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ser imprevisível.
Eu gosto de me apro-
ximar delas pelo meu
conhecimento e amor. Na
verdade, eu tenho a oportu-
nidade de poder ajudar com
o que eu faço. A mulher mais
bonita eu nunca digo porque
cada vez que menciono al-
guém eu deixo de mencionar
tantas outras que fico triste
de não tê-las mencionado.

● Então o que o senhor acha
mais bonito na mulher?
PITANGUY: Eu estava pensan-
do nisso outro dia e é a queda
do rim, em francês. Esse lado
esguio que marca a feminilida-
de (desenha no ar a curva do
seio à cintura), essa entrada e
a queda, a delicadeza da si-
lhueta. É o que marca a estru-
tura da mulher. A meia curva
que leva ao infinito.

● E o homem mais bonito?
PITANGUY: Não sei, não
prestei atenção ainda (ri-
sos), nunca encontrei
um. Mas não deixo de
apreciar a beleza mas-
culina de outra forma.
Enquanto existem mu-
lheres que não têm es-
sa beleza estrutural
mas são tão charmo-
sas que se fazem bo-
nitas. A beleza é uma
sensação um pouco
vaga. ■
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O NÚMERO e a qualidade dos espermatozoides sofrem influência de vários fatores

União estável
Sou solteira e namoro um homem viúvo
há cerca de dois anos. Temos bens
anteriores à nossa relação. Somos
aposentados pelo INSS e recebemos
complementação da empresa na qual
trabalhávamos. Gostaria de saber como
fazer para recebimento de pensão em
caso de falecimento de um dos dois. Não
moramos sob o mesmo teto, mas
passamos os fins de semana juntos.
Pagamos as contas quase sempre no meu
cartão de crédito. Orientaram-me a abrir
uma conta bancária conjunta. Isto seria
uma prova irrefutável de que vivemos em
união estável?
— DALVA, Rio de Janeiro, RJ

● A união estável não se constitui
mais por tempo de convivência e
sim pela exteriorização que o
casal exibe no meio social.
Portanto, não é mais necessário
viver sob o mesmo teto, mas sim
que a rotina de convivência seja
pública e semelhante à de uma
família. Pelo seu relato, já existe
evidência de uma união estável.
Mesmo assim, para assegurar a
cada um os benefícios
previdenciários após a morte,
aconselho que procurem um
advogado especializado para
redigir uma escritura declaratória
de união estável, e destacando
numa das cláusulas que cada um
reconhece ao outro os benefícios
sociais em caso de morte. O casal
deve também estabelecer o
regime da separação de bens,
pois cada um possui patrimônio
incomunicável e deseja manter
isso. Assim ficariam também
incomunicáveis as rendas
individuais. — PAULO LINS E
SILVA, advogado de família e diretor
internacional do Instituto Brasileiro
de Direito de Família (IBDFAM).

● Pesquisa da Sociedade Europeia
de Reprodução Humana e Embriolo-
gia mostrou que a infertilidade está
se tornando cada vez mais um pro-
blema dos homens. No Brasil, dados
do Ministério da Saúde apontam
que eles são responsáveis por 40%
dos casos de infertilidade. E estudo
da Universidade de Copenhague in-
dica que está havendo declínio con-
siderável na qualidade do sêmen
humano: um em cada cinco homens
já sofre de problemas de fertilidade.
O tema foi o escolhido no site do
Globo pelos leitores para a coluna
desta semana. Segundo o médico
João Ricardo Auler, especialista em
medicina reprodutiva, membro da
Rede Latino-Americana de Reprodu-
ção Assistida e diretor-médico da
Clínica Pró Nascer, doenças crôni-
cas, varicocele, hábito de fumar e
poluição ambiental estão entre as
principais causas de danos aos es-
permatozoides. A boa notícia é que
novas técnicas de fertilização estão
ajudando a acabar com a dificulda-
de de o homem fertilizar.
O GLOBO: Quais são as causas de in-
fertilidade masculina?
JOÃO RICARDO AULER: Alterações
hormonais, anomalias nos cromos-
somos, disfunção erétil e ejaculató-
ria. Outras causas importantes são
varicocele (a formação de varizes
nas veias da região do escroto), in-
fecção e inflamação da próstata e da
vesícula seminal, fatores hormonais
ou imunológico (a produção de an-
ticorpos que atuam contra os pró-
prios espermatozoides) e a ausên-
cia total de espermatozoides, que
pode ser congênita ou sequela de
doenças como caxumba. Também
consumo de álcool, fumo, exposi-
ção a altas temperaturas — como ir
à sauna frequentemente — e uso de

