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RESUMO: A nutrição parenteral é uma solução ou emulsão, estéril e livre de 

piroxênio, composta por componentes que fornecem os nutrientes necessários para 

aqueles que necessitam obter uma melhora no seu quadro nutricional, sendo 

destinada à administração intravenosa em pacientes imunocomprometidos, 

abrangendo o ambiente hospitalar, domiciliar ou ambulatorial. Como é administrada 

diretamente na circulação do paciente, é necessário um cuidado maior, sendo 

fundamental um controle de qualidade para garantir a segurança e eficácia. O 

objetivo deste estudo foi buscar métodos validados de avaliação da estabilidade 

físico-química da nutrição parenteral 3 em 1. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados Pubmed, Scielo e Google Scholar. A busca foi 

restringida a um período de 13 anos, 2005 a 2018, nos idiomas inglês e português. 

Obteve-se um total de 8 artigos e duas dissertações e após análise foi possível 

observar que todos os trabalhos empregaram o teste da emulsão lipídica, já que 

trata-se de um fator de grande instabilidade para a nutrição parenteral, associado a 

outros parâmetros físicos e químicos para o estudo de estabilidade. Este estudo 

permitiu-nos afirmar a importância da realização dos testes de estabilidade físico-

químico para o controle da qualidade da nutrição parenteral 3 em 1 e foi possível 

sugerir em especial métodos validados para o teste de emulsão lipídica, fundamental 

para o controle de qualidade. 

 

PALAVRAS CHAVE: Nutrição Parenteral; Controle de Qualidade; Estudos de 

Estabilidade. 

 

 

 



 
 

PARENTERAL NUTRITION STABILITY STUDIES OF THE LIPID 
SYSTEM: AN ANALYSIS OF THE LITERATURE. 

 

ABSTRACT: Parenteral nutrition is a solution or emulsion, sterile pyroxene-free,  

composed of components that provide the necessary nutrients for those who need to 

improve their nutritional status and is intended for intravenous administration in 

immunocompromised patients, covering the hospital environment , home or 

outpatient. As it is administered directly into the patient's circulation, greater care is 

required, and quality control is essential to ensure its safety and efficacy. The aim of 

this study is to search for valid methods of physical-chemical stability of parenteral 

nutrition 3 in 1. The present study was carried out through a bibliographic survey in 

the following databases: Pubmed, Scielo and Google Scholar. The search was 

restricted to a period of 13 years, including data between 2005 - 2018, in English and 

Portuguese. After searching the data, we obtained a total of 8 articles and 2 

dissertations and after its analysis, it was possible to observe that all the authors used 

several methodologies for the study of stability, in turn using similar techniques or not 

and in particular the parameter of lipid emulsion, a factor of great instability for 

parenteral nutrition. This study allowed us to affirm the importance of performing the 

physical-chemical stability tests to control the quality of parenteral nutrition 3 in 1 and 

it was possible to suggest in particular valid methods for the lipid emulsion test, 

fundamental for quality control. 

 

KEY WORDS: Parenteral Nutrition; Quality control; Stability Studies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A nutrição parenteral é uma solução ou emulsão e é composta por 

aminoácidos, carboidratos, vitaminas, lipídios e minerais. Ela é estéril e livre 

de piroxênio e pode ser acondicionada em recipiente de plástico ou vidro, 

sendo assim destinada à administração intravenosa em pacientes 

imunocomprometidos, abrangendo o ambiente hospitalar, domiciliar ou 

ambulatorial, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou 

sistemas (1).  

 Esta técnica é indicada tanto para adultos quanto para crianças e/ou 

recém-nascidos que não estão conseguindo absorver os nutrientes por via 

oral (2). Para adultos, o seu uso é indicado em casos de situações pré-

operatórias, em pacientes portadores de desnutrição, com doenças 

obstrutivas no trato gastrointestinal alto, entre outros. E, para crianças e/ou 

recém-nascidos é indicado em casos de má formação congênita do trato 

gastrointestinal, prematuros de baixo peso, diarreia crônica intensa, etc (3). 

 A nutrição parenteral pode ser classificada quanto à administração, 

sendo dividida em periférica ou central e à composição da solução, podendo 

ser um sistema glicídico, binário ou “dois em um” ou um sistema lipídico, “três 

em um” ou ternário (3). A imagem a baixo, demonstra a diferença entre a 

mistura 2 em 1 e a mistura 3 em , respectivamente. Adotaremos então o 

termo 3 em 1 no decorrer do trabalho, para mencionar a nutrição parenteral 

do sistema lipídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nutrifica, 2018. 
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 Existem diversos sistemas de aplicação, porém temos dois principais 

que são os sistemas de frasco único e os sistemas all-in-one (em português 

chamada de “tudo em um”). Os sistemas de frasco único são administrados 

de forma paralela a partir de frascos separados, por meio da combinação de 

vários conectores de entrega em um único cateter. São frascos individuais 

que contém aminoácidos, glicose, eletrólitos e gorduras. Já os sistemas all-in-

one (AiO) são misturados individualmente em um recipiente e são 

administrados por uma única linha de infusão, tendo incluso todos os 

componentes da nutrição parenteral, macronutrientes, água, eletrólitos e 

vitaminas. Este sistema é disponível em três formas: nutrição parenteral 

manipulada, combinação automatizada e bolsas multi-câmara (5,4). 

 Devido a sua composição, a nutrição parenteral é um meio nutritivo 

para diversos microrganismos e pelo fato da mesma ser utilizada por 

pacientes imunocomprometidos, qualquer tipo de contaminação pode se 

tornar letal ou desencadear severas complicações como: embolia séptica, 

broncopneumonia, endocardite bacteriana e tromboflebite séptica. Alguns 

fatores são causadores da contaminação da solução, como: a qualidade dos 

insumos e correlatos que são utilizados no preparo da bolsa, a falta de 

rigoroso controle asséptico do ambiente e do manipulador, a técnica 

inadequada de preparo, o transporte inadequado da nutrição, entre outros (6). 

 Para que se tenham produtos adequados para serem administrados 

com segurança, é necessário um controle de qualidade rígido, levando em 

conta a técnica asséptica, o controle da área de trabalho, dos manipuladores 

e da solução de nutrição parenteral manipulada (7). 

 O controle de qualidade avalia todos os aspectos: seleção de 

fornecedores, correlatos e materiais de embalagem, insumos farmacêuticos, 

procedimentos de limpeza, processos assépticos validados, conservação e 

transporte da NP, sanitização e desinfecção do ambiente, higienização dos 

insumos farmacêuticos e do manipulador, de forma a assegurar um produto 

final estéril, apirogênico e seguro para fornecer o suporte nutricional de que o 

paciente necessita (7). 

 É de competência do profissional farmacêutico a implementação de um 

sistema de garantia de qualidade, que tenha incluso as etapas de preparação 

(avaliação farmacêutica, manipulação, controle), conservação e transporte 
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para assegurar a sua entrega para o profissional responsável pela sua 

administração, com garantia da qualidade e eficácia (8). 

