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Resumo 
 

Nutrição Parenteral (NP) são soluções ou emulsões, estéreis e 

apirogênicas, compostas de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e 

minerais, destinadas à administração endovenosa. Dentre os componentes 

susceptíveis à degradação fotoinduzida e presentes em formulações utilizadas 

em NP totais encontra-se a emulsão lipídica (EL). O objetivo deste trabalho foi 

analisar a fotodegradação da EL quando misturada aos outros componentes da 

NP em formulação para NP pediátrica, bem como, avaliar uma possível ação 

antioxidante do polifosfato de sódio sobre a EL.  

Formulações de NP preparadas foram submetidas a fotodegradação em 

câmara de fotoestabilidade qualificada, com doses na região ultravioleta e no 

visível equivalente a 24 e 48 h de luz ambiente hospitalar. Um planejamento 

fatorial de delineamento composto central rotacional (DCCR) foi realizado a fim 

de avaliar o efeito fotoprotetor do polifosfato de sódio nestes sistemas na 

presença de uma substância fotosensibilizadora (riboflavina) presente no 

complexo B de vitaminas e o sulfato ferroso (potente oxidante). Foram 

utilizadas, para análise da fotodegradação dos componentes lipídicos da EL, a 

Cromatografia gasosa de alta resolução por detecção de ionização em chama 

(CGAR-DIC) bem como técnicas espectrométricas vibracionais no 

infravermelho (IV) e Raman e microscopia Raman. 

A análise dos resultados obtidos por CGAR-DIC da fotodegradação das 

amostras não evidenciaram efeito fotoprotetor do polifosfato de sódio nas 

formulações de NP e que no tempo de exposição normal (até 24h) não ocorreu 

degradação significativa da EL nas NPs sem e com o polifosfato. O 

planejamento fatorial DCCR mostrou que o polifosfato teve um pequeno efeito 

fotoprotetor para o ácido linoléico e nenhum efeito para o ácido linolênico. As 

análises das ELs fotodegradadas na presença do sulfato ferroso mostraram 

diferenças nos espectros vibracionais no IV e Raman sugerindo que estas 

técnicas podem ser aplicadas na identificação de processos fotooxidativos em 

lipídeos, a análise via microscopia Raman não mostrou ser aplicável na 

identificação de processos fotoxidativos da EL. 

Palavras - chave: Nutrição parenteral; Fotodegração; Emulsão lipídica, Polifosfato de sódio, 
Cromatografia à gás; Planejamento fatorial. 
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Abstract 
 

Parenteral nutrition (PN) are solutions or emulsions, steril and apyrogenic 

composed by carbohydrates, aminoacids, lipids, vitamins and minerals, applied 

to endovenous administration. Among the components suceptibles to 

photodegradation found within PN is the lipid emulsion (LE). The aim of this 

work was to analyze the lipid emulsion’s photodegradation when they are mixed 

with the others components in PN pediatric’s formulations, and futhermore, 

evaluate a possible antioxidant action of sodium polyphosphate on the EL. 

The PN formulations were photodegraded in a qualified photobleaching 

chamber through differents testing doses in the ultraviolet region (UV) and 

visible (VIS), equivalent to 24 and 48 h of hospitalar light environment. A 

factorial design with central rotational composite (DCRC) was performed to 

evaluate the photoprotective effect of sodium polyphosphate in these systems 

in the presence of a photosensitizing substance (Riboflavin), present inside of B 

complex vitamins, and a potent oxidant like iron sulfate. In order to characterize 

the photodegradation of the lipidic components it was used high resolution gas 

chromatography by flame ionization detection (GC-FID), vibrational infrared 

spectroscopic techniques (IR), Raman spectroscopy and confocal microraman. 

The results obtained by GC-FID of the photodegraded samples showed 

no photoprotective effect of sodium polyphosphate in the formulations of PN. At 

normal exposure time (24h) there was no relevant degradation of EL in PNs 

with or without polyphosphate. The factorial design showed that the 

polyphosphate had a small protective effect for linoleic acid and no effect for 

linolenic acid. Analyses of LE photodegraded in the presence of ferrous sulfate 

showed differences in the vibrational spectra in the IR and Raman suggesting 

that these techniques can be applied in the identification of photooxidative 

processes in lipids, Raman microscopy analysis showed no potential use in 

identifying photooxidatives process on lipid emulsion. 

