulo, em grafite sobre colagem, ela-
borada em 2015.

Em seguida, nossos leitores encon-
trarão a crônica Amigo, do cardiolo-
gista de Macapá Paulo Rebelo. Ou-
tro cardiologista, paulista da cidade 
de Atibaia, Carlos A. P. Rosa também 
enviou sua obra: Novelo. De Pernam-

buco, veio Lua de mel, lembram-se?, 
contribuição do ginecologista Má-
rio V. Guimarães. 

Ainda da região Nordeste, recebe-
mos a obra O indômito Daniel, do pe-
diatra paraibano Sebastião A. Queiroz. 
Completam esta edição: Imortais, ver-
sos da médica do trabalho Márcia E. 
Coelho, e Modernidades farmacêuticas, 
do otorrino paulista Everardo A. Costa.

Por fim, na página final apresenta-
mos nota da nova diretoria da Socie-
dade Brasileira de Médicos Escritores, 

empossada em janeiro deste ano, que 
terá à frente da entidade como pre-
sidente a paulista Josyane Rita de A. 
Francisco, da cidade de Jundiaí. De-
sejamo-lhe sucesso nesta empreita-
da e colocamos o Jamb Cultura à dis-
posição a fim de fomentar a cultura 
entre nós médicos. 

Boa leitura.

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Recife – PE



E u tenho tantos amigos que perco a conta. Di-
zem que os verdadeiros amigos são poucos, não 
sei. Exageram; acabam esquecendo dos seus 

próprios irmãos.
São pessoas que nunca me emprestaram um tos-

tão sequer, nem me fizeram pedidos ou favores absur-
dos, mas, um dia, quando eu mais precisei de apoio, 
me deram uma palavra de conforto, um forte abraço 
fraterno. Quando me viam, logo sorriam. Quando es-
tive feliz, curiosos, queriam saber o motivo; quando 
estive triste e chorei, me consolaram; quando sumi, 
sentiram a minha falta e se preocuparam, ligaram-

-me, mandaram-me uma tocante mensagem ou um ❤ 
fraterno, dizendo: “Por onde estiveste?”. Quando obti-
ve conquistas, vibraram muito comigo. Quando pen-
sei que estivesse ficando louco, me ajudaram a pensar. 
Quando perdi a batalha, disseram-me: “Levante a ca-
beça e siga adiante”. Quando me senti derrotado, dis-
seram: “Estou a teu lado para o que der e vier”. Quan-
do estive cheio de dúvidas, me esclareceram; quando 
tive medo, me fortaleceram; quando estive enfermo, 

me visitaram; quando estive perdido, me resgataram, 
e quando fiquei desorientado, foram verdadeiras bús-
solas na minha vida; mas, olha, quando fiz besteiras, 
me aconselharam muito e até me xingaram; me abor-
recia e me cansava de suas falas, mas, quer saber, no 
fundo, eu merecia ouvir mesmo aquilo e os agradecia 
muito pelos conselhos e até broncas. Portanto, nunca 
me abandonaram. Sempre tive um ombro amigo. As-
sim, cresci acostumando-me com eles, necessitado de-
les, e quando fico algum tempo sem vê-los ou sem saber 
por onde estão, pareço deslocado, e a vida vai perden-
do a graça. Talvez isso seja o significado da passagem 
do tempo. As suas existências são como um discreto, 
mas permanente porto seguro. Longe deles, sou uma 
árvore desfolhada no inverno; próximos de mim, me 
fazem sentir viçoso como um campo verdejante após 
a chuva, repleto de canto de pássaros. 

Paulo Rebelo
Cardiologia 

Macapá – AP

Crônica

Amigo
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Novelo

A cordei com o ruído de água escorrendo na tor-
neira do banheiro. Amanhecia. Sentia-me em 
frangalhos naquele inferno de imagens que 

não me deixavam. Mesmo não querendo, estavam to-
dos camuflados pelo tempo. Enganei-me! Minha gente 
continua aqui. Dorme comigo, come comigo, anda co-
migo. Também o pé carregado de suculentas jabutica-
bas e as crianças lendo revistas pornográficas sob uma 
luz fraca e amarelenta.

No espelho, um olhar felino. Puxar a rua, a casa, a igre-
ja, as verdades e as mentiras; desfazer a vida. Refazer o 
novelo, desde o princípio. Nada de tapetes lavados, re-
mendados e pisados. Quarenta nas costas, sem forma e 
sem bainha. A hora seria de colher. Sem ponteiros ou ti-
que-taques. Deixar lágrima vazar no rosto, ex-
plorar o espaço. Fria, quase congelada, sem 
perguntas e sem respostas. Nada morreu, 
tudo se travestiu; até palavras.