 É indispensável à validação dos processos e o controle de qualidade 

no que se refere à manipulação da nutrição parenteral, tendo em vista que a 

mesma é utilizada por pacientes que apresentam risco nutricional elevado, o 

que pode vir a dificultar a melhora do quadro clínico (7). 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Surgimentos da Nutrição Parenteral 

 

 A história da Nutrição Parenteral teve seu início com William Harvey, 

que em 1628 descobriu a base racional para todas as infusões e injeções 

intravenosas, seguido então em 1665, de Sir Christopher Wren, que realizou a 

infusão intravenosa de vinhos em cães. Já em 1712, William Courten 

continuou o experimento da infusão intravenosa, porém desta vez com azeite 

de oliva em cães. Com o tempo, a técnica foi se aperfeiçoando e surgiu então 

em 1873, a infusão de leite publicada por Edward Hodder e em seguida a 

infusão de glicose em humanos, no final do século XIX, por Arthur Beidl e 

Rudely Krauts e com isso se deu o início de uma nova era nutricional, 

posteriormente com a inclusão da Terapia Nutricional Parenteral (9). 

 A nutrição parenteral é uma técnica que oferece suporte nutricional e 

em 1968, após a publicação do trabalho de Dubrick et al., se tornou mais 

conhecida entre os profissionais. No Brasil, em 1974, foi fundada a Sociedade 

Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE) que teve grande 

influência na propagação e padronização da nutrição parenteral, junto com a 

Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral (ESPEN) e a Sociedade 

Americana de Nutrição Parenteral e Enteral (ASPEN), resultando no 

surgimento de regulamentos oficiais (10). 

 Há trinta anos, esta técnica vem sendo usada e obtendo resultados 

positivos em prognósticos de pacientes que tiveram falha gastrointestinal ou 

outras doenças. Mesmo com todas as contestações sobre sua eficácia, é 

perceptível a importância que a terapia nutricional tem sobre pacientes 



16 
 

incapazes de absorver nutrientes ou mesmo de se alimentarem por via oral 

(11,12). 

 

2.2   Componentes 

 A nutrição parenteral é composta por nutrientes que são classificados 

em três grupos: o grupo proteico, que são os aminoácidos; o grupo calórico, 

que são os carboidratos e gorduras; o grupo dos micronutrientes, que são as 

vitaminas, os oligoelementos e os minerais. E adicionalmente a composição 

tem a água, tendo a função de veículo para Nutrição Parenteral (13). 

 

2.2.1 Proteínas 

 As proteínas são componentes importantes, pois auxiliam na formação 

e reparação das estruturas do corpo. Seu surgimento aconteceu na Europa, 

em 1944, por Arvid Wretlind que fazia hidrolisados de caseína de forma 

enzimática e com isso obtinha os aminoácidos necessários para uma síntese 

proteica (14,9). 

 Na nutrição parenteral, elas são disponibilizadas na forma de 

aminoácidos cristalinos, que se oxidados para obter energia podem fornecer 4 

kcal/g (15). 

 Os aminoácidos padrão constituem uma mistura dos aminoácidos 

essenciais e não essenciais, que são disponíveis por vários fabricantes. 

Devido eletrólitos com diferentes valores de tampões e pH, que podem afetar 

sua compatibilidade, eles são considerados uma preparação equivalente 

terapêutica, e não equivalente genérica (14). 

 

2.2.2 Carboidratos 

 Os carboidratos são para o corpo humano, a principal fonte de energia, 

podendo realizar a síntese de diversos componentes celulares e teciduais. 

Eles também atuam na prevenção da acidose metabólica, pois impede que os 

corpos cetônicos tenham uma formação excessiva e também fazem com que 

as proteínas não sejam utilizadas para produção de energia, poupando-as 

(13). 
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 Na composição da nutrição parenteral, o carboidrato utilizado de forma 

universal é a glicose, pois é mais aceita pelo organismo e considerada como 

um combustível natural que é metabolizado por todos os tecidos (13). 

 

2.2.3 Lipídios 

 Os lipídios, também denominados de gordura, são produtos de origem 

biológica, que são fontes calóricas de maior densidade oferecendo em torno 

de 9 kcal/g. Eles atuam no metabolismo do colesterol, no transporte de 

vitaminas lipossolúveis e na manutenção e integridade das membranas (16). 

 Na nutrição parenteral, eles são disponibilizados na forma de emulsão 

do tipo óleo/água. Estas emulsões lipídicas são emulsionadas por 

fosfolipídios, tendo características apirogênicas e estéreis e são 

termodinamicamente instáveis. A utilização da mesma possibilita a diminuição 

na formação de gás carbônico, um controle maior sobre a glicemia, entre 

outros (17, 1, 13 ). 

 São usados triglicerídeos de cadeia média (MCT) associado a 

triglicerídeos de cadeia longa (LCT) à proporção de 1:1 a fim de se ter uma 

redução nos efeitos adversos que podem ser causados devido aos níveis 

altos de ácidos graxos de cadeia média, como por exemplo, toxicidade 

neurológica, acidose metabólica, entre outros (18, 17). 

 Estas emulsões estão sendo usadas como principal fonte de energia 

para pacientes que precisam da nutrição parenteral, devido sua baixa 

osmolaridade e alta densidade energética (19).  

 

2.2.4 Vitaminas 

 As vitaminas são substâncias orgânicas, que são necessárias para 

preservar certas funções indispensáveis para o corpo. Elas não podem ser 

desenvolvidas pelo corpo humano e são componentes primordiais para a 

nutrição parenteral (14). 

 Na preparação da nutrição parenteral, elas são disponibilizadas na 

forma de soluções multivitamínicas podendo ser lipossolúvel, como a vitamina 

A (retinol), D (calciferol), E (tocoferol) e K (fitomenadiona) ou hidrossolúvel, 

como a vitamina C (ácido ascórbico) e o complexo B, compreendendo oito 
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vitaminas: B1 (Tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantotênico), 

B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (ácido fólico) e B12 (cianocobalamina) (19). 

 É colocado de forma adicional à solução multivitamínica, o 

polissorbato, tendo como função a dissolução das vitaminas lipossolúveis e 

hidrossolúveis. Outra grande importância da vitamina na nutrição parenteral é 

sua função antioxidante, desempenhada principalmente pela vitamina E, 

porém pode ser também realizada pela vitamina C, que é um dos maiores 

antioxidantes de fase aquosa (9, 20). 

 A dose de vitaminas hidrossolúveis em uma nutrição parenteral é de 2-

5 vezes maior que a obtida por via oral, por outro lado, a recomendação da 

dose de vitaminas lipossolúveis assemelha-se a dose diária obtida pela via 

oral (14). 

 

2.2.5 Minerais  

 Os minerais são componentes que exercem várias funções, como por 

exemplo, participam da regulação do metabolismo enzimático, preserva a 

pressão osmótica, a estimulação muscular e nervosa, atuam como eletrólitos, 

faz a manutenção do equilíbrio ácido-base, entre outras funções. Há uma 

dependência sinérgica entre eles, visto que o aumento ou a diminuição de um 

deles causa interferência no metabolismo dos demais (13). 

 Os principais elementos são o potássio, o cloro, o cálcio, o fósforo, o 

magnésio, o acetato e o sódio. Um dos problemas destes componentes é 

devido à interação entre o cálcio e o fósforo, resultando na precipitação e 

desequilíbrio da nutrição parenteral, o que pode ser revertido através do uso 

da forma orgânica do fosfato, que previne a formação de precipitados (19). 

