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OLIGOELEMENTOS NA NUTRIÇÃO PARENTERAL: OS PRODUTOS DISPONÍVEIS 
ATENDEM ÀS NECESSIDADES DOS PACIENTES ADULTOS?
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Os oligoelementos ou elementos traços são elementos de baixo peso molecular que participam de processos 
fundamentais na fisiologia humana, tais como nas reações enzimáticas. Em 1979, o Food and Drug Admi-
nistration (FDA) considerou como oligoelementos essenciais ao organismo o zinco, o cobre, o manganês e 
o cromo. Alguns anos depois, o selênio também foi incluído nessa lista1.
A oferta  desses componentes é de suma importância para garantir a integridade nutricional. Na nutrição 
parenteral, devem ser adicionados por meio de solução injetável em combinações e/ou individual de oli-
goelementos que estão disponíveis no mercado2.
Para atender às necessidades individuais dos pacientes em NP de longo e curto prazo e garantir a ingestão 
adequada de oligoelementos, é fundamental que os prescritores entendam o seu papel em diferentes estados 
de doença e a necessidade de doses reduzidas ou aumentadas, minimizando complicações metabólicas1.
Recentes publicações têm chamado a atenção para alterações nas recomendações, bem como na quantidade 
presente de alguns desses nutrientes nas soluções disponíveis no mercado, conforme relatado abaixo:

Manganês

É um oligoelemento necessário para ativar certas reações enzimáticas e compõe várias metaloenzimas. O 
manganês está envolvido em uma variedade de reações que envolvem a função imunológica, o desenvolvi-
mento do tecido ósseo e conjuntivo, a função reprodutiva, a saúde neuronal e a desintoxicação dos radicais 
livres1.

Por outro lado, a toxicidade do manganês na NP tem sido bem relatada. O excesso de manganês pode levar 
à deposição nos gânglios da base do cérebro, o que pode ser demonstrado na ressonância magnética. Pode 
se manifestar com sinais e sintomas semelhantes ao Parkinson, além de outros sintomas neuropsiquiátricos4.

A ASPEN recomenda que a dose de manganês seja reduzida a 55 mcg/d para pacientes adultos. E, para pa-
cientes com colestase significativa ou disfunção hepática, níveis elevados de manganês no sangue total ou 
em indivíduos com sinais e sintomas de toxicidade de manganês, a dose deve ser ainda menor ou suspensa3.

Recomendação Aspen 2012 Quantidade na solução de multicomponentes (ampola 2ml)

55 µg/ dia 800 µg

Cobre

É essencial como cofator enzimático em processos que envolvem a formação de tecido conjuntivo, o me-
tabolismo do ferro, a hematopoese e a função do sistema nervoso central.  As manifestações clínicas da de-
ficiência de cobre são pancitopenia (incluindo anemia hipocrômica que não responde à suplementação de 
ferro), anormalidades esqueléticas, doença miocárdica, despigmentação dos cabelos e anormalidades neuro-
lógicas.  A toxicidade aguda do cobre resulta em vômitos, diarreia, lesão renal aguda, necrose hepática e mor-
te. A doença de Wilson, uma anormalidade genética do transporte celular, é um exemplo de toxicidade crônica 
do cobre. Os sintomas de toxicidade crônica incluem distúrbios neurológicos, insuficiência renal e cirrose. O 
cobre é encontrado como contaminante em componentes da NP, como aminoácidos e água estéril1.

A mais recente recomendação da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral (ASPEN) exige que a 
dose diária de cobre seja reduzida para 0,3 a 0,5 mg/dia.  Perdas aumentadas de cobre podem ser vistas durante 
a sucção nasogástrica, e pacientes queimados podem necessitar de cobre adicional3.
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Recomendação Aspen 2012 Quantidade na solução de multicomponentes (ampola 2ml)

0,3 – 0,5 mg/ dia 1,6 mg

Cromo

É um componente das metaloenzimas e funciona como uma coenzima em várias reações metabólicas. O cro-
mo tem um papel na regulação dos níveis de glicose e resistência à insulina. Os sinais e sintomas da deficiência 
de cromo incluem intolerância à glicose refratária à insulina, hiperlipidemia, ácidos graxos livres plasmáticos 
elevados, perda de peso, neuropatia periférica e encefalopatia. A questão fundamental é se estas altas doses 
de cromo não trazem consequências clínicas ou são potencialmente tóxicas. Em adultos, não há casos rela-
tados de toxicidade de cromo em pacientes em nutrição parenteral de longo prazo, sugerindo que essas altas 
concentrações de cromo não são tóxicas1.
A atual recomendação da ASPEN é que 10–15 mcg/dia de cromo sejam suplementados em nutrição paren-
teral3.

