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Imagine suas ideias 

mais ousadas sendo 

aplicadas livremente 

na linha de produção 

da empresa. Pense em 

controlar e monitorar 

todos os setores da 

fábrica estando em 

qualquer lugar do 

mundo

Trabalhar lado a lado com 
robôs, ver processos que 
começam e finalizam 

sozinhos, ter acesso à análises 
automáticas com dados co-
letados em todos os setores. 
Essas e outras ações estão 
acontecendo neste exato mo-
mento e a evolução tecnológica 
da indústria tem tudo para se 
fortalecer ainda mais em 2019. 
Confi ra abaixo sete tendências 
que já estão disponíveis para 
implementação:
 1) Inteligência artifi cial - 

na indústria permite mais 
produção com menor 
custo e torna as fábricas 
mais competitivas e efi -
cientes. De maneira prá-
tica, a IA também pode 
ser aplicada para melho-
rar o monitoramento do 
tempo dos ciclos de pro-
dução, da quantidade de 
material utilizado e for-
necer informações para 
reorganizar a linha de 
produção da forma mais 
efi ciente possível. Robôs 
com IA são capazes de 
realizar diversas tarefas 
impossíveis ou perigosas 
para o ser humano, como 
manusear matéria-prima 
tóxica, analisar compo-
nentes microscópicos, 
inspecionar 100% dos 
produtos de uma linha 
de produção e trabalhar 
por longos períodos sem 
pausa.

 2) Robotização - apresenta 
inúmeras vantagens para 
a indústria. Ela possibilita 
a utilização de robôs em 
várias tarefas, como fa-
bricação, manutenção, 
limpeza e outras funções. 
Os robôs industriais ge-
ralmente desempenham 
tarefas repetitivas e que 
exigem precisão. Imple-
mentar essa tecnologia 
na fábrica fi cou muito 
mais acessível por conta 
dos modelos de locação 
que permitem usufruir 
dos benefícios dessa 
tendência por um preço 
fi xo mensal.

 3) Equipamentos Autô-

nomos - como robôs, 
drones e alguns veículos, 
são uma das grandes 
tendências para 2019. 
Essas tecnologias usam 
inteligência artifi cial para 
automatizar funções e 
trabalhar por conta pró-
pria, sem necessidade de 
intervenção humana. Sua 
automação vai além dos 
modelos de programação 
mais tradicionais e cria 
comportamentos inte-
ligentes que interagem 
de forma mais natural 
com o ambiente, objetos 
e pessoas. Por exemplo: 
os equipamentos autôno-
mos podem ser acionados 
automaticamente para 
buscar suprimentos para 
a linha de montagem 
antes que eles acabem. 
O software entende que 
é o momento de disparar 
determinada função na 
cadeia produtiva e des-
pachar por conta própria 
o início daquela etapa de 
produção.

 4) Internet das coisas 

(IoT) - continua a ser 
uma das tendências tec-
nológicas mais impor-

tantes para a indústria 
contemporânea. Basi-
camente, ela estabelece 
conexões entre objetos. 
Conectadas, máquinas 
podem coletar, analisar 
e transmitir grandes 
quantidades de dados e 
comandos entre si. A IoT 
nos permite controlar ob-
jetos à distância, utilizá-
-los como provedores 
de serviços e aumenta 
a eficiência de vários 
processos. Essa tecno-
logia possibilita ampliar 
a análise da produção 
através da coleta de uma 
enorme quantidade de 
dados, adaptar a produ-
ção mais rapidamente de 
acordo com as demandas, 
prever problemas, ante-
cipar soluções, gerenciar 
estoques, reduzir erros e 
desperdícios e fornecer 
mais segurança à produ-
ção e às instalações da 
fábrica.

 5) Blockchain - Falando 
em segurança, a blo-
ckchain é um tipo de base 
de dados distribuída que 
guarda um registro de 
transações permanente 
e à prova de violação. 
Suas bases de dados são 
compartilhadas de forma 
pública e universal. Essa 
descentralização das in-
formações é a sua princi-
pal medida de segurança. 
Considerada a principal 
inovação tecnológica 
trazida pelo bitcoin, pois 
consta em seu código 
fonte, a blockchain tem 
servido de base para o 
surgimento de criptomo-
edas e bancos de dados 
distribuídos. Ao eliminar 
a necessidade de autori-
dades centrais como me-
diadoras de transações, a 
nova tecnologia gera mais 
confi ança, transparência 
e redução de custos.