 

2.2.6 Oligoelementos 

 Os oligoelementos, denominados também como elementos traços, são 

de fato importantes para o nosso metabolismo, visto que eles participam de 

diversos processos de reações imunológicas e atividades enzimáticas. É 

assim chamado, devido a sua quantidade presente no organismo ser baixa 

(16). 

 Os elementos traços utilizados geralmente na nutrição parenteral são 

cobre, manganês, selênio, zinco, iodo, molibdênio e flúor. Alguns outros 
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oligoelementos tem papel fundamental em várias funções fisiológicas, como 

por exemplo, o ferro, cobre e cobalto (17). 

 

2.2.7 Água 

 A água é o componente mais importante e abundante do corpo 

humano, porém a proporção no organismo de cada indivíduo vai depender da 

idade e do sexo, por exemplo, para uma pessoa adulta e saudável, 

aproximadamente 60% do seu peso corporal é composto por água e 

enquanto para um recém-nascido, a quantidade é cerca de 80% de água (13). 

 Dentro do nosso organismo, ela se divide em duas partes, que são os 

líquidos intracelulares e os extracelulares. O intracelular é o local onde 

acontecem os processos que envolvem o metabolismo e o extracelular tem a 

função transportadora, seja de gases, nutrientes ou até mesmo de produtos 

do metabolismo celular. Além dessa divisão, a água está envolvida com a 

regulação da temperatura, com os processos digestivos, entre outros (16). 

 

2.3   A Nutrição Parenteral 3 em 1 

 A nutrição parenteral quando classificada pela sua composição, se 

divide em duas formas, podendo ser uma solução, que é a mistura 2 em 1, 

também chamada de sistema glicídico ou binário; ou pode ser uma emulsão, 

que é a mistura 3 em 1, também chamada de sistema lipídico ou ternário (3). 

 A mistura 2 em 1 é composta pelos seguintes constituintes: 

aminoácidos, carboidratos, eletrólitos e pode ter vitaminas e oligoelementos, 

sendo que estes dois últimos podem vir a não aparecer nessa composição. 

Elas são soluções de cor transparente e de acordo com as adições feitas, 

pode ter ou não uma coloração (21). 

 Por sua vez, a mistura 3 em 1 é composta pelos constituintes da 

mistura 2 em 1 com a adição de lipídios, como uma fonte de energia não 

proteica. Ela foi descrita primeiramente, em 1972, por Solassol e Joyeux, 

onde eles descrevem os componentes, o uso clínico da mistura 3 em 1 e as 

técnicas de manipulação, difundindo-a pelo Canadá e Europa. E em 1982, 

nos Estados Unidos, o FDA aprovou a mistura 3 em 1 para a prática clínica 

(22, 23). 
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*,** Organização Internacional para Padronização (International Organization for 
Standardization); Sistemas de classificação de salas limpas. 
 

 A nutrição parenteral 3 em 1 vem trazendo diversas vantagens, como 

por exemplo, o tempo para administração é reduzido; torna flexível o uso da 

terapia, que pode ser utilizada em ambiente domiciliar e consequentemente 

diminui o custo que seria gasto se fosse feito em ambiente hospitalar; reduz a 

probabilidade de ocorrer contaminações, entre outras (24, 25). 

 Porém a mesma traz algumas desvantagens, principalmente em 

questão de instabilidade da nutrição parenteral, principalmente em casos 

onde a emulsão lipídica é própria fase dispersante, fazendo com que a 

nutrição 3 em 1 seja criteriosamente avaliada. Outro ponto em questão é o 

tempo de armazenamento, que ainda é bastante estudado, mas atualmente 

usado um tempo de até 48h que compreende desde a preparação até a 

administração (22). 

 

2.4   Manipulação da nutrição parenteral 

 A nutrição parenteral é classificada, segundo a Farmacopeia 

Americana, um produto estéril de risco médio, devido à possibilidade de 

ocorrer uma contaminação seja ela físico-química ou microbiológica. Devido 

este risco, a mesma deve ser manipulada em salas limpas dentro de uma 

capela de fluxo laminar com a classificação ISO 5*, bem como toda a área 

adjacente limpa de classificação ISO 7** (26). 

 A etapa da manipulação de uma bolsa de nutrição parenteral deve 

seguir uma ordem especifica de mistura em que primeiramente sejam 

adicionados os aminoácidos, seguido dos eletrólitos e água, carboidratos, a 

emulsão lipídica e por fim as vitaminas e outros ingredientes de menor 

quantidade. Esta mistura deve ser feita da maneira mais asséptica possível 

para que se possa garantir a segurança do produto final (19). 

 Devido o risco de contaminação, a nutrição parenteral não pode ser 

armazenada por muito tempo. A portaria 272/98, estabelece que a mesma 

depois de manipulada deva ser armazenada e transportada sob refrigeração 

(2 a 8ºC) com um prazo de validade estabelecido de 48h (1). 
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2.5 Compatibilidade e Estabilidade de NP 

 A compatibilidade e a estabilidade são dois fatores que podem interferir 

de forma negativa ou positiva no produto final da nutrição parenteral. As 

formulações 3 em 1 são mais susceptíveis à instabilidades e 

incompatibilidades, podendo ocorrer com mais facilidade uma interação físico-

química ou reações químicas, devido que a mesma é uma mistura 

quimicamente instável (19). 

 Muitas das vezes, os dois termos podem ser similares, porém quando 

se trata de um problema de estabilidade, este mesmo se refere a questões de 

degradação ou deterioração de um ativo ou sistema, que consequentemente 

irá alterar ações farmacológicas ou características farmacêuticas. 

Contrapondo esta situação, temos o problema de compatibilidade, que se 

refere a uma quebra na simultaneidade de dois elementos, como por 

exemplo, entre dois eletrólitos em solução ou o contato de uma superfície de 

recipiente com um medicamento em solução (27, 26). 

 A instabilidade pode ser causada por fatores internos, como vitaminas, 

oligoelementos, peróxido, pH, lipídio, etc. e por fatores externos, como a 

exposição à luz, oxigênio, temperatura, tipo de material da bolsa de nutrição 

parenteral, tendo como consequência a floculação e coalescência da emulsão 

e a produção de peróxido (19). 

 A incompatibilidade pode gerar problemas de precipitação de produtos 

insolúveis, por exemplo, a precipitação do fosfato de cálcio, pode também ter 

a perda de fármacos, como quando a nitroglicerina interage com um 

recipiente de plástico de cloreto de polivinil e algumas reações químicas como 

a redução de tiamina, a fotodegradação de vitamina A e a oxidação de ácido 

ascórbico (28, 26).  

 Questões sobre a compatibilidade e instabilidade atuam diretamente 

sobre a segurança e a eficácia clínica do produto final da formulação de 

nutrição parenteral 3 em 1. É de grande importância, o estudo sobre estes 

dois fatores e a cautela para seguir as características físico-químicas 

propostas pelas farmacopeias para que se possam ter melhores resultados na 

terapia (29). 
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2.6 Complicações da NP 

 A nutrição parenteral é composta por vários nutrientes que são 

administrados por via intravenosa no paciente e devido a isto quando se inicia 

esta terapia, podem ocorrer certos tipos de complicação que são classificados 

em metabólicas e não metabólicas (19). 

 As complicações não metabólicas, também chamadas de mecânicas 

correspondem às técnicas feitas de forma incorreta pelos profissionais que 

administram a mesma aos pacientes, por exemplo, no posicionamento ou 

permanência do cateter, na punção incorreta na subclávia ou na jugular, entre 

outros (30). 

