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AVALIAÇÃO DOS DANOS AGUDOS DA EXPOSIÇÃO DA PELE À RADIAÇÃO 
UVB: SUBSÍDIO PARA O ESTUDO DE FOTOPROTETORES

A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo responsável pela proteção entre o meio
externo e interno, atuando na manutenção da homeostase e sobrevivência do organismo. A
mesma, e é exposta à inúmeros fatores exógenos que podem levar à alterações fisiológicas
celulares. Um dos fatores preocupantes é a Radiação Ultravioleta (UV), em especial a UVB,
que ao ser absorvida pela pele, desencadeia reações fotoquímicas, responsáveis pelo
estresse oxidativo, levando ao fotoenvelhecimento e carcinogênese da pele. Alguns estudos
mostraram que os Sistema Renina-angiotensina possam estar ligados ao processo do
aumento da produção das espécies reativas de oxigênio (ERO). Este contexto abre
perspectivas para investigação destes fármacos em modelo experimental de irradiação aguda
por UVB.
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CONCLUSÃO
Determinar a evolução temporal dos danos cutâneos decorrentes da radiação UVB, a fim de
estabelecer os períodos de início e pico da lesão, além da regeneração tecidual no decurso de
sete dias pós-exposição.

Camundongos Hairless machos/fêmeas (12 semanas) foram distribuídos nos grupos (7
animais/cada): Controle e, 10 grupos irradiados. Dose única de radiação UVB foi emitida por
lâmpada fluorescente PHILIPS TL/12 40W no dorso dos animais por 3h30min. Amostras de
pele foram coletadas e fixadas em paraformaldeído-4% por 24h e; incluídas em resina
metacrilato. Cortes histológicos, corados com hematoxilina/eosina foram submetidos a análise
macroscópica e histopatológica. Estudo aprovado pelo CEUA-FAMEMA, sob número 4756/19.

As alterações na pele em modelo experimental agudo de radiação UVB iniciam-se com maior
evidência após 6h da irradiação e atingem o pico da inflamação após 24h. Em 48h e 72h da
exposição tem-se a regeneração tecidual inicial e parcial, respectivamente; culminando em
efetiva reparação das camadas da pele a partir de 120h.

Na avaliação macroscópica, o eritema cutâneo manifestou-se nas primeiras horas da irradiação,
com pico entre 12h e 24h. A partir de 72h, intensas lesões no dorso dos animais decorrentes da
queimadura solar foram visíveis e, mantiveram-se após 96h; chegando até 144h. A descamação
cutânea se intensificou após 120h da radiação e associou-se às feridas, mantendo-se até 168h.
Nesse período, a morfologia da pele já se mostrou praticamente recuperada. Os dados
histopatológicos evidenciaram a presença de polimorfonucleares no interior de vasos
sanguíneos e nos tecidos, células apoptóticas em epiderme e derme papilar/reticular (sunburn
cells), os quais confirmaram os efeitos nocivos da radiação UVB na pele. Estes efeitos foram
intensos até 48h após a exposição, enquanto o processo de reparação tecidual prevaleceu a
partir de 72h.