Nenhum Deus, nenhuma moeda, filo-
sofia ou ideologia a me distrair. Adiante, a 

morte e as contas sobre a mesa. Minha parcela de culpa 
tilinta nas vitrinas. Deixo-a em algum bueiro. Volto às 
raízes, ao alicerce, ao começo de tudo. Todo dia é um co-
meço. Nuvens são esquecidas no sopé do morro. O sol é 
embaçado pela neblina. Novas descobertas, novas cria-
ções. Vivenciar coisas novas, como esta que agora expe-
rimento: estranha essa saudade de mim mesmo...

Carlos Alberto Pessoa Rosa
Cardiologia/Clínica Médica

Atibaia – SP
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Lua de mel, lembram-se?

A ssim chamava-se “antigamente” o período ime-
diato à cerimônia do casamento, já o casal cons-
tituído, marido e mulher, ansiosamente sonhado 

e esperado pelos então noivos por constituir a conquista 
de sua autonomia, o coroamento e um prêmio pela de-
dicação e pela amizade recíproca. Não tinha tempo pré-

-determinado e, para aqueles casais que bem se ajusta-
vam por anos e anos, eles mesmos diziam orgulhosos e 
felizes que o seu casamento era “uma eterna lua de mel”.

Essa fase da vida, como tudo o que nos cerca, tem tam-
bém sua história, dependente dos costumes de nossos 
ancestrais. Assim é que temos, pelos historiadores con-
sultados, três versões sobre sua origem: a romana, a ger-
mânica e a babilônica. Pela primeira, consta o derrama-
mento de mel, pelo povo, pelas dependências da casa dos 
nubentes. Para os germânicos, o casamento era sempre 
na lua nova, com os noivos levando a mistura de água e 
mel (hidromel) para beber ao luar. Na terceira versão, co-
lhida da Antiguidade, cerca de 2000 anos a.C., na Babilô-
nia, o pai da noiva oferecia ao genro o mesmo hidromel, 
para ser consumido por eles nos 30 dias que se seguiam 
ao casório. Como na época vigorava o calendário lunar, o 
costume era chamado de “lua de mel”. Isso, quando tudo 
dava certinho. 

Voltemos pois à atualidade, quando, na segunda me-
tade do século XX, começamos a observar que o costu-
me começava a sofrer modificações. Lamentavelmente, 
essa bela fase romântica, de algumas décadas para cá, 
desapareceu, fruto da liberalidade que vem comandan-
do a nossa sociedade, que, infelizmente, está sem forças 
e sem condições de reagir, impor e disciplinar o compor-
tamento dos nossos jovens, embriagados pela sexuali-
dade reinante na TV, cinemas, “liberdade de imprensa”, 
somados à omissão dos colégios e das igrejas na forma-
ção religiosa e educacional do adolescente.

Não nos cabe, nestas breves considerações, deixar de 
nos referir a alguns problemas que, eventualmente, sur-
giam para os jovens casais de  então, totalmente alheios 
às sutilezas sexuais, principalmente as jovens noivas, que, 
desinformadas, recusavam as gentilezas do noivo, já ma-
rido, em sua alcova nupcial, apesar de algumas delas já 
terem sido sutilmente advertidas por suas mães que algo 
novo iria aparecer nas suas vidas. Nem sempre dava cer-
to, pois não eram raros os casos em que o problema ter-
minava no escritório do advogado ou no consultório do 
psiquiatra. Na verdade, eram poucas as mães que eram 
francas com as filhas, pois elas mesmas acanhavam-se de 
entrar em detalhes. Os noivos, muitos deles, deram tam-
bém o seu show de ignorância, contribuindo e agravan-
do para a decepção do quadro. Hoje, como vemos, esse 
problema sumiu de vez. Não têm constado ultimamen-
te nas várias estatísticas da OAB nem de Clínicas regis-

tros de atendimentos de casos decorrentes dos nos-
sos velhos costumes...

Mário V. Guimarães
Ginecologia

Recife – PE
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Imortais

Os sonhos não morrem...

Enfrentam entraves do corpo e da mente,
superam barreiras que o destino não viu.
Dissolvem a angústia de uma alma dolente
que assombra a saudade com o que desistiu.

O tempo sustenta o correto caminho,
reverte as vertentes, destaca os sinais.
Em grupo é mais fácil, melhor que sozinho.
Partilha que soma, duplica e refaz.

Sonhar acordado, recanto da lida,
restaura a energia do mundo real.
Um simples desejo, ilusões, fantasia,
a louca utopia da paz mundial.

Os sonhos são sopros do que o íntimo almeja,
divina alavanca, esperança motriz.
Diversos formatos, a mesma viceja:
ingênua querência de ser mais feliz.