 6) Análise aumentada 

(augmented analytics) 
- modifi ca a forma como 
grandes quantidades 
de dados são avaliadas, 
consumidas e compar-
tilhadas. Essa tendência 
tecnológica automatiza o 
processo de  preparação 
de dados e visualização 
de insights a partir de-
les. Assim, não apenas 
os cientistas de dados e 
sua equipe têm acesso a 
soluções e insights, mas 
diversos setores podem 
tirar proveito da análise 
automatizada de dados. 
Todos os funcionários, 
cada um no seu contexto 
e, ao mesmo tempo, inter-
ligados, podem otimizar 
suas decisões e o proces-
so geral da empresa.

 7) Gêmeos digitais -  re-
presentação virtual de 
um sistema do mundo 
real. Uma fábrica pode, 
por exemplo, criar um 
gêmeo digital da linha 
de produção e aplicar 
simulações de vários 
processos nessa criação. 
Simular a linha de produ-
ção signifi ca economia de 
tempo e dinheiro, além 
de possibilitar redese-
nhar todo o processo em 
minutos, tornando muito 
mais fácil e efi ciente o pla-
nejamento das fábricas. 
A partir dessas situações 
simuladas, muitas infor-
mações podem ser obti-
das em prol de melhora 
na efi ciência da cadeia 
produtiva, tornando-a 
mais fl exível, econômica 
e dinâmica.

(*) - É CEO da Pollux e
presidente da Associação Brasileira 

de Internet Industrial (ABII).

Tendências tecnológicas 
para a indústria em 2019

José Rizzo Hahn Filho (*)
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Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, In-
dústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 08.04.19 - Ficam convocados os senhores 
acionistas da Companhia Natal - Empreendimentos, Participa-
ções, Indústria e Comércio a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 07 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEX OLIVEIRA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão representante de vendas, nascido em Feira de Santana - BA, no 
dia 10/03/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cristovam Gois 
de Almeida e de Lucilia Oliveira Almeida. O pretendente: JOSÉ ALABIY IFAKOYA 
GOMES BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, profi ssão ministro 
religioso, nascido em Recife - PE, no dia 09/08/1958, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Antonio Barbosa e de Maria dos Prazeres Alves da Pa.

O pretendente: THEO COELHO YÉPEZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão músico, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/08/1988, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Gustavo Antonio Yépez Frota e de Ana Lucia Coelho. 
A pretendente: ISADORA MASSONI DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão bailarina, nascida em Atibaia - SP, no dia 02/06/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lincoln Jesus de Souza e de Maria Helena 
Massoni de Souza.

O pretendente: BRUNO BIAGI MARCONDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atuário, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 27/09/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Waldo José Bittencourt Marcondes e de Carla 
Alves Biagi Marcondes. A pretendente: CATHERINE LAZZARINI CAROLLA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 08/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jerry Carolla e 
de Sandra Helena Alves Lazzarini Carolla.

O pretendente: PEDRO TACLA YAMADA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão programador, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Léo Satoshi Yamada e de Lucia 
Tacla Yamada. A pretendente: JÉSSICA SILVERIO MENDONÇA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 29/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benicio Mendonça 
e de Aracy Silverio da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO PEGORARO FERREIRA, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 30/01/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Tulio Camargos Ferreira e de Regina Elena 
Pegoraro Ferreira. A pretendente: RITA DE CÁSSIA MENEZES SILVA, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Itaúna - MG, no dia 17/02/1989, residente e 
domiciliada em Itaúna - MG, fi lha de Gilmar Alves da Silva. Obs.: Edital de Proclamas 
Oriundo de Itaúna - MG.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MAZZINI, solteiro, profissão engenheiro, 
nascido em Brasília - DF, no dia 29/11/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Carlos Mazzini e de Marlete Passos 
Mazzini. A pretendente: AMELISE MARA GHIZZI, solteira, profissão engenheira, 
nascida em Vitória - ES, no dia 28/12/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Volner Forster Ghizzi e de Rosa Maria 
Nascimento Ghizzi.

O pretendente: ERNANI HAJIME MAEDA, solteiro, profi ssão dentista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 25/04/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osorio Hazime Maeda e de Keiko Shitara Maeda. A pretendente: 
ALESSANDRA FERNANDES MELLO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alexandre de Souza Mello e de Ana Maria Fernandes.

