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SOBRE OS PRENOMES E A MEDICINA COTIDIANA

Senhor Editor,
Nosso prenome representa em geral, algo de mais
belo, sólido e específico para os nossos pais. Também pode revelar homenagens a parentes, amigos
e/ou a pessoas ilustres ou notórias. Para os outros a
coisa muda, pois se lê, pronuncia-se e/ou escreve-se
de maneira individual e incorreta.
Quando aprendi a escrever o meu prenome JOE
LUIZ, homenagem de meu pai a um norte americano campeão mundial de boxe, JOE LOUIS, de cara
observei que ele não era comum, só meus pais, além
da professora falavam e escreviam corretamente. A
confusão continuou no curso secundário, quando
foram tirados os primeiros documentos de identidade.
Foi divertido convencer a secretária da Faculdade de Medicina de Sorocaba, em 1962 que o calouro
não era José, João, Joel, Jóia ou Jorge. Desde a formatura em 1967 o Dr. Joe, até os dias de hoje, após
34 anos, ainda é chamado de Dr. Joel, Jóia ou Jorge.
Recebo através de mala direta o mesmo material geralmente repetido.
Atuando como obstetra e ginecologista, conhecemos com o tempo, pacientes com prenomes inusitados, que nos chamaram a atenção, e que talvez
convivessem com a mesma situação que o médico
que as atendia. Citaremos alguns como exemplo:
ABEZILDA -ABillINAI -ACREMlLDE -ÁDUA -AFRA -ÁGILA -ALELUITA- AL TINÍZIA -AMÔNICA -AMPHYLOCCHIA -ANESTRlNA -ANTISARDINA - ARCHITRICLINA
-ARCIZÉLIA -ARNAZILDE -ARTIDÊMIA -ARTURLINA
- ARTURLÍVIA -ÁULillA -AURÍOLA -AZILÉ
BERLARNÍZIA -BERTOLINA -BRISOLÂMPIA
CALINA -CALIZA -CALORINDA -CALOTILDA -CASTORINA -CEDIEME - CENIU -CHEILE -CITOROSA -CUOTEDEVUL
DEFONSINA -DELECINA -DÉLFICA -DELÍCIA -DELZINlTA -DOMERSA - DOS PRAZERES -DOZOLINA -DUROCILA
EDELFINA -EIMEIRE -ELDUVINA -ELEAZIE -ELSDA EQUÍLIA -ERGITA - ERINÁURIA -ERLISIANE -ERMOGÊNEA -ERNEIR -ERONICE -ERRENAÍNA
ESDRACIRA -ESMILTE -ESTANISLE -EUDÔNIA -EU-
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LÂMPIA -EULÓFIA - EURIZA -EUTÍMIA -EUTtQUIA -EUVISA -EZÓNICA
FLAUZÍRIA -FLORESMÍLIA -FULÁLIA
GENITA -GENOEFA -GESELHA -GISVÂNIA -GLAURA GUCEREI - GUINOSORA -GÚSCIA -GUZUMINA
HELILBEDE -HOLOFOTINA -HORIZONTINA
IDOLFE -IEDATE -IODITE -ISAFRAN -IVÓDIA
JALMIRA -JALVA -JARANGA -JOIRCE -JOQUEBED -JUGURTA -JULCE- JURLENE
LAUZÍRIA -LHUBA -LISONILDA
MAACA -MARFISA -MARTÍRIU -MENÍLSULA -MERIMUTE -MONOQUILDA
NAZÍLIA -NESELI -NEVERCINDA
ODONTINA -ORCÍLIA -ORDEJANE -ORÍDIA -ORNILDA
PENINA -PERPEDIGNA -PHYLÚVIA -PRELÚBIA
QUEREN-HAPUQUE
RAMÍLIA -RELVA -ROSEVÔNIA
SALOMIT A -SÉPHORA -SULENE -SUMÁLIA -S YMPHOROSA
TROMBÉLIA
URQUIZA -UMBELINA
VARSÍLIA -VIRGILÍSIA
ZALOR -ZÉFORA -ZERETE -ZILENE -ZHYLPHA -ZOLÍVIA -ZUMA - ZUMELÓI -ZÚER -ZUREMA

A língua portuguesa, e os nossos pais nos prenomes, deixam-nos expostos às interpretações individuais. Tivemos há pouco tempo uma surpresa
interessante: ao tentar gravar endereço eletrônico no
Hotmail , não tive dúvida, seria o meu raro prenome; qual não foi a surpresa da negação, porque existia registro similar, me deram a sugestão de poder
ser joeluiz23. Havia 22 endereços eletrônicos já cadastrados com este prenome! O endereço eletrônico
ficou joeluiznovo@hotmail.com.
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