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RESUMO
A presente pesquisa a ser realizada tem como objetivo buscar analisar a resposta imunológica local  dos pacientes
oncológicos em tratamento radioterápico e quimioterápico com desenvolvimento de mucosite oral, separando os em dois
grupos, um utilizando o imunomodulador e outro um placebo, tendo como base de tratamento a suplementação de L-
glutamina e o estimulo de movimentos de bochecho para que o imunomodulador entre em contato com a infecção,
esperando assim que haja uma melhora significativa da infecção com o estimulo imunológico.
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1 INTRODUÇÃO

O número de casos de câncer só aumenta em todo o mundo conforme passam os anos, se
tornando um dos maiores problemas da saúde pública. (GUERRA et al. 2005). 

O câncer decorre de uma proliferação anormal de um tecido, que desrespeita o processo
homeostásico, caracterizado pela divisão celular, replicação de DNA e apoptose. (MANN, 2011)

A  mucosite  oral  é  uma  patologia  frequente  quando  se  é  submetido  a  tratamentos
radioterápicos  com  combinação  de  quimioterápicos,  o  que  acaba  acarretando  em  alterações
inflamatórias  na  mucosa  oral  (SONIS  ST.  2004).  A  mucosite  oral  trás  grave  transtorno  para
qualidade de vida dos pacientes oncológicos, gerando dificuldades de se alimentar,  que afeta o
estado nutricional, dificuldades em higienizar a região e deixa o local propício para o aparecimento
de novas infecções.

Os primeiros sintomas a serem percebidos são edemas, eritemas, aumento da sensibilidade a
alimentos ácidos ou com temperaturas elevadas e sensação de ardência (MERAW; REEVE, 1998).

Com base nas informações coletadas de estudos realizados, a pesquisa pretende avaliar a
resposta  imunológica  dos  pacientes  oncológicos  com desenvolvimento  de  mucosite  oral  com o
tratamento  por  meio  da  suplementação  de  glutamina,  analisando  se  o  contato  direto  do
imunomodulador terá eficácia contra a patologia.

A  glutamina  é  o  aminoácido  mais  abundante  no  organismo  humano,  considerada  como
aminoácido condicionalmente essencial, sintetizada por vários tecidos, é encontrada no sangue e no
músculo  esquelético  em  maior  quantidade.  Tem  constituição  imunomoduladora,  estimulando  a
diferenciação de células B, multiplicação de linfócitos e a produção de interleucina 1 e a fagocitose
de macrófagos no organismo. Na sua função imunomoduladora ela exerce um efeito estimulante,
que acaba por vez aumentando as células T intestinais, causando um estimulo de efeito imunológico
geral do organismo. (FRENHANI, 2006). 

No câncer a suplementação de glutamina tem o propósito de auxiliar na prevenção dos efeitos
colaterais tóxicos causados pelo tratamento, ajudando a evitar que os estoques sejam depletados,
produzindo também subprodutos que auxiliam na proteção de células normais (SAVARESE, 2003).

A resposta esperada é a de que ao entrar  em contato com a infecção a glutamina haja
diretamente causando efeito estimulante a reposta imunológica local, auxiliando assim a reduzir os
sintomas  e  a  patologia.  A  questão  a  ser  abordada,  será:  é  possível  conseguir  a  melhora  da
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qualidade de vida do paciente que se encontra em tratamento e do estado nutricional para enfrentar
o câncer por meio da utilização de L-glutamina?

Por  a  L-  glutamina apresentar  um efeito  imunomodulador,  o  objetivo  do projeto  é  que o
paciente tenha uma melhora representativa com relação ao uso do suplemento durante o tratamento
da mucosite, permitindo assim ao paciente com câncer obter melhoria na qualidade de vida e evitar
a proliferação de novas infecções no aparelho bucal. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para  avaliar  a  eficácia  do  tratamento  de  glutamina  serão  aplicados  questionários
semiestruturados divididos em 4 categorias: 1) as queixas orais, 2) a consistência das refeições, 3)
os medicamentos utilizados, e 4) a qualidade de vida.  As entrevistas acontecerão a cada 30 dias,
com o intuito de avaliar se por meio da conciliação da glutamina no tratamento oncológico poderá
gerar uma melhora na infecção da mucosa oral.

Os pacientes serão divididos em dois grupos, no qual um grupo utilizará diariamente, durante
o período de pesquisa, o imunomodulador L-glutamina, e o outro utilizará placebo. Por meio da
suplementação na dosagem de 10g diluídos em 200 ml de água, a indicação será de estimular em
movimentos de bochecho por cerca de 15 segundos para poder a L-Glutamina entrar em contato
com a mucosite e avaliar a resposta imunológica local na área da infecção. Os atendimentos serão
realizados na presença do aluno pesquisador, junto com a nutricionista e médico responsável, de
maneira individualizada, considerando o diagnóstico e sintomas apresentados. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com o estudo de caso, se espera que haja uma resposta significativa na redução da infecção
ao ser estimulado o contato de L-glutamina como imunomodulador, com isso melhorando o estado
nutricional e qualidade de vida durante o tratamento da neoplasia instalada. 

Além disso, se espera contribuir para melhoria dos avanços de conhecimentos sobre o tema,
possibilitando  acesso  dos  resultados  aos  interessados  no  assunto  por  meio  de  publicações  de
artigos e apresentações cientificas.
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