 
Keywords: parenteral nutrition; Photodegradation; Lipid emulsion, sodium 
polyphosphate, gas chromatography; Factorial design. 
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1.1 Apresentação 

 

Formulações para Nutrição Parenteral (NP) são soluções ou emulsões, 

estéreis e apirogênicas, compostas basicamente de carboidratos, aminoácidos, 

lipídios, vitaminas e minerais, destinadas à administração endovenosa. Essas 

preparações podem ser classificadas como NP 2-em-1, constituída por glicose, 

aminoácidos e eletrólitos, e as misturas 3-em-1, na qual é adicionada a 

emulsão lipídica (BRASIL, 1998). Esses complexos intravenosos podem conter 

acima de 40 diferentes componentes, os quais podem desenvolver uma 

variedade de interações físico-químicas (DRISCOLL, 1986). 

Um dos problemas negligenciados na aplicação da nutrição parenteral 

total (NPT) é a degradação devido à fotoxidação de alguns de seus 

componentes (CHYTIL, 1996). Misturas de NP, ao serem irradiadas com UV, 

tornam-se um local de reações entre oxigênio e elétrons doadores, resultando 

na geração de peróxidos os quais são considerados como elementos chave 

para a toxicidade de células (CHESSEX, 2002) e dentre os componentes 

susceptíveis à degradação fotoinduzida e presentes em formulações utilizadas 

em NPT encontram-se as vitaminas, os aminoácidos e a emulsão lipídica 

(BATHIA, 1992).  

Além da redução da concentração dos componentes na NP, outro 

problema decorrente das reações induzidas por fotodegradação é a formação 

de precipitados, como é o caso da dimerização da cisteína (SALJOUGHIAN, 

2003; SHULMAN, 2000), ou da degradação da tiamina (vitamina B1), que 

incorrem na formação de precipitados. A precipitação da tiamina é causada, em 

particular, pela sua redução induzida pelo metabissulfito de sódio, substância 

utilizada como antioxidante em soluções comerciais de aminoácidos 

(SCHEINER, 1981). O estudo da instabilidade de vitaminas e aminoácidos 

decorrente da fotodegradação constitui uma área de intensa investigação 

científica (ASPEN, 1998) com muitas questões ainda a serem resolvidas. 

Dentre os fatores que contribuem para a importância desse estudo ressalta-se 

a necessidade de controle e prevenção destes processos em misturas 

utilizadas em nutrição parenteral, nas quais se faz necessário um rigoroso 

controle químico de qualidade. 
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Desde 2004 o Núcleo de Pesquisas em Nutrição Parenteral (NP2) 
sediado no Depto. Ciências Farmacêuticas da UFPE vem utilizando com 

sucesso o [NaPO3]n, (n=8-10) como fonte alternativa de fósforo em formulações 

para NP (PEREIRA, 2007) em substituição ao fosfato de potássio, fonte 

inorgânica mais economicamente viável no mercado atualmente.  

Foi sugerido recentemente [KIM, 2004] que polifosfatos com n>20 

possuem ação antioxidante em formulações cosméticas e baseado nestes 

estudos o presente trabalho de dissertação aborda o uso de [NaPO3]n, (n=8-10) 

em formulações parenterais de forma a comprovar sua capacidade antioxidante 

nestas formulações. O presente estudo visa a avaliação do polifosfato de sódio 

como agente antioxidante de lipídeos em formulações parenterais.  

Esta Dissertação apresenta no Capítulo 2 a descrição dos diferentes 

processos oxidativos que podem ocorrer em formulações parenterais, 

enfocando aqueles que decorrem de sua interação com a luz. O Capítulo 3 

apresenta os objetivos deste trabalho e logo em seguida as metodologias 

empregadas para sua execução no Capítulo 4. Os resultados e sua discussão 

são apresentados no Capítulo 5 enquanto que as Conclusões e Perspectivas 

encontram-se no Capítulo 6. Por fim, as referências bibliográficas utilizadas 

para a composição deste trabalho estão relacionadas no Capítulo 7.    
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2.1. Oxidação de Lipídeos 

 

Os lipídeos ou gorduras são produtos de origem biológica e caráter 

apolar.  Devem ser fornecidos devido a seu grande valor calórico, visto que 1 g 

de gordura oxidada fornece 9,3 kcal, sendo assim, sua utilização permite a 

substituição de parte da glicose, possibilitando um melhor controle da glicemia, 

do fornecimento de líquidos e uma diminuição na produção de gás carbônico. 