No embalo da vida, se a dança termina,
o sonho rodeia, escolhe outro par.
Orquestra se afina e fascina a menina
que apanha os anseios espalhados no ar.

A menina sou eu... E eu ainda acredito
nas setas brilhantes dos meus ideais. 
Por pura magia refletem no escrito
enredos e cenas, alegres finais.

Quando hoje as sombras enfim se enternecem,
estando a um passo de abrir os portais,
descubro que os sonhos até adormecem,
porém, de teimosos, não morrem, jamais.

Márcia Etelli Coelho
Medicina Ocupacional 
São Paulo – SP
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Modernidades farmacêuticas

E stando doente, na terceira idade, sendo também 
médico, resolvi tomar uns remédios.

Apanhei uma caixinha de comprimidos, cortei a 
fita adesiva com uma gilete, retirei o frasco da caixa, mas 
não consegui abrir a tampa. Pedi a minha mulher que o fi-
zesse e ela também não conseguiu. Pegou a bula e leu lá: 

“push”. Tentou puxar e também nada conseguiu. Verifiquei 
que era “push down” e corrigi: empurrar para baixo e, jun-
tos, também não conseguimos, pois o sistema travou. Pe-
guei então uma chave inglesa, fixamos o frasco, quebrei a 
tranca da tampa e consegui abri-la.

Não consegui, contudo, sacar o comprimido, pois a boca 
do frasco estava fechada com papel alumínio espesso e 
tão bem lacrado que não consegui retirá-lo, nem com as 
unhas. Peguei, então, um prego e um martelo, rompi o 
lacre e liberei a saída do frasco.

Mais um problema: junto aos comprimidos, havia 
uma bolha de plástico, certamente para conservar não 
sei bem o quê. Como ela era mais leve que os comprimi-
dos e tinha um diâmetro maior, cada vez que eu inclina-
va o frasco a bolha chegava primeiro e entupia a saída 

dos comprimidos. Foi fácil: empurrei a bolha com o prego, 
que era dos grandes, fixei-a no fundo e meu comprimido 
conseguiu sair. E eu consegui, então, tomá-lo. Em segui-
da, guardei o frasco na caixinha e, juntamente com ele, 
o prego, para futuras incursões. Imaginei, então, o pro-
blema de alguns de meus pacientes idosos que chegam 
a tomar até 10 comprimidos por dia! 

Como eu estava também com tosse, resolvi tomar um 
xarope. Apanhei a caixa, cortei a fita adesiva, retirei o fras-
co e consegui, até com facilidade, retirar a tampa, mas o 
xarope não saía. A boca do frasco estava selada por um 
dispositivo plástico, em que eu deveria acoplar uma serin-
ga de 10 mL, que vinha junto, mas esta não se encaixava 
no dispositivo. Verifiquei, então, que havia outro disposi-
tivo, para acoplar a seringa no frasco. Aí, então, foi possí-
vel aspirar o remédio com a seringa para, depois, vertê-lo 
diretamente na boca, na dosagem corretamente milime-
trada. Já estava no ponto nove da aspiração, quando tive 
um acesso de tosse... e o xarope verteu seus nove milili-
tros na toalha da mesa. Depois de ter levado aquela bron-
ca, apanhei um serrote, cortei o dispositivo plástico do 
frasco, arranquei-o fora com um alicate e, com uma co-

lher de sobremesa, consegui tomar minha dose. Imagi-
nei a mesma cena, com uma mãe e uma criança doen-
te chorando ali do lado.

Mas não há nada que uma boa caixa de ferramen-
tas não resolva.

Por tudo isso, tomo a liberdade de sugerir aos laborató-
rios farmacêuticos que promovam um treinamento espe-
cial a TODOS os balconistas de TODAS as farmácias, para 
orientaram os pacientes a lidar com tantas modernidades. 
Calculo que mais da metade deles seja da terceira idade e 
não esteja afeita a tantas acrobacias para conseguir to-
mar os necessários medicamentos. Ou então, a um custo 
mais baixo, criar mais facilidades e menos dificuldades.

Ficam, aqui, um depoimento e uma sugestão.

Everardo Andrade da Costa
Otorrinolaringologia

Mogi Mirim – SP
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O indômito Daniel

Início dos anos oitenta. Magda tinha, se muito, 27 anos. 
Sua aparência jovial e saudável estava longe de transpa-
recer os graves problemas de saúde que já enfrentara e 
de cujas sequelas ainda padecia.

