
 “As relações amorosas ainda são um mistério” 
Mehmet Oz 
por Marcelo Bernardes  
 
O médico astro da TV americana diz que os homens não entendem como a mente feminina 
funciona 
 
Na segunda-feira o doutor Mehmet Oz recebeu a reportagem de ÉPOCA no escritório da 
produção de seu programa, no prédio da rede NBC. Há uma vista generosa da parte sul da ilha 
de Manhattan. A equipe de Doutor Oz é jovem e teve de se adequar ao padrão saudável do 
cardiologista: nada de pizza ou fritas para o lanche da tarde. Em vez disso, fibra, frutas e 
castanhas. Durante uma conversa de 90 minutos, ele fez uma pausa para lanchar. De uma 
cumbuca marrom, tirou um punhado de nozes embebidas em água. “Castanhas são alimentos 
dormentes”, diz. “Assim que você as coloca na água, suas enzimas são reavivadas.” Alto, 
falastrão e bem- apessoado, não existe um tópico que o Doutor Oz não goste de abordar. 
Nesta entrevista, ele fala de mulheres, beleza, alimentação e até operações espirituais.  
 

 

QUEM É 
  
Filho de pais turcos, nasceu em Cleveland, 
Ohio, em 1960. Aos 27 anos, obteve seu 
doutorado pela Universidade da Pensilvânia 
  
O QUE FEZ 
  
Foi consultor em diversos programas de 
televisão, como Oprah Winfrey e Larry King. 
Já integrou a lista dos mais influentes da 
Time e da Esquire  
 
O QUE PUBLICOU 
  
Cinco best-sellers, entre eles A cura que 
vem do coração (2000) e O corpo inteligente 
(2007)  

 
ÉPOCA – Como explica o sucesso de audiência de seu programa? 
  
Mehmet Oz – Quando comecei a participar do programa da Oprah Winfrey e falar de tópicos 
que iam de sexo a obesidade, aprendi na prática que o importante não é a informação passada 
para o público, mas sim a emoção. O público não muda de opinião baseado em informações 
que ele conhece ou já ouviu falar. As pessoas reagem a partir do momento em que são 
emocionalmente estimuladas.  
 
ÉPOCA – Como lhe ocorrem os temas a tratar em seu programa? 
  
Oz – Temos uma equipe de três médicos e três produtores especializados em medicina. 
Discutimos temas que podem ser desde a cura milagrosa para a calvície até um estudo mais 
recente como o fato de o aspargo ajudar a libido. O aspargo estimula a ação da histamina, que 
é o processo químico que faz a testosterona trabalhar melhor na genitália, e, por conseguinte, 
você pode obter melhores orgasmos.  
 



ÉPOCA – Qual é o principal desafio que o senhor enfrenta em seu programa? 
  
Oz – Meu objetivo é apresentar com clareza os tópicos que abordo. Há confusão sobre temas 
relacionados à saúde, pois lidamos hoje com a saturação das informações. É muito importante 
que exista certo tipo de mistério no campo da saúde, pois isso faz com que as pessoas fiquem 
instigadas em explorá-lo.  
 
ÉPOCA – O que é ainda um mistério para o senhor no campo da saúde? 
  
Oz – Relações amorosas ainda são um mistério, especialmente para os homens. Nós ainda não 
entendemos como a mente feminina funciona. Minha mulher não foge dessa regra da 
complicação. Às vezes, ela acorda e está com raiva de mim, e eu não sei bem o porquê. E, 
quando peço uma explicação, ela diz: “É porque eu tive um sonho muito ruim com você” 
(risos).  
 
ÉPOCA – Uma das grandes preocupações hoje em dia, principalmente nos Estados 
Unidos, é a obesidade. O senhor acredita que iniciativas como a da primeira-dama 
Michelle Obama de ajudar a educar a população sobre o perigo da obesidade infantil 
são realmente eficazes? 
  
Oz – Ajudam muito, porque a primeira-dama usa não só o poder da Casa Branca, mas 
também sua imagem de mulher poderosa e respeitada. Ela enfatiza o medo que tem de as 
próprias filhas virarem obesas. Isso simboliza uma espécie de preocupação universal das 
mães. Em meus programas eu tento fazer a mesma coisa. O problema não é a perda de peso, 
mas sim a resistência mental. A lição não é perder 5 quilos, e sim manter sua cabeça focada a 
respeito daquilo que você quer na vida. A taxa de obesidade infantil nos Estados Unidos cresce 
50% mais rapidamente que a dos adultos. Mas parece que o crescimento está se estabilizando 
agora. 
  
Há uma padronização da beleza está mais difícil diferenciar as mulheres 
 
ÉPOCA – Uma das obsessões mundiais, especialmente na América Latina, são as 
operações plásticas. O que o senhor acha desse fenômeno? 
  
Oz – As mulheres brasileiras e as latinas em geral são muito bonitas. Por serem esteticamente 
majestosas, é claro que existe uma preocupação com a beleza externa. Mas eu acho que 
estamos chegando a um ponto de saturação. Acho que, se você quebra o nariz, tem lábio 
leporino ou papada caída, a operação plástica é necessária. Mas o que existe agora é uma 
padronização da beleza. Está cada dia mais difícil diferenciar as mulheres. Como homem, eu 
não quero ter uma mulher de 50 anos que tenta aparentar 20. Eu quero uma mulher de 40 ou 
50 anos que aparente bem a idade que tem.  
 

 
 
CARREIRA 
 
Doutor Oz (centro) fez fama como convidado em cinco temporadas do programa de Oprah 
Winfrey 



ÉPOCA – O que o senhor acha da medicina alternativa? 
  
Oz – Sou muito interessado nesse campo. Minha mulher é uma mestra do reiki (um tipo de 
massagem), o hospital onde trabalho usa medicina alternativa e já fiz várias apresentações 
sobre o tema. Quero voltar a falar sobre o João de Deus (o médium João Teixeira de Farias, o 
João de Deus, que faz operações espirituais no interior de Goiás). Eu me interesso por suas 
ideias. Não para propagá-las, mas para testá-las. Um dos grandes campos de estudos é 
entender como nosso corpo tem energia, de onde ela vem e como alterá-la. Eu acho que 
alguma coisa acontece com o João de Deus. Não sei se é ele ou se o fato de ele introduzir a 
tesoura pelo nariz, o que é um certo barbarismo, mas, ao tocar a glândula pituitária, estimula 
os hormônios que fazem nosso sistema imune reagir.  
 
ÉPOCA – Os Estados Unidos experimentam agora a febre dos produtos à base do açaí 
e da água de coco. Qual é sua opinião a respeito desses dois frutos brasileiros? 
  
Oz – Açaí é um antioxidante muito poderoso. Eu gosto do sabor e já fiz um segmento do 
programa sobre ele. Minha argumentação contra o açaí vem do fato de como ele é 
propagandeado nos Estados Unidos: que é um fruto que faz você perder peso. Eu não acho 
que isso esteja correto. A água de coco apresenta pequena porcentagem de gordura saturada, 
ao contrário da animal. A gordura animal chega à membrana da célula e a torna rígida. E, 
lembre-se, o cérebro de uma célula é sua membrana. Então, é muito recomendado que 
usemos o menor teor de gordura saturada como o azeite de oliva e o óleo de nozes, pois 
produzem uma plasticidade maior para as células.  
 
Fonte: Época, 17 maio 2010. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com>. 
Acesso em: 18 maio 2010. 
 


