
Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção Iquarta-feira, 2 de março de 2016 São Paulo, 126 (39)  – III 

P

NFP emite informe de rendimentos para IR 2016

USP Ribeirão Preto estuda nova 
terapia para picada de escorpião

Experimento com 
camundongos mostra que 
anti-infl amatórios são 
efi cazes na cura de edema 
pulmonar provocado pela 
peçonha e evitam mortes

esquisadores da Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
(FCFRP) da Universidade de São 
Paulo (USP) estudam mais uma 
opção de tratamento para picada de 
escorpião. Em fevereiro, o traba lho 
foi divulgado na revista inglesa 
Nature communications, versão on-
line de uma das mais importantes 
produções científicas do mundo 
(http://www.nature.com/ncomms/ 
index.html). Caso os estudos em 
humanos sejam promissores, a 
expectativa é que, em meados de 
2018, anti-inflamatórios poderão 
ser receitados pelos médicos na 
assistência ao paciente.

O escorpião-amarelo (Tityus 
serrulatus) é uma das principais 
espécies de animal vene noso pre-
sentes no Estado de São Paulo. 
O Hospital Vital Brazil, especia-
lizado no atendimento a vítimas 
dessa espécie, informa que em 
95% dos acidentes o pa   ciente se 
queixa de dor intensa, controla-
da com anestesia e analgésico. 
Em 5% dos casos, o paciente 
apresenta sudorese no corpo 
inteiro, náusea, vômitos, além 
de problemas cardíacos e respi-
ratórios. Nessa situação, o médi-
co receita soro antiescor piônico 
e antiaracnídeo. 

Teve início ontem, 1º, o prazo para 
a entrega das declarações do Imposto de 
Renda de 2016. O usuário cadastrado na 
Nota Fiscal Paulista (NFP) já pode obter 
no site do programa seu comprovante 
de rendimentos pagos e de retenção de 
Imposto de Renda na fonte. 

O documento informa o total de cré-
ditos e de prêmios recebidos no ano pas-
sado. Este total deverá ser informado na 
declaração do Imposto de Renda 2016. 
Para obter o documento, basta o consu-
midor acessar o site da NFP (ver servi-
ço), inserir o CPF e a senha cadastrada. 
Em seguida, é preciso clicar em “Conta 
Corrente, Demonstrativo IR” e selecionar 
o ano de referência: “IR 2016/Ano Base 

2015”. O próximo passo é imprimir o 
documento ou salvá-lo. 

“O consumidor que resgatou créditos 
ou ganhou prêmios nos sorteios da NFP 
não irá pagar imposto de renda sobre 
esses valores”, informa Carlos Ruggeri, 
coordenador do programa da NFP da 
Secretaria Estadual da Fazenda. Ele infor-
ma que o dinheiro transferido para a conta 
corrente ou utilizado para abatimento no 
valor do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículo Automotor (IPVA) também é 
isento de tributação. 

Os prêmios têm o imposto de renda 
retido na fonte, ou seja, os valores rece-
bidos pelos consumidores participantes 
do programa são líquidos e não sofrem 

SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista – www.nfp.
fazenda.sp.gov.br

De acordo com o Ministério da Saúde, 
em 2014 houve 88,2 mil acidentes com 
escorpiões no Brasil e registro de 99 mor-
tes. A Secretaria de Estado da Saúde infor-
ma que no ano passado foram notificados 
14.291 acidentes e cinco óbitos em São 
Paulo. Em 2014, haviam sido 12.513 aci-
dentes e duas mortes.

O médico e diretor do Hospital Vital 
Brazil, Carlos Roberto de Medeiros, diz 
que menores de 14 anos representam 60% 
dos óbitos. “Não sabemos a causa da morte 
nessa faixa etária, mas uma das hipóteses 
seria a relação do baixo peso da criança ou 
do adolescente com a quantidade de vene-
no inoculado pelo escorpião, o que torna o 
caso grave, com risco de morte.”

Idosos e crianças – A professora 
Lúcia Helena Faccioli, da FCFRP-USP, diz 
que outra eventual complicação é o edema 
pulmonar (inflamação do pulmão), especial-
mente entre idosos e pacientes infantis, por 
causa da insuficiência respiratória.

Desde seu doutorado, há 30 anos, 
a professora estuda reações inflamató-
rias em modelos experimentais (células 
de humanos e em camundongos, cobaias e 
ratos). Há cinco anos, durante o doutorado 
de Karina Furlani Zoccal, coordenado por 
ela, foi iniciado o estudo para identificar de 
que maneira o veneno do escorpião induz 
reação inflamatória em camundongos. 

Com financiamento da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), no pós-doutorado de Karina, 
Lúcia Helena quis determinar as causas do 
edema pulmonar nesses animais, ocasiona-
do pelo veneno do escorpião. 

“Percebemos que, após a aplicação 
tanto de baixa dose quanto de alta dose 
de veneno, o organismo dos camundongos 
produziu interleucina-1 beta (substância 
capaz de ativar células de defesa do orga-
nismo) e os lipídeos prostaglandina E2 e 
leucotrieno B-4, que causaram a doença. 
Ao usarmos anti-inflamatórios com princí-
pio ativo indometacina ou celecoxibe, veri-
ficamos a inibição de produção dessas três 
substâncias. Com isso, evitamos a morte e 
curamos o edema pulmonar nesses mode-
los”, informa a professora.

Testes – O próximo passo do estudo 
será testar a eficácia do uso de anti-infla-
matório em células de humanos. Para tanto, 
as pesquisadoras aguardam autorização do 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep). A expectativa de Lúcia Helena é 
que, se as análises forem promissoras, em 
meados de 2018 os anti-inflamatórios pode-
rão ser receitados pelos médicos como mais 
uma opção para tratamento coadjuvante 
nos acidentes com escorpião. 

Ela acredita ser bem provável que os 
resultados se repliquem em humanos, pois 
as bases moleculares – os mediadores envol-
vidos na reação inflamatória pulmonar – são 
iguais nas duas espécies. “Se isso se confir-
mar, vai significar termos criado uma ferra-
menta importante no pronto atendimento às 
vítimas e, certamente, o índice de mortalida-
de diminuirá.”

“No caso de conseguirmos mostrar 
que em humanos o edema pulmonar tam-
bém é mediado por interleucina-1 beta e 
prostaglandina E2, o impacto para a popu-
lação será grande. As vítimas poderão ser 
tratadas com medicamentos disponíveis 
em qualquer farmácia, enquanto aguar-
dam a chegada do soro antiescorpiônico”, 
avalia a pesquisadora.

No momento, a professora faz um 
alerta para que essas drogas não sejam  
indicadas para as vítimas de escorpiões. 
“Recomendo que, diante da picada, a pes-
soa procure o médico imediatamente. Ela 
nunca deve se automedicar”, ressalta. 

Viviane Gomes
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nenhuma tributação extra. Entretanto, 
Ruggeri esclarece que a Fazenda reco-
menda ao consumidor informar à Receita 
Federal os valores constantes no com-
provante de rendimentos da NFP. “Desse 
modo, é possível comprovar mudança 
em sua variação patrimonial decorrente 
de eventuais créditos ou prêmios espe-
ciais que tenha recebido.”

Rogério Mascia Silveira
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Karina e Lúcia: Estudo vai
identificar como o veneno
do escorpião induz reação
inflamatória em camundongos
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Escorpião-amarelo,
uma das principais
espécies presentes 
no Estado
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