laptop no colo e anabolizantes po-
dem afetar a fertilidade no homem.
Assim como a poluição. Pesquisa da
Faculdade de Medicina da USP mos-
trou que a superexposição à polui-
ção urbana gera maior concentra-
ção de radicais livres no sangue e
consequente baixa na qualidade do
espermatozoide. O problema ainda
pode sofrer interferência da idade
do indivíduo, de sua ocupação pro-
fissional (exposição a produtos quí-
micos) e de hábitos como consumo
de drogas, abstinência prolongada
ou excesso de relação sexual, defi-
ciência de vitaminas C e E.

● Como é feito o diagnóstico?
AULER: Doenças acompanhadas de
febre, infecções e traumas na região
genital merecem atenção na investi-
gação de causas de infertilidade. O
diagnóstico do problema inclui his-
tória clínica e exame físico para ava-
liar os testículos ( tamanho, consis-
tência e volume), além de análise se-

minal, ou espermograma. A fertili-
dade masculina pode ser definida
em termos de um número mínimo
de espermatozoides morfologica-
mente normais, com um movimento
progressivo. Testes como capacita-
ção espermática e fragmentação do
DNA — muitas vezes reversível —
têm sido incorporados à rotina do
espermograma nas clínicas especia-
lizadas. Outra etapa é a dosagem
dos hormônios correspondentes à
atividade testicular: testosterona
total, FSH, LH e prolactina. Existe
um novo marcador, o inibina B, que,
embora já tenha sido aprovado para
aplicação clínica, ainda não faz par-
te da investigação básica da inferti-
lidade no homem.

● Qual é o tratamento?
AULER: Depende da causa, como
anormalidades na ejaculação causa-
das por defeito no pênis, disfunção
erétil, fimoses graves, ejaculação re-
trograda, além da cura da varicoce-

le, e reversão da vasectomia. A in-
trodução da técnica de ICSI (injeção
intracitoplasmática de espermato-
zoide) revolucionou o tratamento
de infertilidade. Ela consiste na in-
jeção de um único espermatozóide
dentro do óvulo. A integridade da
cabeça do espermatozoide (forma
regular, aspecto homogêneo e au-
sência de vacúolos) é considerada
um dos parâmetros mais importan-
tes da ICSI. E recentemente a técni-
ca foi aprimorada com a injeção in-
tracitoplasmática de espermatozói-
des selecionados morfologicamen-
te; é a chamada super ICSI. Ela per-
mite a visualização do gameta mas-
culino num tamanho de até 12.500
vezes maior que o natural, melho-
rando a investigação de caracterís-
ticas do núcleo, do pescoço e da
cauda dos espermatozoides. Com a
super ICSI eleva-se o índice de ges-
tação e há uma redução no número
de abortos. É muito importante le-
var em consideração a idade da par-
ceira na hora de escolher o trata-
mento para a infertilidade masculi-
na, pois alguns desses tratamentos
podem demorar.

● A idade é um fator de risco para
infertilidade no homem?
AULER: A morfologia testicular e as
características seminais sofrem de-
terioração diretamente proporcio-
nal à idade. A redução do volume se-
minal, do padrão de motilidade nor-
mal e do percentual de espermato-
zoides morfologicamente normais
são os parâmetros que, aparente-
mente, sofrem maior influência com
o avanço na idade masculina. Po-
rém não há comprovação científica
relacionando a idade avançada do
homem ao risco de gerar um bebê
com doenças ou anomalias.

DOUTOR EM HARMONIA

• Participe da coluna "Qual é o Seu Problema" e escolha em nosso site
(www.oglobo.com.br/saude) o assunto que você gostaria de ler no próximo
domingo. Você poderá ainda tirar suas dúvidas diretamente com um especialista.