 Por sua vez, as complicações metabólicas são as que envolvem os 

componentes da formulação. Dentre diversos tipos existentes destas 

complicações, a hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia são as mais 

comuns e que precisam de uma atenção maior, devido à sua gravidade e 

normalmente são relacionadas a problemas de realimentação, desnutrição 

prévia e inflamação sistêmica (31). 

 É recomendado então que a administração dos nutrientes da nutrição 

parenteral seja feita de forma gradual e que se tenha um monitoramento 

contínuo para a prevenção de eventuais problemas (32). 

 

2.7   Função do farmacêutico 

 A portaria 272/98, é a legislação responsável pela regulamentação da 

preparação da nutrição parenteral, bem como todos os processos que 

envolvem a terapia. Ela descreve como deve ser a prática de cada etapa, a 

responsabilidade da equipe multiprofissional, bem como a função de cada um 

deles e todas as recomendações de boas práticas de preparação e controle 

de qualidade da nutrição parenteral, com o objetivo geral de garantir 

qualidade e segurança do produto final (1). 

 Segundo a portaria, a equipe multiprofissional deverá ser composta por 

pelo menos um médico, um farmacêutico, um enfermeiro e um nutricionista, 

cada um com a sua respectiva responsabilidade dentro da nutrição parenteral 

(33). 

 Com relação à função do farmacêutico, o mesmo é responsável pelas 

etapas de manipulação, controle de qualidade, transporte e antecedendo a 



23 
 

todas estas etapas, também cabe a ele a avaliação da prescrição quanto à 

concentração, adequação e compatibilidade físico-química entre os 

componentes, para que o mesmo possa garantir a segurança terapêutica em 

todos os seus aspectos (34) 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 A nutrição parenteral requer por sua vez uma série de cuidados 

específicos, para que se possa com segurança oferecer os nutrientes 

necessários que aquele paciente necessita e obter uma melhora do seu 

quadro nutricional. Por sua vez, sabendo o quão importante é ter um controle 

de qualidade rígido para que assim se tenha um produto final eficaz e seguro, 

busca-se com este estudo identificar métodos que sejam validados para 

avaliar com maior precisão um período de estabilidade garantido para a 

nutrição parenteral 3 em 1, visto que a do sistema glicídico já tem seu período 

determinado. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo Geral 

 Realizar uma revisão bibliográfica comparativa dos métodos de 

estabilidade da nutrição parenteral 3 em 1. 

 

4.2  Objetivo Específico  

 Realizar levantamento bibliográfico detalhado dos artigos sobre estabilidade 

da nutrição parenteral 3 em 1. 

 Avaliar as técnicas de controle de qualidade da nutrição parenteral 3 em 1. 

 Identificar um método válido para avaliação da estabilidade de nutrição 

parenteral 3 em 1 
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5. ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

    A revista escolhida para a publicação será a Journal Of 

Pharmaceutical And Biomedical Analysis. 

 

 O artigo será redigido em inglês para a publicação na revista 

escolhida. 

 

 Após a defesa do trabalho de conclusão de curso, os nomes das 

avaliadoras serão inclusos no artigo para publicação. 

 

  As tabelas e gráficos estarão inclusos nos anexos conforme a 

revista pede para a publicação 
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DESTAQUES 

 O controle de qualidade da nutrição parenteral é essencial para garantir a 

qualidade do produto final e é feito através dos testes de estabilidade físico-

químicos.  

 Os testes de estabilidade físico-químicos são feitos através dos parâmetros 

de pH, inspeção visual, propriedades reológicas, osmolaridade, peróxido e o 

teste da emulsão lipídica.   

  A sugestão deste estudo para os testes de emulsão lipídica são o 

espalhamento de luz e o obscurecimento da luz, podendo adicionar técnicas 

complementares como a microscopia óptica. 

 
5.1 RESUMO 

A nutrição parenteral é uma solução ou emulsão, estéril e livre de piroxênio, 

composta por componentes que fornecem os nutrientes necessários para 

aqueles que necessitam obter uma melhora no seu quadro nutricional, sendo 

destinada à administração intravenosa em pacientes imunocomprometidos, 

abrangendo o ambiente hospitalar, domiciliar ou ambulatorial. Como é 

administrada diretamente na circulação do paciente, é necessário um cuidado 

maior, sendo fundamental um controle de qualidade para garantir a segurança 

e eficácia. O objetivo deste estudo foi buscar por métodos validados de 

mailto:isabelcf.unb@gmail.com
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avaliação da estabilidade físico-química da nutrição parenteral 3 em 1. Foi 

realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Pubmed, Scielo 

e Google Scholar. A busca foi restringida a um período de 13 anos, 2005 a 

2018, nos idiomas inglês e português. Obteve-se um total de 8 artigos e duas 

dissertações e após análise foi possível observar que todos os trabalhos 

empregaram o teste da emulsão lipídica, já que trata-se de um fator de 

grande instabilidade para a nutrição parenteral, associado a outros 

parâmetros físicos e químicos para o estudo de estabilidade. Este estudo 

permitiu-nos afirmar a importância da realização dos testes de estabilidade 

físico-químico para o controle da qualidade da nutrição parenteral 3 em 1 e foi 

possível sugerir em especial métodos validados para o teste de emulsão 

lipídica, fundamental para o controle de qualidade. 

 

PALAVRAS CHAVE: Nutrição Parenteral; Controle de Qualidade; Estudos de 

Estabilidade. 

 

5.2 INTRODUÇÃO 

 A nutrição parenteral é uma solução ou emulsão e é composta por 

aminoácidos, carboidratos, vitaminas, lipídios e minerais. Ela é estéril e livre 

de piroxênio e pode ser acondicionada em recipiente de plástico ou vidro, 

sendo assim destinada à administração intravenosa em pacientes 

imunocomprometidos, abrangendo o ambiente hospitalar, domiciliar ou 

ambulatorial, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou 

sistemas (1).  

 Esta técnica é indicada tanto para adultos quanto para crianças e/ou 

recém-nascidos que não estão conseguindo absorver os nutrientes por via 

oral (2). Para adultos, o seu uso é indicado em casos de situações pré-

operatórias, em pacientes portadores de desnutrição, com doenças 

obstrutivas no trato gastrointestinal alto, entre outros. E, para crianças e/ou 

recém-nascidos é indicado em casos de má formação congênita do trato 

gastrointestinal, prematuros de baixo peso, diarreia crônica intensa, etc (3). 

 A nutrição parenteral pode ser classificada quanto à administração, 

sendo dividida em periférica ou central e à composição da solução, podendo 
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ser um sistema glicídico, binário ou “dois em um” ou um sistema lipídico, “três 

em um” ou ternário (3). Adotaremos então o termo 3 em 1 no decorrer do 

trabalho, para mencionar a nutrição parenteral do sistema lipídico. 

