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POR QUE OPTAR POR FORMULAÇÕES DE 
NUTRIÇÃO  PARENTERAL  INDIVIDUALIZADAS? 

PORQUE É IMPORTANTE NUTRIR O PACIENTE, MINIMIZAR COMPLICAÇÕES METABÓLICAS E 
REDUZIR  COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS: 

 

Os organismos têm uma resposta terapêutica diferente aos nutrientes. Portanto, não basta defini-los 
de acordo com peso, idade, mas também em relação à patologia e sua condição metabólica. 
As formulações prontas para uso são restritas a quantidades fixas de nutrientes, não permitindo 
ajustes de doses para cada indivíduo de acordo com sua necessidade. 

 

PORQUE É POSSÍVEL FORNECER TODOS OS NUTRIENTES ESSENCIAIS AO ORGANISMO: 
 

Todo organismo necessita de nutrientes essenciais ao seu funcionamento (aminoácidos, glicose, 
lipídeos, eletrólitos, vitaminas, minerais e oligoelementos). 
As formulações prontas para uso não contêm vitaminas e oligoelementos, podendo,   assim, 
causar deficiência desses nutrientes nos pacientes, desencadeando quadro de desnutrição e danos 
metabólicos irreversíveis. 

 

PORQUE POSSIBILITA OFERTAR NUTRIENTES MAIS ESPECÍFICOS DE ACORDO COM A PATOLOGIA, 
MOMENTO E NECESSIDADES TERAPÊUTICAS DO PACIENTE: 

 

Algumas patologias (disfunções renais e hepáticas, dislipidemias) podem ter indicações específicas  
do tipo de nutrientes. O conhecimento das propriedades desses nutrientes e suas aplicações em 
algumas situações clínicas permitem que a NP tenha finalidades terapêuticas. Por exemplo:  
glutamina, óleo de oliva e ácidos graxos ômega-3, quando indicados, contribuem para uma melhor 
recuperação do paciente. Em alguns casos há necessidades específicas de alguns micronutrientes 
e vitaminas, dentre outros, em doses terapêuticas. Importante lembrarmos que fórmula individualizada  
é tratamento essencial à muitos recém-nascidos. 

 

Nas formulações prontas para uso, não há aminoácidos específicos para neonatos ou pacientes com 
disfunções renal e hepática; os minerais são restritos e alguns inexistem. 
A adição desses nutrientes ou de qualquer outro insumo somente é possível se o hospital possuir 
requisitos estruturais e ambientais que atendam à portaria 272/98-SVS/MS (Regulamento Técnico para 
Terapia de Nutrição Parenteral). Dessa forma, há a necessidade de se avaliar a viabilidade de manter 
áreas e equipamentos certificados e uma equipe especializada. 



 
 
 
 
 
 

 

PORQUE A FORMULAÇÃO OFERECE   SEGURANÇA: 
 

Cada prescrição é  viabilizada  por  análise  farmacêutica  individual  minuciosa,  evitando  riscos 
relativos a incompatibilidades e minimizando falhas de dosagem. Uma farmácia especializada no 
preparo de Nutrição Parenteral possui processos validados e é continuamente auditada por órgãos 
sanitários e seus clientes, estando apta a manipular formulações que tenham sua qualidade garantida 
em cada etapa da manipulação. A identificação da formulação é completa indicando em qual 
paciente deve ser administrada, em qual via e por quanto tempo, assegurando o produto certo ao 
paciente certo. 

 

Nas formulações prontas para uso, apesar de os nutrientes estarem em quantidades fixas, a linha entre 
uma fórmula estável e problemas de estabilidade é tênue. Siglas e nomes parecidos podem confundir, 
levando a complicações durante administração. 

 

PORQUE SEU TRANSPORTE É SEGURO E  RÁPIDO: 
 

O transporte da NP é realizado utilizando-se embalagens e instrumentos qualificados, tendo suas 
condições e tempo de percurso validados e monitorados a cada entrega. 
 
Nas formulações prontas para uso, o tempo de transporte é  longo  e  não  pode  ser  monitorado  em  
todas  as  suas  etapas. 

 
 

PORQUE NÃO HÁ CUSTOS COM   ARMAZENAMENTO: 
 

O reembolso para Instituição pode ser imediato e há prazos para pagamento ao fornecedor. 
 

Nas Formulações prontas para uso é necessário gerenciar estoques, planejar espaços e ainda há riscos 
de perdas em função de prazos de validades curtos. Paga-se por um produto que ainda  não foi 
consumido. 

 

E FINALMENTE, PORQUE ESPECIFICIDADE DE NUTRIENTES E INDIVIDUALIDADE NO TRATAMENTO 
É O QUE  SEU PACIENTE PRECISA PARA UMA TERAPIA DE   SUCESSO! 
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