Os lipídeos participam também da manutenção e integridade das membranas, 

do metabolismo do colesterol e são transportadores das vitaminas 

lipossolúveis. São ainda fontes dos ácidos graxos poliinsaturados essenciais 

cis-linoléico (ω6) e α-linolênico (ω3), que participam das reações inflamatórias 

e da resposta imunológica (WAITZBERG, 2002).  

Os lipídeos são fornecidos na forma de emulsões lipídicas óleo/água. As 

mais comuns são compostas por: triglicerídeos de cadeia longa, provenientes 

do óleo de soja, girassol, peixe ou oliva; fosfolipídios (lecitina), provenientes da 

gema do ovo, como agente emulsificante; e glicerol para ajuste ao pH 

fisiológico e da tonicidade (ARIZMENDI et al., 2002). Existem ainda emulsões 

lipídicas as quais são incorporadas também triglicerídeos de cadeia média 

(TCM). Os TCM fornecem energia mais rapidamente e melhoram o balanço 

nitrogenado (FÜRST, 1998). Também é possível encontrar formulações 

contendo ácidos graxos de cadeia curta, essenciais para a manutenção da 

capacidade absortiva do intestino (WAITZBERG, 2002). As emulsões lipídicas 

são constituídas de micelas formadas pela ação do agente emulsificante, que 

no caso das preparações para NP trata-se dos fosfolipídeos (lecitina) do ovo. 

São dois os mecanismos de atuação dos fosfolipídeos:  

(i) sua presença forma uma barreira mecânica que impede 

estericamente a aproximação entre as micelas, devido à formação na interface 

óleo/água de um “filme protetor” em cada gotícula lipídica (ANTUNES, 2004);  

(ii) a separação entre as micelas também é mantida em virtude da 

repulsão das cargas negativas dos fosfolipídeos, que apresentam grupos 

fosfato ionizados, formando assim uma barreira eletrostática ao redor de cada 

gotícula (HERNANDO et al., 2003). 

A taxa de infusão dos lipídeos para pacientes adultos deve ser de 1- 2 

g/kg/dia. Em crianças é recomendável que a velocidade de administração seja 
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de 1 g/kg durante 4 horas, não excedendo a dose diária total de 4 g/kg de peso 

corporal (WAITZBERG, 2002).  

Na emulsão lipídica o óleo de soja é muito utilizado como a fonte dos 

lipídeos, sua composição química e estruturas encontram-se na Tabela 1 

(Bockisch, 1998): 

 

Tabela 1 - Concentração e estruturas químicas dos ácidos graxos que compõe o óleo 

de soja. 

Nome Estrutura química Concentração (%) 

 

Ácido Linoléico 

 

56% 

 

Ácido Oléico  

 

21% 

 

Ácido Palmítico  

 

10% 

Ácido 

Linolênico 
 

 

8% 

 

Ácido Esteárico 

 

 

 

4% 

 

A oxidação lipídica está na origem do desenvolvimento do ranço, da 

produção de compostos responsáveis por off flavors e off odors, da reversão e 

da ocorrência de um elevado número de reações de polimerização e de cisão. 

Este tipo de reações não só diminui o tempo de vida e o valor nutritivo dos 

produtos que possuem lipídeos em sua composição, mas também podem gerar 

compostos nocivos. 

Isto é um fator complicador bastante preocupante em formulações NP 3-

em-1, entretanto, poucos estudos quantitativos existem na literatura. 

A Figura 1 mostra um esquema geral da oxidação lipídica evidenciando 

os principais subprodutos que podem ser gerados in situ (JADHAV, 1996). 
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Figura 1 - Esquema geral dos subprodutos gerados em processos oxidativos 

de lipídeos (adaptado de JADHAV, 1996) 

 

Além disso, pelo fato das gotículas lipídicas serem estabilizadas por 

agentes surfactantes naturais, estes sistemas também podem contribuir com 

outros constituintes isolados que representam potenciais fontes de oxidantes. 

