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Ra
adiação so
olar, queim
maduras e dor: o que está por
r trás dess
se process
so?
Flávia Viiana Santa--Cecília *
A Terra é constantem
mente irradia
ada por fóton
ns provenien
ntes do sol. A luz
infrav
vermelha (780-5000nm)), luz visível (400-780nm
m) e a luz ultravioleta (U
UV) (290-40
00nm)
consttituem parte
e destes fó
ótons. Aprox
ximadamentte 5% da energia
e
radiiante do so
ol são
emitidas na faixa
a de UV e diivididas em três categorrias, que dependem do seu comprim
mento
de on
nda: UVC (200-280nm), UVB (280-3
320nm) e UV
VA (320-400
0nm).
A radiaçã
ão UV (UVR
R) é um potente agen
nte mutagê
ênico e, seg
gundo
evidê
ências epidemiológicas, é a principa
al causa de câncer de pele em hu
umanos por ser o
órgão
o mais aces
ssível à luz solar, sofre
endo diretamente os efeitos
e
delettérios de UV
VR. A
radiação UVC é extremamen
nte prejudiccial para a pele,
p
porém é impedida
a de atraves
ssar a
atmo
osfera, pois é, em grand
de parte, ab
bsorvida pela camada de
d ozônio. P
Por outro lad
do, as
radiações UVA e UVB atingem a superrfície da terrra e penetrram na pele
e, causando
o uma
grand
de variedade
e de efeitos adversos. A UVB constittui apenas cerca de 4-5%
% da radiação UV
e age
e principalm
mente na epiiderme da p
pele. Além disso,
d
é considerada o ccomponente
e mais
ativo da radiação
o solar, pod
dendo induz ir queimadu
uras solares,, inflamação
o, danos ao DNA,
estresse oxidativ
vo, produçã
ão de radica
ais livres, imunossupre
i
essão, fotoe
envelhecimento e
cânce
er de pele. Já
J a radiação
o UVA penettra nas camadas mais profundas
p
da
a derme, con
ntudo,
neces
ssita de 1000 vezes a do
ose necessárria de UVB para
p
provoca
ar lesões cuttâneas.
A principa
al resposta a
aguda da pe
ele após a exposição
e
à radiação so
olar é
conhe
ecida como eritema, ca
aracterizado pela colora
ação averme
elhada da p
pele, resultado da
vasod
dilatação cap
pilar, sendo um sinal típ
pico de proce
essos inflama
atórios. Além
m disso, é co
omum
se ob
bservar que
e a radiação
o UV freque
entemente provoca
p
sen
nsibilização alterada da área
lesad
da, induzindo
o fragilidade
e e redução do limiar para
p
estímulo
os aplicadoss produzirem
m dor.
Sabe-se que a dor
d
provocad
da é proporccional à durração e intensidade da exposição, sendo
que sua intensifficação ocorrre quando a radiação UV inciden
nte excede a capacidad
de de
prote
eção da melanina da pe
ele. As conce
entrações deste pigmen
nto variam b
bastante enttre as
pesso
oas, sendo que, em geral,
g
aquela
as de pele escura pos
ssuem maio
or quantidad
de de
melanina do qu
ue aquelas de pele m
mais clara e,
e conseque
entemente, a incidênc
cia de
queim
maduras sola
ares são menores naque
eles indivíduo
os.
ente, após a exposição ao
a sol, a pele
e se torna av
vermelhada entre
Normalme
2 a 6 horas e a dor se man
nifesta de 24
4 a 48 horas
s após a irra
adiação exce
essiva. Denttre os
sintomas mais comuns
c
de queimadura
as solares, além da dor, estão ffraqueza, ed
dema,
coceira, descama
ação da pele
e, náusea, fe
ebre e sensação de aque
ecimento na área afetada. Em
casos
s mais seve
eros, pode ocorrer
o
a forrmação de bolhas doloridas, a pon
nto de debillitar a
.
pesso
oa e requere
er cuidados hospitalares.
h
Nos últim
mos anos, o excesso de
d exposiçã
ão da pele à radiação
o UV,
espec
cialmente UVB,
U
tem emergido
e
ccomo difere
entes modelos para a
avaliação da
a dor
inflam
matória, tanto em anima
ais como em
m humanos, sendo caracterizados p
pela ocorrênc
cia de
eritem
ma e marcan
nte hiperalgesia térmica
a e mecânica
a, com um pico
p
entre 24
4 a 48 horas
s após
a irra
adiação. Estes modelos têm proporrcionado um
ma melhor co
ompreensão dos mecanismos
funda
amentais de processos envolvidos
e
n
na dor e tam
mbém no des
senvolvimen
nto e avaliaç
ção de
tratamentos efica
azes para qu
ueimaduras ssolares e outras condiçõ
ões inflamató
órias da pele
e.