No último trimestre do ano anterior, depois de duas ges-
tações de risco, com intervalo de menos de dois anos, que lhe 
trouxeram à luz seu casal de filhos, viu-se na contingência 
de ter que realizar novas cirurgias. É que, no curso do trata-
mento de uma infecção renal recidivante e resistente à anti-
bioticoterapia, foram diagnosticados vários cistos ovarianos 
bilaterais, alguns volumosos, que, por recomendação de seu 
ginecologista, deveriam ser extirpados sem maior delonga.

Considerando ponderações médicas de que esses no-
vos agravos à saúde desaconselhariam uma terceira gravi-
dez, concordou em aproveitar a oportunidade da ablação 
dos cistos para realizar laqueaduras tubárias, até porque 
o esposo achava que sua prole já estava de bom tamanho. 
Ademais, aproveitaria a oportunidade dos procedimentos 
cirúrgicos para realizar uma sempre adiada plástica de pe-
ríneo de que necessitava.

O tríplice evento cirúrgico transcorreu sem maiores 
transtornos, e, do pós-operatório imediato, a paciente 
convalesceu rápida e tranquilamente.

Entretanto, decorridos alguns poucos meses dos pro-
cedimentos cirúrgicos realizados, eis que Magda come-
çou a notar um surpreendente e progressivo aumento de 
seu ventre. Nos meses subsequentes, realizou com fre-
quência consultas e exames, os mais diversos, buscando 
identificar, sem êxito, a causa desse insólito fenômeno.

Teriam os múltiplos cistos recidivados e, nesse caso, 
poderiam, de fato, condicionar aquele estranho e avan-
tajado volume abdominal? Seria um grande fibroma, não 
detectado no pré-operatório ou no curso da cirurgia gi-
necológica? Poderia ser portadora de um tumor renal? 
Ou estaria acometida de alguma insidiosa neoplasia a 
colocar em risco a sua vida?

Já no curso do quarto para o quinto mês da evolução 
da estranha distensão abdominal – durante a qual teve 
que receber, por semanas, elevada carga de potentes an-
tibióticos para debelar a infecção renal crônica de que era 

portadora –, foi-lhe indicada pelo nefrologista uma mi-
nuciosa investigação radiológica do aparelho renal, com 
vistas a detectar possíveis malformações  que poderiam 
funcionar como mantenedoras da rebelde infecção. Ao 
todo, foram realizados 17 filmes. Lembremos que, à épo-
ca, não contávamos com os modernos recursos de ima-
gens de que dispomos.

E foi aí – surpresa!  – que, para a alegria e alívio de todos 
os familiares e médicos, apareceu a silhueta de uma crian-
cinha que se banhava despreocupadamente nas tépidas 
águas de seu útero, onde já ensaiava tímidas cambalhotas...

Dias depois, recebi em consulta pediátrica essa auda-
ciosa criança, que, com certeza, se aninhou no claustro ma-
terno antes que as laqueaduras tubárias lhe bloqueassem 
o caminho para a vida. Fiquei feliz em ver a criança sau-
dável, sem apresentar, naquele momento, qualquer sinto-
ma ou sinal de comprometimento de sua saúde, em que 
pesem as manipulações cirúrgicas, radiológicas e medi-
camentosas por que passou sua sofrida mãe, desde os pri-
meiros dias da concepção.

Ao final do atendimento, permiti-
-me sugerir, convicta fiel da con-
fissão religiosa “Testemunha de 
Jeová”, que desse ao seu filho 
o nome bíblico de Daniel, que 
significa “Deus é meu juiz”, 
lembrando a célebre respos-
ta do grande profeta ao impie-
doso rei que o havia lançado à 
ferocidade dos leões famintos. “O 
meu Deus enviou o seu anjo e 
fechou as fauces dos leões, 
que não fizeram mal al-
gum, porque o Seu filho 
estava inocente.”

Sebastião Aires de Queiroz
Pediatria/Medicina  
do Trabalho
João Pessoa – PB
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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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Sobrames tem nova diretoria

Sobrames

Desde o dia 2 de janeiro, Josyanne 
Rita de Arruda Franco (Jundiaí, SP) 
encontra-se à frente da presidência 
da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores (Sobrames), cargo estabe-
lecido democraticamente por meio 
de voto, em assembleia ocorrida em 
setembro do ano passado, durante o 
XXVI Congresso Nacional.

Agora no comando da entidade 
nacional nos próximos dois anos, 
ela conclama os médicos escritores 
brasileiros a um congraçamento 
permanente, estreitando laços, 
empenhando esforços e mobilizando 
associados de todos os estados através 
de suas federadas. Os contatos com 
Josyanne podem ser feitos pelo email: 
josyannerita@gmail.com Josyanne (ao centro) e a nova diretoria da Sobrames para o biênio 2016/2018
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