Pelo fato dos lipídeos infundidos nas misturas de NPT estarem contaminados 

por peróxidos, acredita-se que, quase sempre, essas emulsões são as maiores 

fontes de oxidantes das misturas de NP. Muito embora, outros nutrientes 

possam promover a peroxidação, exemplificando além de aminoácidos, 

vitaminas, traços de minerais ou aditivos usados como estabilizantes 

(CHESSEX, 1997).  Dentre os aditivos utilizados para esta finalidade encontra-

se o metabissulfito de sódio, comumente utilizado nas soluções de 

aminoácidos para uso parenteral (BRAWLEY, 1998).  

A peroxidação lipídica constitui a principal causa de deterioração dos 

corpos graxos (lipídios e matérias graxas) principal constituinte das emulsões 

lipídicas. Afastados do seu contexto de proteção natural, os corpos graxos 

Ácidos graxos 
insaturados ou 
triglicerídeos 

Radicais 
livres 

oxigênio 

Hidroperóxidos 
Insolubilização de 
proteínas 

Produtos de cisão: 
-Cetonas 
-Aldeídos 
-Álcoois 
-Hidrocarbonetos 
-Epóxidos Polimerização 

(escurecimento, formação 
de produtos tóxicos) 

Oxidação de 
pigmentos, 
vitaminas, 
proteínas, etc 
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sofrem, no decurso de processos de transformação, armazenamento e 

exposição à ultravioleta e luz visível, alterações do tipo oxidativo que tem, 

como principal conseqüência, a modificação de sua composição química 

(SILVA, 1999). Os produtos primários do processo de peroxidação lipídica, os 

Hidroperóxidos, (ESTERBAUER, 1993;) podem ser formados (i) pela  ação de 

enzimas, como a lipoxigenase e a ciclooxigenase (Hamberg e Samuelsson 

1980) e, (ii) por oxigênio singlete (FRANKEL, 1985) devido à exposição à 

radiação UV.  

           

2.2 Mecanismos de Oxidação  

 

A degradação oxidativa dos ácidos graxos insaturados pode ocorrer por 

várias vias, em função do meio e dos agentes catalisadores. Abaixo se 

encontra uma breve descrição destes processos. 

 

2.2.1 Fotoxidação 

 

O mecanismo de fotoxidação de gorduras insaturadas é promovido 

essencialmente pela radiação UV em presença de sensibilizadores e envolve a 

participação de oxigênio singleto (1O2) como intermediário reativo. Como 

exemplos de fotossensibilizadores endógenos podem-se citar a riboflavina (que 

está presente nos complexos vitamínicos acrescentados na nutrição 

parenteral), a protoporfirina e derivados, a nicotinamida e a bilirrubina (DALLE 

CARBONARE E PATHAK, 1992; TYRRELL, 1994). 

O processo de fotooxidação começa com a absorção de fótons de luz 

pelo fotossensibilizador (S), sendo ele convertido ao seu estado excitado 

singlete (1S*). Esse estado de meia-vida curta passa rapidamente ao estado 

excitado triplete (3S*) de tempo de vida maior. O fotossensibilizador no estado 

3S* pode seguir duas vias diferentes, que são as do tipo I e do tipo II. No 

mecanismo do tipo I ocorre uma transferência de elétrons ou de prótons do 

substrato para o fotossensibilizador formando espécies radicalares. Já no 

mecanismo do tipo II ocorre uma trasferência de energia do fotossensibilizador 

no estado 3S* para o oxigênio resultando na formação de 1O2 (FOOTE, 1991). 
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Sabe-se que a quantidade de hidroperóxidos formados a partir de 

diferentes ácidos graxos na peroxidação lipídica, sem a reação com oxigênio 

singlete, depende do número de duplas ligações (n) sendo igual a 2n-2 

(ESTERBAUER, 1993). Sendo formados então, no caso do óleo de soja, dois 

hidroperóxidos (isômeros de posição) do ácido linoléico (2 duplas ligações) e 

quatro hidroperóxidos (isômeros de posição) do ácido linolênico (3 duplas 

ligações). É mostrado na Figura 2 os hidroperóxidos do ácido linoléico. 

