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VALIDADE DA NUTRIÇÃO PARENTERAL APÓS 
CONEXÃO AO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO

A solução de Nutrição Parenteral (NP) pode ser administrada em duas formas: como misturas em 
sistemas “3 em 1”ou “2 em 1”. O sistema “3 em 1”   inclui todos os macronutrientes (aminoácidos, 
glicose, lípides, podendo conter vitaminas, minerais e oligoelementos), enquanto que o sistema “2 
em 1”  pode conter todos os nutrientes exceto lípides.

A utilização do sistema “3 em 1”, se comparado ao “2 em 1”, traz maiores  benefícios ao paciente, 
como umamelhor assimilação dos nutrientes e redução da taxa de complicações metabólicas. Outro 
benefício é a menor manipulação da linha de infusão, reduzindo o risco de contaminação ao pa-
ciente. 

É importante ressaltar que as emulsões lipídicas são produtos que proporcionam um ambiente ideal 
para crescimento microbiano devido ao seu pH próximo a oito e alto teor de gordura. No entanto, 
quando essa emulsão está misturada à solução de NP,este potencial é reduzido em função da re-
dução do pH e diminuição da concentração de gordura. Isto acaba se tornando uma vantagem ao 
administrar a mistura e não a emulsão em separado, se comparado ao produto puro.

Considerando o potencial de promoção de crescimento microbiano, bem como a estabilidade físi-
co-química da emulsão lipídica após aberto, muitos trabalhos, ao longo dos anos,demonstram que 
quanto maior o tempo de infusão de um medicamento que contem lípides, maior o risco de conta-
minação de cateteres e linhas de infusão. Preocupado com esta questão, o Centers for DiseaseCon-
troland Prevention (CDC) limita o tempo de infusão de misturas de nutrição parenteral e emulsões 
lipídicas, de forma que:

• Qualquer infusão de nutrição parenteral contendo lipídeo deve ter o líquido e o equipo de admi-      
nistração substituídos em até 24 horas;
• Toda emulsão lipídica sozinha deve ser substituída em até 12 horas;
• Uma solução de nutrição parenteral em sistema “2 em 1” pode ser administrada em até 72 horas.

“Atenção: Não se trata de validade final da formulação e sim tempo de uso após aberto. Ou seja,in-
dependente da validade final do produto - se dias ou anos - após o início da infusão do produto,em 
se tratando de uma formulação com lipídes,esta tem que ser finalizada em no máximo 24 horas.”

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 2006, publicou  também o guia recomen-
dando que para evitar a possibilidade de contaminação do produto, o equipo de infusão da NP deve 
ser substituído a cada troca de bolsa de NP.A bolsa, em que é envasada a NP, possui uma cânula 
que é exclusiva para a infusão do produto eesta tem uma película de proteção. Quando esta película 
é rompida, após aconexão ao equipo, o sistema se torna “aberto”. Ou seja, a troca de equipo im-
plica também na troca de uma nova bolsa. 
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É de fundamental importância que a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) respeite 
a complexidade dessas formulações e oriente sua equipe através de protocolos que, além de outras 
recomendações, devem estabelecer uma forma de controle do tempo de administração das nutrições 
parenterais. Desta forma, é possível garantir ao paciente uma Terapia de Nutrição Parenteral segura 
e de máxima eficiência.
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