Recomendação Aspen 2012 Quantidade na solução de multicomponentes (ampola 2ml)

10 – 15 µg/ dia 20 µg

Zinco

É um cofator fundamental que participa de diversas reações enzimáticas, está envolvido em papéis catalíticos, 
estruturais e regulatórios no corpo humano1.
A atual suplementação em NP recomendada pela ASPEN para o zinco é de 2,5 a 5 mg/dia. Pacientes com 
fístula enterocutânea, diarreia e drenagem intestinal podem exigir até 12–17 mg de zinco por litro de líquido 
perdido. Pacientes com queimaduras graves requerem quantidades muito maiores de zinco por dia, para com-
pensar perdas através da pele queimada3.

Recomendação Aspen 2012
Quantidade na solução de 

multicomponentes (ampola 2ml)
Quantidade na solução individual  

(ampola 5ml)

2,5 – 5 mg/ dia 5 mg 1mg

Selênio 

É um oligoelemento cujos principais papéis na saúde humana incluem atividades antioxidantes, anti-inflama-
tórias e imunológicas1.
O selênio funciona através de proteínas conhecidas como selenoproteínas. A selenoproteína mais importante 
é a glutationa peroxidase (GSH-Px), que auxilia o corpo na defesa contra o estresse oxidativo, reduzindo os 
danos da membrana celular dos hidroperóxidos lipídicos e do peróxido de hidrogênio. O selênio também pode 
ter um papel na atividade anti-inflamatória, inibindo o fator de transcrição nuclear kappaB. O selênio também 
desempenha um papel na regulação do metabolismo dos hormônios tireoidianos através de três enzimas 
dependentes de selênio. É através desta ampla gama de funções bioquímicas e fisiológicas que o selênio se 
tornou um nutriente essencial em todas as formas de nutrição, incluindo a nutrição parenteral1.
Há uma forte evidência de que o selênio deve ser rotineiramente adicionado a todas as fórmulas de nutrição 
parenteral. O selênio está disponível como um produto parenteral individual, que pode ser adicionado às fór-
mulas de nutrição parenteral separadamente. A ASPEN também recomenda que o requisito diário de selênio 
para pacientes adultos seja aumentado para 60–100 mcg por dia. O risco de toxicidade de selênio em todas 
as populações de pacientes parece ser raro3.

Recomendação Aspen 2012 Quantidade na solução individual  (ampola 1ml)

60 – 100 µg/ dia 60 µg

Atualmente, possuímos apenas uma opção disponível de solução injetável multi oligoelementos, composta 
por zinco, cobre, manganês e cromo, conforme concentração demonstrada na tabela abaixo. Ainda temos 
selênio e zinco, que podem ser suplementados individualmente.
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Soluções 
comercialmente 

disponíveis

Composição Recomendação  
ASPEN 2012

Oligoelemento Ampola ml

Solução 
multicomponentes 

(ampola 2ml)

Zinco 5 mg 2,5 mg 2,5 – 5 mg/dia

Cobre 1,6 mg 0,8 mg 0,3 – 0,5 mg/dia

Manganês 800 µg 400 µg 55 µg/dia

Cromo 20 µg 10 µg 10 – 15 µg/dia

Solução individual
(ampola 1ml)

Selênio 60 µg 30 µg 60 – 100 µg/dia

Solução individual
(ampola 5ml)

Zinco 1mg 0,5mg 2,5 – 5 mg/dia

Assim como em vários outros países, a solução de multi oligoelementos que temos comercialmente disponí-
vel no Brasil possui dosagens acima das atuais recomendações da ASPEN. 
Embora existam casos relatados de intoxicação por oligoelementos relacionados a pacientes em terapia de 
NP, a incidência é muito baixa. No entanto, é importante alertar para a possibilidade desses casos não estarem 
sendo diagnosticados como toxicidade em virtude dos sintomas se confundirem com outras causas. 
Portanto, é necessário que pacientes em uso de NP, em particular aqueles em Terapia de longo prazo, que 
estão mais expostos ao risco de toxicidade3, sejam monitorados quanto a esse risco, evitando, assim, compli-
cações decorrentes da oferta excessiva desses nutrientes.
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