 

 

 
Figura 2 - Reação de formação dos hidroperóxidos do ácido linoléico, que são os 
isômeros de posição o composto 13-OOH corresponde ao ácido 13-hidroperóxi-9,11-
octadecadienóico e o 9-OOH 9-hidroperóxi-9,12- octadecadienóico. Onde o X. refere-
se à espécie reativa capaz de retirar um hidrogênio. 

 

Já na peroxidação fotoinduzida (fotooxidação) Os hidroperóxidos 

formados a partir da fotoxidação dos ácidos linoléico e linolênico, que 

correspondem a 56% e 8%, respectivamente, à concentração do óleo de soja, 

geram quatro isômeros de hidroperóxidos e seis isômeros hidroperóxidos 

respectivamente.  

Na Figura 3 são descritos os hidroperóxidos formados a partir do ácido 

linoléico.  
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Figura 3 - Reação de formação dos hidroperóxidos do ácido linoléico por reação de 
fotooxidação com oxigênio singleto. 

  
 A reação de propagação, subseqüente à reação inicial de formação de 

hidroperóxidos, pode ser catalisada por metais. Estes promovem a quebra de 

radical do hidroperóxido (isômeros de posição do respectivo ácido graxo) 

gerando o radical livre peroxila e/ou alcoxila (HALLIWELL, 1990). Geralmente, 

a reação catalisada por metais no estado de oxidação mais baixo, como o Fe2+, 

promovem a formação de radicais livres alcoxila, enquanto que a reação com 

metais no estado de oxidação mais elevado, como o Fe3+, levam a formação do 

radical livre peroxila. 

 Na etapa de terminação ocorrem reações de combinação entre radicais 

peroxila e alcoxila gerando dímeros e polímeros, reações intramoleculares 

gerando peróxidos cíclicos, endoperóxidos e epóxidos e reações de 

fragmentação levando a formação de aldeídos, cetonas e outros produtos 

secundários de cadeia mais curta (ESTERBAUER, 1993) culminando assim na 

perda dos ácidos graxos insaturados. 

 

2.2.2 Autoxidação  

 

A autoxidação é um processo dinâmico que evolui ao longo do tempo. 

Trata-se de um fenômeno puramente químico e bastante complexo, 

envolvendo reações radicalares capazes de auto-propagação e que dependem 

do tipo de ação catalítica (temperatura, íons metálicos, radicais livres, pH). No 

decurso da seqüência reacional, classicamente dividida em iniciação, 

propagação e terminação, é possível distinguir três etapas de evolução 
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oxidativa (CASTERA-ROSSIGNOL, 1994; COUPLAND, 1996; HAMILTON, 

1983; LADIKOS, 1990): 

 1. desaparecimento dos substratos de oxidação (oxigênio, lipídio 

insaturado);  

2. aparecimento dos produtos primários de oxidação (peróxidos e 

hidroperóxidos), cuja estrutura depende da natureza dos ácidos graxos 

presentes;  

3. aparecimento dos produtos secundários de oxidação, obtidos por 

cisão e rearranjo dos peróxidos (epóxidos, compostos voláteis e não voláteis), 

cuja natureza e proporção dependem de diversos parâmetros.  

 

2.2.3 Oxidação Enzimática  

 

A oxidação lipídica pode ocorrer por catálise enzimática, nomeadamente 

por ação da lipoxigenase. Esta enzima atua sobre os ácidos graxos poli-

insaturados (e.g. ácidos linoleico e linolênico, e seus ésteres), catalisando a 

adição de oxigênio à cadeia hidrocarbonada poli-insaturada. O resultado é a 

formação de peróxidos e hidroperóxidos com duplas ligações conjugadas, os 

quais podem envolver-se em diferentes reações degradativas, semelhantes às 

observadas para os processos de autoxidação, originando diversos produtos 

(HALLIWELL, 1995). 

O processo de catálise enzimática decorre com maior especificidade, em 

termos de substrato e de produtos finais, do que o processo de autoxidação 

(HAMILTON, 1983).  