 Existem diversos sistemas de aplicação, porém temos dois principais 

que são os sistemas de frasco único e os sistemas all-in-one (em português 

chamada de “tudo em um”). Os sistemas de frasco único são administrados 

de forma paralela a partir de frascos separados, por meio da combinação de 

vários conectores de entrega em um único cateter. São frascos individuais 

que contém aminoácidos, glicose, eletrólitos e gorduras. Já os sistemas all-in-

one (AiO) são misturados individualmente em um recipiente e são 

administrados por uma única linha de infusão, tendo incluso todos os 

componentes da nutrição parenteral, macronutrientes, água, eletrólitos e 

vitaminas. Este sistema é disponível em três formas: nutrição parenteral 

manipulada, combinação automatizada e bolsas multi-câmara (5,4). 

 Devido a sua composição, a nutrição parenteral é um meio nutritivo 

para diversos microrganismos e pelo fato da mesma ser utilizada por 

pacientes imunocomprometidos, qualquer tipo de contaminação pode se 

tornar letal ou desencadear severas complicações como: embolia séptica, 

broncopneumonia, endocardite bacteriana e tromboflebite séptica. Alguns 

fatores são causadores da contaminação da solução, como: a qualidade dos 

insumos e correlatos que são utilizados no preparo da bolsa, a falta de 

rigoroso controle asséptico do ambiente e do manipulador, a técnica 

inadequada de preparo, o transporte inadequado da nutrição, entre outros (6). 

 Para que se tenham produtos adequados para serem administrados 

com segurança, é necessário um controle de qualidade rígido, levando em 

conta a técnica asséptica, o controle da área de trabalho, dos manipuladores 

e da solução de nutrição parenteral manipulada (7). 

 O controle de qualidade avalia todos os aspectos: seleção de 

fornecedores, correlatos e materiais de embalagem, insumos farmacêuticos, 

procedimentos de limpeza, seguem processos assépticos validados, 

conservação e transporte da NP, sanitização e desinfecção do ambiente, 

higienização dos insumos farmacêuticos e do manipulador, de forma a 

assegurar um produto final estéril, apirogênico e seguro para fornecer o 

suporte nutricional de que o paciente necessita (7). 
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 É de competência do profissional farmacêutico a implementação de um 

sistema de garantia de qualidade, que tenha incluso as etapas de preparação 

(avaliação farmacêutica, manipulação, controle), conservação e transporte 

para assegurar a sua entrega para o profissional responsável pela sua 

administração, com garantia da qualidade e eficácia (8). 

 É indispensável à validação dos processos e o controle de qualidade 

no que se refere à manipulação da nutrição parenteral, tendo em vista que a 

mesma é utilizada por pacientes que apresentam risco nutricional elevado, o 

que pode vir a dificultar a melhora do quadro clínico (7). 

 

5.3  METODOLOGIA 

 Este estudo foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico de 

forma qualitativa e com caráter critico e comparativo buscando por 

informações de artigos, teses e dissertações nas seguintes bases de dados: 

Pubmed, Scielo e Google Scholar. A busca foi restringida a um período de 13 

anos, incluindo dados entre 2005 a 2018, nos idiomas inglês e português.  

 Selecionamos para tal estudo todos os trabalhos que continham em 

seus resumos e/ou títulos, as seguintes palavras chaves “nutrição parenteral”, 

“controle de qualidade” e “estudos de estabilidade”. Com a busca foi 

encontrado em torno de 50 artigos, nos quais usamos como critério de 

exclusão todos aqueles que não traziam o estudo sobre os testes de 

estabilidade na prática e selecionamos apenas aqueles que se enquadraram 

aos objetivos deste estudo, com o propósito de organizar e tabular os dados.

 A análise foi feita em um total de 10 documentos, sendo eles oito 

artigos e duas dissertações, como mostra a tabela 1. 
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Fonte: próprio do autor, 2018. 

Tabela 1: Descrição dos trabalhos selecionados 

Autores Título do Artigo Ano 

Castagnaro, D. 

et al. 

 

Estabilidade físico-química de 

formulações para nutrição parenteral 

neonatal manipuladas em hospital 

universitário 

2013 

Lobo, B.W.P 

Avaliação da Estabilidade Físico- 

Química de Misturas Totais de 

Nutrientes para Uso Intravenoso 

Neonatal 

 

2005 

Ribeiro, D.O 

Influência da Relação Cálcio:Fósforo 

na Estabilidade 

Físico-Química de Misturas 3 em 1 

para Uso Neonatal 

 

2007 

 Janu, M. et al. 

Comparison of Long-Term Stability of 

Parenteral All-in-One 

Admixtures Containing New Lipid 

Emulsions Prepared Under 

Hospital Pharmacy Conditions 

2011 

Hippalgaonkar, 

K et al. 

Injectable Lipid Emulsions—

Advancements, Opportunities and 

Challenges 

2010 

Singh, H et al.   

Physical compatibility of neonatal total 

parenteral nutrition 

admixtures containing organic 

calcium and inorganic phosphate 

salts in a simulated infusion at 37°C* 

2009 

Driscoll, D.F et 

al.  

Lipid globule size in total nutrient 

admixtures 

prepared in three-chamber plastic 

bags 

2009 

Skouroliakou, 

M et al. 

Physicochemical Stability of 

Parenteral Nutrition Supplied as 

All-in-One for Neonates 

2008 

Stawny, M et 

al.  

Pharmaceutical Point of View on 

Parenteral Nutrition 
2013 

Bouchoud, L. 

et al. 

Long-term physico-chemical stability 

of standard parenteral nutritions 

for neonates 

2010 
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5.4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a realização da análise dos documentos escolhidos, foi 

observado que todos os trabalhos utilizaram diversas metodologias para o 

estudo de estabilidade, por sua vez usando técnicas semelhantes ou não. 

Através desta observação separamos os resultados obtidos em duas partes, 

que foram tabeladas como: estudos de estabilidade físico-químicos usados 

para o controle de qualidade da NP e as técnicas usadas para o controle de 

qualidade da EL (emulsão lipídica).  

 Os fatores decisivos para a divisão destas partes, leva em conta o 

cuidado que é preciso para garantir a qualidade de uma nutrição parenteral, 

logo os estudos que são usados para determinar sua estabilidade são de fato 

muito importantes na qualidade final do produto. Outro fator relacionado com 

uma das causas de instabilidade da NP 3 em 1 é o uso das emulsões lipídicas 

e portanto, deve-se usar técnicas adequadas para o controle de qualidade, 

visando que as características físico-químicas estejam conforme as propostas 

pelas farmacopeias e com isso possa ter uma nutrição parenteral com 

qualidade e segurança garantida.  

 A tabela 2 mostra as metodologias que cada autor utilizou para 

determinar a estabilidade da NP. 

Autores 

Métodos 

pH 
Teste 

de 
lipídio 

Inspeção 
visual 

Osmolaridade Peróxido 
Propriedades 

reológicas 

Castagnaro, D. et al. X X X X   X 

 Lobo, B.W.P. X X X       

Ribeiro, D.O. X X X X X   

 Janu, M. et al. X X X X     

 Hippalgaonkar, K. et al. X X       X 

Singh, H. et al.     X 

 

      

Driscoll, D.F. et al.    X X       

Skouroliakou, M. et al. X X X 

 

X   

Stawny, M. et al.  X X X X     

Bouchoud, L. et al. X X X X X   

Tabela 2 – Estudos de estabilidade físico-química da nutrição parenteral utilizados pelos autores 
dos estudos selecionados 

Fonte: próprio do autor, 2018.  
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 A estabilidade é definida pela USP, como o período em que o produto 

consegue manter, dentro dos limites específicos, durante todo o seu tempo de 

armazenamento e uso, as mesmas características que possuía no momento 

de sua fabricação. Ela é dividida em cinco tipos: estabilidade química, física, 

microbiológica, toxicológica e terapêutica (35). 

