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Etimologicamente Ginecologia significa (em grego) a 
ciência ou estudo da mulher (gineco = mulher + logos 
=e studo, ciência, conhecimento).   Não significa o tra-
tamento das doenças da mulher, significado que é hoje 
atribuido à palavra ginecologia. Para que assim fosse de-
veria substituir-se ginecologia por ginecatria, tal como 
pediatria (tratamento das doenças da infância), psiquia-
tria (tratamento das doenças psiquicas), geriatria (trata-
mento das doenças dos idosos), fisiatria (tratamento com 
agentes fisicos), etc. O sufixo atria significa tratamento. 
Por isso ginecologia deveria ser ginecatria. Esta seria a 
designação correcta!

Como não se podem facilmente corrigir as palavras 
que o tempo consagrou, mesmo imprópriamente, decidi 
introduzir à falta de prefixos gregos a palavra feminolo-
gia, isto é o conhecimento da medicina do género (femi-
nino) à qual acrescentei holistica para significar que esse 
conhecimento tem que ser total, fisico, psiquico e social, 
já que a Organização Mundial de Saúde define a saúde 
com “um estado de bem estar fisico, psiquico e social, e 
não apenas a ausência de doença”.

Portanto para mim Ginecatria passa a ser Femino-
logia holistica enquanto continuarmos a permitir que 
a ginecologia seja, impropriamente, o estudo e trata-
mento das doenças do sexo feminino (gender medici-
ne) ou seja a medicina do género.

Será que teremos a coragem de fazer as correc-
ções em tantos termos errados como cardiologia (que 

deveria ser cardiatria) nefrologia (que deveria ser ne-
fratria) etc?

uma coisa é certa: há especialidades que já estabe- 
leceram a distinção, como por exemplo a saúde e a 
medicina dos idosos e das crianças que já usam ter-
mos diferenciados: gerontologia e geriatria, pedolo-
gia e pediatria, psicologia e psiquiatria. Esperemos 
que sim.

Aproveito a oportunidade para tambem corrigir um 
novo termo proposto por Eskins (1 e 2) a geripausa, 
que define como o inicio da velhice. Já critiquei esta 
expressão em nota enviada à NAMS (Menopause Ma-
nagement, 2008, Julho/Agosto, in press). Esse termo é 
incorrecto porque etimologicamente significaria o fim 
da velhice, ou seja a “morte”. Por isso propus geriarca 
(tal como menarca significa o inicio das menstruações) 
que significa a transição da mulher idosa para a mulher 
velha.
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