Existem fo
ortes evidên cias que, ap
pós queimaduras provoccadas por UV
VB, os
nocic
ceptores aferrentes primá
ários não de
esenvolvem atividade es
spontânea. Entretanto, fibras
C insensíveis ao calor apresentam u
uma respos
sta aumenta
ada a estím
mulos mecâ
ânicos
supra
alimiares e fibras
f
C sen
nsíveis ao ca
alor desenvo
olvem um aumento na resposta ao calor
a por media
nociv
vo, sugerindo
o que a dor provocada por queimaduras solare
es é induzida
adores
que a
agem periferricamente.
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Trabalhos recenteme
ente desenvolvidos dem
monstram q
que UVB prrovoca
deficiiências na imunidade celular, resu
ultando em alterações no perfil d
de citocinas
s próinflam
matórias e antiinflamató
a
órias e aum
mento na pro
odução de espécies
e
rea tivas de oxigênio
(ERO
Os), podendo
o causar dan
nos diretame
ente ao DNA
A celular. A resposta infflamatória após
a
a
irradiiação UVB na
n pele é iniciada por a
ação dos queratinócitos presentes n
na epiderme
e, que
libera
am citocinas
s pró-inflama
atórias inclu indo IL-1b, IL-6, IL-8 e quimiocinass (CCL2, CX
XCL1 e
CXCL
L8), bem como
c
citocin
nas antiinfla
amatórias (IL-10,
(
IL-1
13). Apesarr de UVB afetar
predo
ominanteme
ente a epiderme, estud
dos indicam
m que uma pequena p
proporção (15%)
(
penettra na derm
me, onde os
s mastócitoss estão localizados, sug
gerindo um importante papel
deste
es tipos celu
ulares no prrocesso infla
amatório ind
duzido por UVB, atravé
és da indução de
citociinas envolvid
das no recru
utamento de neutrófilos.
Em um trabalho p
publicado no
n
último mês no p
periódico Sc
cience
Trans
slational Med
dicine, cienttistas descob
briram qual é a molécula que está relacionada à dor
provo
ocada por qu
ueimaduras solares. O e
estudo recruttou voluntárrios que exp useram parttes de
suas peles à radiação UVB, criando uma
a pequena área
á
de queimadura. No
o ápice da do
or, 48
horas
s após o tra
atamento, os
o pesquisad
dores fizeram
m pequenas
s biópsias d
da pele afetada e
pesqu
uisaram cen
ntenas de moléculas
m
rel acionadas à dor no tec
cido, sendo detectados níveis
eleva
ados da exp
pressão da quimiocina CXCL5. Esses resultado
os mostrara
am um pape
el até
então
o desconhecido para essa quimi ocina, suge
erindo que ela seja rresponsável pela
quantidade signifficativa da dor
d em queim
maduras solares, através do recruta
amento de células
c
inflam
matórias com
mo macrófag
gos e neutró
ófilos, ativaçã
ão do fator nuclear kapp
pa beta (NF--κβ) e
subse
eqüente aumento na expressão de múltiplos mediado
ores pró-infflamatórios. Mais
amplamente, ess
se mediador periférico po
ode ser impo
ortante na variação
v
de d
diferentes es
stados
de do
or e não som
mente as pro
ovocadas porr queimadurras, como, ta
ambém, em processos de
d dor
inflam
matória (porr exemplo, na artrite e ciistite).
Além dess
sas descobe
ertas, modelos humanos
s de radiaçã
ão UV estão
o cada
vez m
mais sendo utilizados para
p
investig
gar possíveis agentes analgésicos.
a
Foi demons
strado
que drogas antiinflamatória
as não-este
eroidais tópiicas e sistê
êmicas (AIN
NES), bem como
opióid
des, podem
m reduzir a hiperalgesiia causada pela UVR. Mudanças na sensibilidade
mecâ
ânica são pre
edominantem
mente localizzadas de ma
aneira restrita a área de
e lesão, suge
erindo
fortem
mente um mecanismo
m
periférico
p
pa ra a alodinia
a mecânica neste modello. Esses achados
aponttam para o uso potencial de mode
elos de inflamação por radiação UV
V na avaliaç
ção de
meca
anismos periiféricos da dor
d inflamató
ória e perifericamente de drogas de
e ação analgésica,
abrindo novos ca
aminhos para
a o tratamen
nto da dor.
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