 A estabilidade química está relacionada à capacidade em manter suas 

características moleculares, enquanto que a estabilidade física se refere à 

integridade da substância, ou seja, as suas características físicas. Já a 

estabilidade microbiológica é relacionada com a contaminação microbiológica 

e sua resistência ao crescimento microbiano. Por sua vez, a estabilidade 

terapêutica é relacionada à ação farmacológica do produto e a estabilidade 

toxicológica se refere à toxicidade (35). 

 Como existem diversos fatores que podem contribuir com a 

instabilidade de um produto farmacêutico, são feitos testes de vários 

parâmetros que são suscetíveis às alterações durante o armazenamento e 

que podem influenciar a segurança, qualidade e eficácia do medicamento, 

denominados de testes de estabilidade (36). 

 Estes testes tem o objetivo de garantir a integridade do produto, para 

assim definir sua validade e suas condições de armazenamento (35, 36). 

 A tabela 2 expressa os parâmetros físicos e químicos que os autores 

usaram para fazer os testes de estabilidade das amostras de nutrição 

parenteral 3 em 1. Pode-se observar que os autores usaram como 

parâmetros físicos apenas a inspeção visual e as propriedades reológicas e 

quanto aos parâmetros químicos tivemos o pH, osmolaridade, peróxido e os 

testes das amostras das emulsões lipídicas. Os gráficos 1 e 2 demonstram a 

quantidade de uso de cada parâmetro por autor e porcentagem total de cada 

técnica. 
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 Pode-se observar que os principais parâmetros usados foram 

primeiramente os testes para as amostras das emulsões lipídicas, o qual foi 

empregado por todos os trabalhos na avaliação da estabilidade de suas 

amostras (28%), em seguida o teste de pH com um total de 8 trabalhos que 

utilizaram esta técnica (22%) e o de inspeção visual (22%) que obteve a 

mesma quantidade que o de pH. As outras técnicas apareceram em menor 

Gráfico 1 – Quantidade dos parâmetros de estabilidade físico-químico utilizados pelos trabalhos 
selecionados neste estudo. 

Fonte: próprio do autor, 2018.  

Gráfico 2 – Porcentagem dos parâmetros de estabilidade físico-químico utilizados pelos 
trabalhos selecionados neste estudo. 

Fonte: próprio do autor, 2018.  
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quantidade, na qual temos a osmolaridade com apenas 5 trabalhos (14%), 

peróxido com 3 trabalhos (8%) e propriedades reológicas com apenas 2 

trabalhos (6%). 

 Determinar e monitorar o valor do pH de uma nutrição parenteral é 

importante, pois ele é o responsável pela manutenção das cargas superficiais 

das gotículas lipídicas, garantindo a estabilidade da emulsão. É considerado 

um dos parâmetros críticos, pois também é responsável pela solubilidade e 

reatividade química das substâncias. Alterações do pH podem provocar uma 

desestabilização química da NP e também facilitar o processo de 

coalescência dos glóbulos lipídicos resultando em instabilidade da 

formulação. Os valores de pH recomendados para formulações de NP é entre 

5 e 7 (26, 37, 38).  

 Outro importante parâmetro é a osmolaridade, mesmo não sendo tão 

usada pelos trabalhos analisados, ela é fundamental para a determinação da 

via de infusão recomendável a administração da NP. O limite de osmolaridade 

para a via periférica é de até 900 mOsm/L, acima deste valor, é recomendado 

a via central, para prevenir possíveis surgimentos de flebites no paciente (3). 

 Por outro lado, temos um parâmetro físico que foi bastante utilizado, a 

inspeção visual. Ela é de extrema importância, sendo considerada a primeira 

etapa da avaliação da estabilidade físico-química e um método de controle de 

qualidade simples e rotineiro. Nesta etapa, é feita a observação das 

características como a separação de fases, alteração de cor, presença de 

partículas, entre outras características físicas da amostra. Seu limite ocorre 

pela inspeção por vezes ser limitada, pois a precisão do olho humano, mesmo 

que com um profissional capacitado não saberá distinguir partículas muito 

pequenas, sem a ajuda de técnicas mais desenvolvidas, podendo resultar em 

um falso-negativo (39). 

 Com relação aos testes das emulsões lipídicas, foi observado que 

todos os trabalhos submeteram suas amostras a este teste, o que nos mostra 

a grande importância deste parâmetro para a estabilidade da emulsão. A sua 

avaliação é feita pela distribuição do tamanho das gotículas lipídicas, como 

também do diâmetro das gotículas. 
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 Por sua vez, a tabela 3 mostra os diversos tipos de técnicas usadas 

para determinar a estabilidade da emulsão lipídica usada na nutrição 

parenteral. 

 

 

 A USP especifica um limite para a medida destas gotículas, para que a 

NP se mantenha estável, não se deve ultrapassar de 500 nm, independente 

da concentração da fase lipídica dispersa (37). 

 Do ponto de vista clínico, o tamanho das gotículas lipídicas é um fator 

muito importante, pois reflete a segurança da formulação e qualquer alteração 

neste parâmetro gera mudanças na estabilidade da emulsão lipídica injetável, 

como também problemas no ato da administração, por exemplo, tamanhos de 

gotículas maiores que 5 μm (5000 nm)  podem vir a causar uma obstrução 

dos vasos (40, 41). 

 A tabela 3 mostra cinco exemplos de técnicas que são empregadas 

para fazer a avaliação deste parâmetro, seja pela distribuição do tamanho da 

Tabela 3 – Estudos de estabilidade para emulsão lipídica – Determinação do tamanho, distribuição 

e diâmetro de partículas, segundo os trabalhos selecionados neste estudo. 

Autores 

Métodos 

Difração 
de 

Raios 
Laser 

Espalhamento 
de Luz 

Dinâmico 
(DLS) 

Espalhamento 
de Luz 

Clássico 

Microscopia 
óptica 

Obscurecimento 
da Luz 

Castagnaro, D. 
et al. 

X 
        

 Lobo, B.W.P.   X X     

Ribeiro, D.O.       X   

Janu, M. et al.       X   

 
Hippalgaonkar, 

K. et al.   

X X X X 

Singh, H. et al.           X 

Driscoll, D.F. 
et al.    

X 
    

X 

Skouroliakou, 
M. et al. 

X 
        

Stawny, M. et 
al.  

X X 
  

X 
  

Fonte: próprio do autor, 2018.  

Bouchoud, L. 
et al. 

  X 

 
  

X 
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4

Autor vs Técnica Utilizada 

Técnica

17% 

28% 

11% 

22% 

22% 

Porcentagem das técnicas utilizadas 

Difração de raios laser Espalhamento de luz dinâmico

Espalhamento de luz clássico Microscopia óptica

Obscurecimento da luz

gota lipídica ou do diâmetro. Podemos observar então que muitos trabalhos 

optaram pela escolha de usar apenas uma técnica para tal avaliação, 

enquanto muitos outros utilizaram técnicas combinadas, como pode-se ver no 

gráfico 3. 

