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Vários componentes da Nutrição Parenteral (NP) são fotossensíveis, ocorrendo reações de degradação principalmente 

por exposição direta à luz. 

A intensidade desta fotorreação dependerá de fatores como: 

 • Tempo de infusão, 

 •  Concentração dos aditivos fotossensíveis, 

 •  Temperatura de exposição, 

 •  pH final da formulação, 

 • Tipo da solução de aminoácidos, 

 •  Presença de lípides 

 • Tipo e tamanho de envase e equipo. 

As principais perdas ocorrem com as vitaminas A, E, B2, B6 e C.  

Os estudos publicados nos últimos 10 anos sobre este potencial de degradação confirmam que há perda significativa 

dessas vitaminas na presença da luz, além de reações de oxidação, principalmente com a Vitamina C.  

Outra importante reação de degradação ocorrida em presença da luz é a peroxidação da emulsão lipídica. O produto 

desta reação é um hidroperóxido que pode ser citotóxico a pacientes neonatos. 

Em cada lote de lipídeos fabricado pode-se encontrar até 10 mmol/L de hidroperóxidos, normalmente.  

No entanto, em fórmulas de NP em infusão expostas a luz da fototerapia, por exemplo, esta formação aumenta em até 

60 vezes num período de 24 horas. A luz ambiente também causa peroxidação significativa, porém, em menor 

intensidade. 

É importante ressaltar que os organismos de crianças saudáveis e adultos, em geral, têm uma resposta antioxidante 

adequada para proteger o corpo dos danos causados por radicais livres. Porém, os pacientes neonatais prematuros 

além de possuírem reservas limitadas de antioxidantes, são também propensos a um aumento de fontes endógenas de 

peróxidos devido a complicações clínicas comuns a esses pacientes. 

Há, portanto, uma recomendação da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN) que orienta a 

fotoproteção das fórmulas 3 em 1 de NP para pacientes neonatos em fototerapia com grau de evidência B. 

Já para pacientes adultos, devido às condições variadas de fórmulas, tempo e modo de infusão não existe um consenso 

para fotoproteção da formulação. Ficando a critério das equipes e serviços de Terapia Nutricional esta padronização.   

 

Recomendamos, portanto: 

 � Proteger da luz todos os recipientes de infusão de nutrição parenteral durante a administração, tornando- os 

mais eficazes. 

 � Proteger da luz o equipo de administração, se possível, principalmente no caso das fórmulas neonatais onde o 

tempo de exposição da fórmula dentro deste dispositivo de infusão é mais prolongado. 

 � Evitar a exposição direta à luz solar evitando a proximidade de janelas. 

Estas práticas podem minimizar degradação de produtos fotossensíveis da NP, mas, não as evitarão completamente. 
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