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O

s sufixos –logos, e –logia significam o conhecimento de…, a ciência de…Portanto
Endocrinologia significa etimologicamente
o estudo, o conhecimento das glândulas de secreção
interna ou endócrinas, e não o tratamento das respectivas doenças. Porém,se se aceitar a designação
Endocrinatria, o sufixo -atria já tem o significado de
tratamento de…
Vejamos outros exemplos de nomenclaturas que
a meu ver são incorrectas, pelos razões acima apontadas:
• Cardiologia, deveria ser Cardiatria;
• Nefrologia, deveria ser Nefratria;
• Andrologia, deveria ser Andratria;
• Reumatologia, deveria ser Reumatria, etc.
Mas no caso da Reumatologia a incorrecção
parece-me ainda maior já que esta especialidade se
ocupa também do tratamento das doenças osteoarticulares. Assim, tendo o ôsso como componente
mais importante, deveria designar-se por Osteartria. Se quizermos usar Osteologia, isso significa o
estudo da fisiologia do osso e não aquele capítulo da
Anatomia em que são descritos os ossos, que deveria designar-se por Morfosteologia.
Outros exemplos há em que as nomenclaturas já
me parecem correctas,como:
• Psiquiatria e Psicologia;
• Geriartria e Gerontologia;
• Pediatria e Pedologia e muitos outros .

Mas quem é que terá a coragem de fazer estas
correcções?
Pelo meu lado já resolvi em parte o problema
da minha especialidade,a Ginecologia, que é aceite
como o estudo e tratamento das doenças da Mulher, medicina do género, ao contrário do que eu
penso (Ginecatria). Como já não encontrava um
radical grego para definir o género feminino recorri
ao radical latino “femino”. E assim designei por Feminologia o estudo da Mulher, e acrescentei, para
ser mais completo, Holística, que significa a totalidade do seu ser, recordando a definição de Saúde,
da OMS: “Um estado de bem estar físico, psíquico e
social e não apenas a ausência de doença” que é uma
definição holística da Saúde.
Portanto sinto-me resignado com Ginecologia
que, tal como é geralmente aceite, deveria ser Ginecatria, e Feminologia Holística que é o verdadeiro
significado de Ginecologia.Um dia talvez me venha
a intitular de modo diferente…
Se esta reflexão não for suficiente para a mudança, pelo menos espero ter sido bastante para se pensar. r
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