 

Gráfico 03 – Quantidade de técnicas utilizadas pelos trabalhos selecionados neste 

estudo para a avaliação da emulsão lipídica. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 As técnicas empregadas para a realização dos testes das emulsões 

lipídicas foram: a difração de raios laser, o espalhamento de luz dinâmico e 

clássico, a microscopia óptica e o obscurecimento da luz. Tais técnicas 

obtiveram diferentes porcentagens de uso, que podemos observar no gráfico 

4. 

 

Gráfico 04 – Porcentagem das técnicas utilizadas pelos trabalhos selecionados neste 

estudo para a avaliação da emulsão lipídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio do autor, 2018.  

Fonte: próprio do autor, 2018.  
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 A técnica que obteve maior uso pelos trabalhos, foi a de espalhamento 

de luz dinâmico (28%), tendo uma particularidade, pois é uma das técnicas 

indicadas pela farmacopeia americana (USP) no seu capítulo 729, que aborda 

sobre as emulsões injetáveis lipídicas e traz dois métodos para a 

determinação das partículas e do diâmetro, o método de espalhamento de luz 

e um segundo método que também foi usado pelos trabalhos, o 

obscurecimento da luz. 

 A técnica de espalhamento de luz é classificada em dois tipos: o 

espalhamento de luz dinâmico (DLS), comumente chamado de 

espectroscopia de correlação de fótons (PCS). O princípio é baseado no 

movimento browniano e permite mensurar o tamanho e a distribuição 

estatística do tamanho das partículas pela relação entre a velocidade de 

movimentação da partícula e a intensidade e mudança de frequência da luz 

espalhada (42). 

 É uma técnica não invasiva e bem estabelecida para tal função, 

permitindo análise de amostras na escala submicrométricas, podendo 

determinar o tamanho de partículas menores que 1 nm. É normalmente 

aplicada quando se trata de emulsões e moléculas que foram dispersas ou 

dissolvidas em um líquido, devido ao movimento browniano dessas partículas 

que estão em suspensão fazer com que a luz laser seja espalhada com 

diferentes intensidades, possibilitando uma análise mais precisa e confiável, 

de uma maneira rápida e totalmente automatizada (43, 44). 

 Sua outra classificação é o espalhamento de luz estático (SLS), 

também chamado de espalhamento de luz clássico. Esta técnica também foi 

utilizada pelos autores, com uma porcentagem de 11%, sendo usada sozinha 

ou em conjunto com o espalhamento dinâmico. O principio da mesma se dá 

pela medição do tamanho da partícula feita pela relação entre a intensidade 

da luz espalhada por uma molécula e seu tamanho e massa molecular. 

Analisa-se a variação espacial e não temporal, permitindo assim a análise de 

nanopartículas (45). 

 A segunda técnica mais utilizada e também indicada pela USP foi a do 

obscurecimento da luz (22%), que também é chamada de extinção de luz. 

Esta técnica determina o diâmetro de emulsões lipídicas com tamanho maior 

que 5 µm. Baseia-se no dimensionamento ótico de única partícula. Ao 
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decorrer da aplicação da técnica, ocorre a passagem de uma gota através da 

zona de detecção ótica fina que resulta no bloqueio de uma porção do feixe 

de luz incidente, que causará uma diminuição momentânea na intensidade da 

luz e dessa forma atinge o detector de “extinção”. Cada vez que a gota passa 

pela zona de detecção ocorre a contagem com precisão de tamanho (37). 

 Há também a técnica de microscopia óptica (22%), que é usada para 

contagem de partículas de forma direta e muitas vezes utilizada como método 

padrão. É possível realizar medidas tanto do tamanho quanto da forma das 

partículas analisadas, podendo fornecer uma quantidade maior de 

informações (46). 

 Devido as partículas serem analisadas por partes, de forma individual e 

não em um conjunto todo, esta técnica precisa de uma análise 

estatisticamente significativa, feita com auxílio de programas automáticos de 

análise de imagens. Estes programas são divididos em várias etapas: (1) 

formação da imagem, (2) aquisição e digitalização da imagem, (3) pré-

processamento e realce, (4) segmentação, (5) pós-processamento, (6) 

realização das medidas (formato, tamanho, contagem ou outro parâmetro 

selecionado) e (7) processamento, análise e apresentação dos dados (46). 

 Para esta técnica podem ser usados os microscópios ópticos, sejam de 

luz refletida ou transmitida ou os eletrônicos, podendo ser de varredura ou 

transmissão. As faixas de tamanho referentes a cada tipo de microscópio são 

de 3 µm a 1 nm para o óptico, de 20 nm a 1mm para os de varredura e de 2 

nm a 1 µm para os de transmissão (47). 

 Apesar da facilidade de uso desta técnica, ela pode se tornar muitas 

vezes tediosa e muito lenta, fazendo com que seu uso seja restringido a 

avaliações qualitativas e a análises preliminares de amostras. 

 Por fim, temos a técnica que foi menos utilizada, a difração de raios 

laser (17%). Ela é considerada de fácil operação, rapidez de análise e ampla 

faixa de tamanhos, sendo uma das mais populares para determinar a 

distribuição do tamanho das partículas, sejam elas dispersas em meio líquido 

ou em forma de pó seco. Muitos usuários não tem o conhecimento de todas 

as suas limitações, fazendo o uso por vezes de forma incorreta (47). 

 Esta técnica se baseia no tamanho da partícula, pois quanto menor o 

seu tamanho, maior o ângulo de difração do feixe luminoso que atravessa as 
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partículas, sendo um dos limites a impossibilidade de medir partículas 

individuais. Partículas pequenas dispersam a luz em ângulos grandes e 

partículas grandes dispersam a luz em pequenos ângulos em relação ao feixe 

de laser (48). 

O princípio consiste em medir as distribuições de tamanho das 

partículas por medição da variação angular na intensidade da luz difundida à 

medida que um feixe de laser interage com as partículas dispersas da 

amostra. Os dados sobre a intensidade da dispersão angular são então 

analisados para calcular o tamanho das partículas responsáveis por criar o 

padrão de dispersão, com base na teoria de difusão da luz de Mie. O tamanho 

das partículas é indicado como o diâmetro de uma esfera de volume 

equivalente (49). 

A sua faixa ideal de utilização compreende de 5 µm a 1.000 µm. Para 

diâmetros abaixo de 5 µm é necessário considerar o índice de refração e de 

extinção de partículas e usar a equação de Mie para ter resultados 

quantitativos mais confiáveis e os menores que 1 µm são necessários a 

utilização de ótica e detectores com aberturas que são mais difíceis de 

construir na prática. Logo, se a distribuição das partículas for abaixo de 1 µm, 

é recomendado o uso da técnica de espalhamento dinâmico de luz  (49). 

Esta técnica apresenta algumas desvantagens, pois não é operável em 

meios opacos, sua medida e precisão não pode ser determinada com tanta 

segurança e em diâmetros menores de 5 µm, a sua determinação é mais 

difícil (48). 

 São muitas as opções de técnicas que existem para determinar e 

avaliar o parâmetro de estabilidade das emulsões lipídicas, ficando a critério 

do profissional sobre qual opção usar, de acordo com a disponibilidade de 

equipamentos. Porém, sabendo que foram usados apenas 8 artigos e 2 

dissertações nesta revisão bibliográfica, não podemos ao certo determinar 

uma técnica específica para tal avaliação, mas sim sugerir algumas opções 

devido suas vantagens e indicações. 
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5.5  CONCLUSÃO 

 O levantamento bibliográfico realizado resultou na seleção de oito 

artigos e duas dissertações sobre estabilidade da nutrição parenteral 3 em 1 

deste estudo. 