O pretendente: TIAGO TURRA SILVA, solteiro, profi ssão gerente de suporte, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 20/07/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Benedito Silva e de Ilka Loren Turra Silva. 
A pretendente: TAUANA DE ANDRADE LELIS, solteira, profi ssão analista de RH, 
nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 23/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderley Lelis e de Gisele Amelia de Andrade 
Nudi.

O pretendente: RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA, solteiro, profi ssão magistrado, 
nascido em Itu - SP, no dia 20/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mario Tadayoshi Takejima e de Inês da Gloria Bragagnolo 
Takejima. A pretendente: RENATA GREGORIO PAULOS, solteira, profi ssão 
médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano da Cruz Paulos e de Maria 
Fernanda Gregorio Paulos.

O pretendente: SERGIO LOPES DE CARVALHO, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmir Dias de Carvalho e de Ana Flora Lopes 
de Carvalho. A pretendente: TALITA DOS SANTOS KOHATU, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/12/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Kohatu e de Sandra dos 
Santos Kohatu.

O pretendente: JORGE TRESSINO RUA, divorciado, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 21/05/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Rua Mosquera e de Vera Lúcia Tressino 
Rua Mosquera. A pretendente: MICHÉLE TIBURTINO PEREIRA, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/04/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Soares Pereira e de Sonia Tiburtino 
Pereira.

O pretendente: FELIPE PASSARO TEIXEIRA, divorciado, profi ssão economista, 
nascido em Sorocaba - SP, no dia 14/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Teixeira e de Maria de Fatima 
Passaro Teixeira. A pretendente: JULIA GUIMARÃES RUIZ, solteira, profi ssão 
cineasta, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 11/01/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aluizio Augusto Ruiz Cesar e de Thaiza 
Nóra Guimarães Ruiz.

O pretendente: GABRIEL DE CASTRO CABRAL, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ramiro Cabral e de Vera Lucia Fernandes de Castro. 
A pretendente: MARIANA SANTORO DI SESSA MACHADO, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Carvalho Machado Junior e de Ana Maria 
Santoro Di Sessa Machado.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: HIAGO SILVA ADAMO CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/12/1995, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Adamo Carvalho e 
de Eliane Aparecida Simplicio da Silva. A pretendente: LETHÍCIA MARCOS BATISTA, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
26/01/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Roberto José Batista e de Katia de Oliveira Marcos.

O pretendente: CLEBER WILIAN FLORENTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/02/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Florentino dos 
Santos e de Maria Georgina Florentino dos Santos. A pretendente: FABIANA DA SILVA 
FARIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, 
no dia 11/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Martin Pereira de Carvalho e de Maria Sonia da Silva Farias.

O pretendente: DOUGLAS DARÍO MEDINA LEME, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em San Miguel de Tucumán, Argentina, no dia 26/05/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Rosendo Medina e de 
Salete Leme da Silva. A pretendente: STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, 
estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Casa Verde - 
SP, no dia 10/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Gilberto Lombardi e de Amelia Regina Teixeira Lombardi.

O pretendente: LOURIVAL ALMEIDA BRASIL, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Palmas - PR, no dia 20/05/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Silveira Brasil e de Alcinda Almeida Brasil. A 
pretendente: MARIA IZABEL DA CRUZ LEITE BRASIL, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Campo do Tenente - PR, no dia 27/11/1957, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tacilia da Cruz Leite.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 10/08/1995, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero José dos Santos e de Rosana 
da Cruz Rodrigues. A pretendente: GIOVANNA LARISSA TORTORELLI, estado 
civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
24/08/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Luiz Tortorelli e de Celina Faria Tortorelli.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0146385-02.2009.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rubens da Silva Franco, Espólio, CPF 004.656.741-00, e 
Chistiene Matrangola Franco, CPF 271.121.158-41, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento  Comum por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 23.649,91 (09/2009),referente à prestação de serviços médico-hospitalares. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 31/10/2018.  

Uma pesquisa ,  que 
contou com a partici-
pação de brasileiros, 

encontrou uma resposta. O 
hormônio do crescimento 
GH (do inglês growth hor-
mone), que é responsável 
pelo desenvolvimento ósseo 
e aumento da estatura, tam-
bém atua diretamente para 
evitar a perda de peso. 