‘A graça da mulher está
justamente em ser imprevisível’● Com todas essas mudanças

na estética, nos últimos 50
anos, o senhor acha que o ho-
mem também foi ficando
mais vaidoso?
PITANGUY: O homem sempre
foi vaidoso, é só lembrar do in-
dígena. O que aconteceu é que
as mulheres, ao atingirem a
posição que têm hoje, permi-
tiram que o homem ficasse
mais à vontade. O homem se
permite o que a sociedade
aceita. Antes, um menino que
operava um nariz deformado
inventava que tinha sofrido
um acidente de carro, que não
respirava direito. Hoje se ope-
ra normalmente e acabou.

● Q u a l s e r i a o p r ó x i m o
avanço significativo na ci-
rurgia plástica?
PITANGUY: Estamos todos em
avanço permanente na medici-
na. A parte técnica da nossa
especialidade evoluiu muito,
mas a imunologia e a biotecno-

logia nem tanto. A cirurgia vai
evoluir dentro do conceito da
biotecnologia, com uma série
de materiais orgânicos que es-
tão sendo criados e sobretudo
com as células-tronco que ain-
da são usadas de forma expe-
rimental.

● Com o desenvolvimento
das terapias com células-
tronco o senhor acha que a
cirurgia tende a acabar?
PITANGUY: Seria ideal que a
plástica acabasse, mas a cirur-
gia (no caso, reparadora) está
ligada também ao trauma, à
destruição e à reparação. E so-
mos todos escravos do trau-
ma. Porque as pessoas não
nascem como seriam, ou vive-
ríamos aquela coisa huxliana
do “Admirável mundo novo”
(de Aldous Huxley), horrível.

A diversidade e a pluralidade
do ser humano constituem a
nossa graça, e também a nos-
sa capacidade de sobreviver-
mos uns aos outros.

● O senhor acha que a maior
expectativa de vida mudou
nosso padrão de beleza? Uma
mulher que era considerada
de meia idade há alguns anos,
hoje é considerada jovem...
PITANGUY: Como eu tive a sor-
te de viver bastante, não acom-
panhei a estatística, mas a rea-
lidade. Eu tenho um estudo em
que avalio quase nove mil face-
lifts, operações de rejuvenesci-
mento de face, e avalio as ida-
des de 75 a 80, de 80 a 85, de 85
a 90, de 1995 até agora, por pe-
ríodos. Isso me mostrou que
dentro do desejo de juventude,
de estar bem, a média nossa do

Brasil é um pouco mais baixa
em relação aos outros países. A
idade do facelift começa a partir
dos 45 anos, na passagem da ju-
ventude à maturidade, mas au-
mentou enormemente em pes-
soas acima de 60 e 70 anos, o
que não existia tanto antes. Por-
que essas pessoas dessa idade,
hoje, ainda estão rígidas e sa-
dias sofrendo a ação da gravi-
dade. Houve uma mudança pa-
ra melhor.

● O senhor é o maior especia-
lista em mulheres. Qual é, na
sua opinião, a mais bonita?
PITANGUY: (Risos) Taí um tí-
tulo que eu não posso acei-
tar, eu teria que aprender
muito mais para isso. Porque
cada mulher que eu encontro
é uma novidade. A graça da
mulher está justamente em

PITANGUY: “O homem sempre foi vaidoso, é só lembrar do indígena”
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ENTREVISTA

Ivo Pitanguy

A BELEZA
Eu sou bela, ó mortais! como um sonho de pedra,
E meu seio, em que sempre o homem absorve a dor,
Feito é para inspirar aos poetas este amor
Mudo e eternal que na matéria medra.

Eu impero no azul, esfinge singular;
Sou coração de neve e branco cisne lento;
Porque desloca a linha, odeia o movimento,
E nem sei o que é rir, nem sei o que é chorar.

Sempre o poeta porém a esta grande atitude
Que eu pareço copiar de uma estátua distante,
Força é que, dia a dia, austero o ser, me estude;

Tenho para encantar este dócil amante,
Pondo beleza em tudo, os mais puros cristais:
Meu olhar, largo olhar de clarões eternais.

Charles Baudelaire

“O ideal seria que a plástica
acabasse, mas a cirurgia está ligada
ao traumatismo também e somos
todos escravos do trauma
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 dez. 2010, Economia, p. 40.