 Com a avaliação das técnicas de controle de qualidade da nutrição 

parenteral, conclui-se que é de fato muito importante a realização dos testes 

de estabilidade físico-químico para a garantia da qualidade, pois a partir deles 

será possível determinar um prazo de validade que garanta a qualidade e 

segurança do produto.  

 Com o estudo, foi possível a identificação de métodos válidos para 

avaliação da estabilidade de nutrição parenteral 3 em 1. Tais testes vistos 

neste estudo são o pH, a inspeção visual, as propriedades reológicas, a 

osmolaridade, o peróxido e o teste da emulsão lipídica.  

 Em especial, percebeu-se que o teste de emulsão lipídica é 

fundamental para o controle de qualidade, visto que ela é um dos grandes 

fatores susceptíveis a instabilidade da emulsão. E em vista dos argumentos 

apresentados, sugerem-se duas principais técnicas para este parâmetro, o 

espalhamento de luz, podendo ser usado o dinâmico e/ou o clássico e o 

obscurecimento da luz, sendo técnicas indicadas pela farmacopeia americana 

e tendo uma boa faixa de uso e como técnica adicional pode ser usada a 

microscopia óptica, para tornar o resultado o mais seguro possível. 
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ANEXO A - NORMAS DA REVISTA: JOURNAL OF PHARMACEUTICAL 
AND BIOMEDICAL ANALYSIS 
 
 

Estrutura do artigo 

 

Introdução 

Indique os objetivos do trabalho e forneça um contexto adequado, evitando 

uma pesquisa bibliográfica detalhada ou um resumo dos resultados. 

 

Material e métodos 

Forneça detalhes suficientes para permitir que o trabalho seja reproduzido por 

um pesquisador independente. Os métodos já publicados devem ser 

resumidos e indicados por uma referência. Se estiver citando diretamente de 

um método publicado anteriormente, use aspas e cite também a origem. 

Quaisquer modificações nos métodos existentes também devem ser 

descritas. 

 

Resultados 

Os resultados devem ser claros e concisos. 

 

Discussão 

Isso deve explorar o significado dos resultados do trabalho, não repeti-los. 

Uma seção combinada de Resultados e Discussão é freqüentemente 

apropriada. Evite citações extensas e discussão de literatura publicada. 

 

Conclusões 

As principais conclusões do estudo podem ser apresentadas em uma breve 

seção de Conclusões, que pode ser independente ou formar uma subseção 

de uma seção Discussão ou Resultados e Discussão. 
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Informações essenciais da página de título 

 

Título. Conciso e informativo. Títulos são frequentemente usados em 

sistemas de recuperação de informações. Evite abreviações e fórmulas 

sempre que possível. 

 

Nomes e filiações dos autores. Por favor, indique claramente o (s) nome(s) 

sobrenome(s) de cada autor e verifique se todos os nomes estão escritos com 

precisão. Você pode adicionar seu nome entre parênteses em seu próprio 

script por trás da transliteração em inglês. Apresente os endereços de 

afiliação dos autores (onde o trabalho real foi feito) abaixo dos nomes. Indique 

todas as filiações com uma letra em sobrescrito minúscula imediatamente 

após o nome do autor e em frente ao endereço apropriado. Forneça o 

endereço postal completo de cada filiação, incluindo o nome do país e, se 

disponível, o endereço de e-mail de cada autor. 

 

Autor correspondente. Indique claramente quem irá lidar com 

correspondência em todas as fases de arbitragem e publicação, também pós-

publicação. Esta responsabilidade inclui responder a quaisquer consultas 

futuras sobre Metodologia e Materiais. Assegure-se de que o endereço de e-

mail seja fornecido e que os detalhes de contato sejam mantidos atualizados 

pelo autor correspondente. 

Abstrato 

Um resumo conciso e atual é necessário. O resumo deve indicar brevemente 

o objetivo da pesquisa, os principais resultados e principais conclusões. Um 

resumo é frequentemente apresentado em separado do artigo, por isso deve 

ser capaz de ficar sozinho. Por esta razão, as Referências devem ser 

evitadas, mas se for essencial, então cite o (s) autor (es) e o (s) ano (s). Além 

disso, abreviações não-padrão ou incomuns devem ser evitadas, mas se 

essenciais devem ser definidas em sua primeira menção no próprio resumo. 
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Destaques 

Destaques são obrigatórios para este periódico. Eles consistem em uma 

pequena coleção de pontos que transmitem os principais resultados do artigo 

e devem ser enviados em um arquivo editável separado no sistema de 

submissão on-line. Por favor, use 'Destaques' no nome do arquivo e inclua de 

3 a 5 marcadores (máximo de 85 caracteres, incluindo espaços, por ponto de 

marcador). Você pode ver os Destaques do exemplo em nosso site de 

informações. 

 

Palavras-chave 

Imediatamente após o resumo, forneça no máximo 6 palavras-chave, usando 

ortografia americana e evitando termos gerais e plurais e vários conceitos 

(evite, por exemplo, 'e', 'de'). Seja poupado com abreviaturas: apenas as 

abreviaturas firmemente estabelecidas no campo podem ser elegíveis. Essas 

palavras-chave serão usadas para propósitos de indexação. 

 

Agradecimentos 

Agrupe os agradecimentos em uma seção separada no final do artigo antes 

das referências e, portanto, não os inclua na página de título, como uma nota 

de rodapé no título ou de outra forma. Liste aqui as pessoas que forneceram 

ajuda durante a pesquisa (por exemplo, fornecer ajuda no idioma, escrever 

ajuda ou revisar o artigo, etc.). 

 

Notas de rodapé 

Notas de rodapé devem ser usadas com moderação. Numere-os 

consecutivamente ao longo do artigo. Muitos processadores de texto podem 

criar notas de rodapé no texto e esse recurso pode ser usado. Caso contrário, 

indique a posição das notas de rodapé no texto e liste as notas de rodapé 

separadamente no final do artigo. Não inclua notas de rodapé na lista de 

referência. 

 

Legendas das figuras  

Assegure-se de que cada ilustração tenha uma legenda. Forneça legendas 

separadamente, não anexadas à figura. Uma legenda deve conter um breve 
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título (não na própria figura) e uma descrição da ilustração. Mantenha o texto 

nas próprias ilustrações no mínimo, mas explique todos os símbolos e 

abreviações usadas. 

 

Tabelas  

Por favor, envie tabelas como texto editável e não como imagens. As tabelas 

podem ser colocadas ao lado do texto relevante no artigo ou em páginas 

separadas no final. Numere as tabelas consecutivamente de acordo com sua 

aparência no texto e coloque quaisquer notas de tabela abaixo do corpo da 

tabela. Seja poupado no uso de tabelas e garanta que os dados apresentados 

neles não dupliquem os resultados descritos em outra parte do artigo. Por 

favor, evite usar regras verticais e sombreamento nas células da tabela. 

 

Referências  

A Revista de Análise Farmacêutica e Biomédica como diretriz permite até 30 

referências para artigos completos e 20 referências para comunicações 

curtas. Não há limite para artigos de revisão. 

 

 

 

 