Quando uma pessoa tem 
restrição alimentar, o corpo 
entra em uma espécie de 
“modo econômico” e começa 
a guardar energia, além de 
aumentar a fome. “Durante 
uma condição em que você 
não come o suficiente, está 
fazendo dieta, esse hormônio 
é secretado. Isso a gente já 
sabia, mas o que a gente 
descobriu é que ele acaba 
agindo sobre neurônios que 
estimulam a fome e, prova-
velmente, não só estimulam 
a fome, como também são 
capazes de regular o nosso 
metabolismo energético”, 
explicou José Donato Junior, 
professor no Instituto de 
Ciência Biomédicas da USP 
e um dos autores do estudo.

Já era conhecido que o GH 
está ligado ao desenvolvi-
mento ósseo e ao aumento 
de estatura e é encontrado 
em grande quantidade nos 
músculos, no fígado, em te-
cidos e órgãos diretamente 
envolvidos no metabolismo 
de crescimento. Com este 
estudo, descobriu-se que 
o cérebro também está re-
pleto de receptores desse 
hormônio. Os resultados 
foram publicados na revista 
científi ca internacional Natu-

Quando uma pessoa tem restrição alimentar, o corpo 
entra em uma espécie de “modo econômico” e começa 

a guardar energia, além de aumentar a fome.

Hormônio do crescimento atua para 
evitar perda de peso, diz pesquisa

Há décadas, a ciência busca descobrir por que é tão difícil manter o peso atingido após sacrifícios de 
uma dieta bem-sucedida e por que é tão fácil recuperar o peso perdido
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leptina] atrapalham o ema-
grecimento porque ligam 
esse modo econômico. Ele 
começa animado na dieta, 
mas perder peso vai ficando 
cada vez mais difícil”.

A descoberta de uma ação 
redundante do organismo 
para evitar a perda de peso 
por meio do HG e da leptina 
aponta para uma possível ad-
ministração combinada dos 
dois hormônios. Para isso, 
no entanto, são necessários 
testes clínicos. “Infelizmen-
te, a gente ainda não dispõe 
desse tipo de remédio. Nós 
testamos uma droga no nosso 
estudo. Essa droga conse-
guiu realmente aumentar 
o gasto de energia durante 
a privação alimentar, mas 
a gente não avaliou efeitos 
colaterais. A gente já prevê 
que ela poderia ter efeitos 
colaterais porque bloqueava 
o hormônio do crescimento 
no corpo todo”, ponderou.

Para o professor, os estudos 
apontam para o avanço para 
algum tipo de tratamento que 
contorne esse “modo econô-
mico” do corpo. “Do ponto de 
vista evolutivo, toda vez que 
a gente tenta perder peso 
isso liga uma sirene de alerta 
como se fosse um perigo. Se 
a gente conseguisse impedir 
que isso ligasse, nós certa-
mente conseguiríamos fazer 
uma dieta com muito mais 
facilidade, sem sentir tanta 
fome e gastando mais energia 
e óbvio para perder peso, ou 
você gasta energia ou come 
menos. Se gasta mais energia, 
claro que isso facilita muito o 
processo”, disse (ABr).

re Communications. Antes, 
acreditava-se que a leptina 
fosse o principal hormônio 
a entrar em ação para con-
servar energia em casos de 
limitação alimentar. Quando 
há perda de peso, caem os ní-
veis de leptina em circulação 
na corrente sanguínea. 

A leptina é um hormônio 
produzido pelas células do 
corpo que armazenam gordu-
ra. “Quando começa a perder 
gordura, os níveis de leptina 
caem muito e o cérebro sente 
essa queda e ativa os meca-
nismos de fome e economia 
de energia”, explicou Donato, 
informando que, há cerca de 
15 anos foram tentados expe-
rimentos de administração de 
leptina para quem estava em 
processo de emagrecimento 
para observar se havia melho-
ra na manutenção da perda 
de peso. “Esses experimen-
tos foram muito infl uentes 

na época, mas infelizmente 
deram resultados bastante 
negativos. Ficou uma pulga 
atrás da orelha. Como que o 
hormônio que regula o meta-
bolismo, quando perde peso, 
não se consegue emagrecer”, 
disse. 

A descoberta mais recente 
revela que há uma forma 
redundante de o organismo 
evitar essa perda. Donato 
explicou que essa retenção 
de energia pode ser vista 
como algo positivo do pon-
to de vista da evolução da 
espécie, pois, se o corpo 
entende que há restrição de 
comida, ele é capaz de gas-
tar menos energia e dá mais 
sobrevida àquele organismo. 
Esse mecanismo, no entanto, 
atrapalha os sucessos das 
dietas alimentares. “Toda 
vez que o indivíduo engorda 
e tenta emagrecer, a ação 
desses hormônios [HG e 
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