Um aspecto importante da atuação da lipoxigenase é o que se relaciona 

com a sua capacidade para co-oxidar substratos (carotenóides, tocoferóis, 

clorofila, proteínas, etc.), sendo responsável pela iniciação de novos processos 

oxidativos (HAMILTON, 1983).  

 

2.3 Agentes Antioxidantes em NP 

 

Sabendo-se que estas misturas multicomponentes são susceptíveis a 

processos oxidativos torna-se necessário efetivar-se uma metodologia de 

prevenção para tipo de processos. Uma das formas utilizadas para minimizar a 
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oxidação de tais nutrientes é a adição de agentes químicos internos capazes 

de suprimir estes processos, chamados de antioxidantes. Os agentes 

antioxidantes atualmente utilizados são divididos em três classes: 

 1) Agentes antioxidantes artificialmente sintetizados tais como o BHT 

(terc-butilhidroxitolueno) e BHA (terc-butilhidroxianisol); 

 2) Agentes antioxidantes naturais tais como o α-Tocoferol, Vitamina C, 

carotenóide, flavonóides e taninos; 

 3) Enzimas antioxidantes tais como SOD (superóxido dismutase). 

Os antioxidantes sintéticos têm sido usados de forma limitada por causa 

de sua toxicidade, baixa atividade e estreita faixa de aplicação (KIM et al., 

2004).  

Na realidade há poucos estudos sobre o uso de agentes antioxidantes 

em formulações para NP. Menciona-se de uma forma geral que as próprias 

vitaminas desempenham este papel, quando adicionadas às formulações. Em 

soluções endovenosas de aminoácidos relata-se o uso de metabissulfito de 

sódio (Na2S2O5) como agente antioxidante. O bissulfito apresenta efeitos locais 

vasoreativos (LAVOIE, 1983) e sulfitos reagem espontaneamente com oxigênio 

para formar radicais livres inorgânicos (BRAWLEY, 1998). Apesar de ser 

comercializado amplamente seu uso em NP ainda é cogitado, principalmente 

por ter sido relatada sua incompatibilidade com a Vitamina B1.  

 

2.4. Uso do polifosfato de sódio como agente antioxidante 

 

Recentemente, o uso de polifosfato de sódio [NaPO3]n (20<n<100) foi 

patenteado como agente antioxidante em formulações farmacêuticas de uso 

geral, incluindo as formulações parenterais (KIM, 2004). Nesta patente relata-

se que polifosfatos contendo de 20 a 100 monômeros de fosfato são capazes 

de diminuir a oxidação do DNA causada por radicais livres gerados pela 

radiação UV, de modo que preparações farmacêuticas contendo esse polímero 

tenham atividade antioxidante (KIM, 2004). Embora sugira o uso em NP, o 

referido trabalho não mostra evidências conclusivas. 

Por outro lado, desde 2004 o Núcleo de Pesquisas em Nutrição 

Parenteral (NP2) sediado no Depto. Ciências Farmacêuticas da UFPE vem 

utilizando com sucesso o [NaPO3]n, com n entre 8 e 10 (Figura 4), como fonte 
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alternativa de fósforo em formulações para NP (PEREIRA, 2007) em 

substituição ao fosfato de potássio, fonte inorgânica mais economicamente 

viável no mercado atualmente.  
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Figura 4 - Estrutura molecular de uma cadeia de polifosfato [PO3
-]n, n = 9 

 

O polifosfato é um polímero inorgânico pertencente ao grupo dos 

fosfatos condensados. A primeira menção aos fosfatos condensados data por 

volta de 1816, quando Berzelius mostrou que produtos vítreos formados pela 

ignição de ácido ortofosfórico eram capazes de precipitar proteínas (KULAEV 

et al., 2004). Os polifosfatos são constituídos por unidades básicas de íons 

ortofosfato (PO4
3-). A molécula de ortofosfato apresenta geometria tetraédrica, 

na qual um átomo de fósforo (P) em posição central se encontra circundado por 

quatro átomos de oxigênio (O), sendo um deles formando uma ligação dupla 

(P=O). A polimerização ocorre quando grupos ortofosfatos vizinhos formam 

ligações do tipo P-O-P após a eliminação de água entre grupos hidroxila 

(CALLIS et al., 1954). A estrutura dos polifosfatos pode ser representada por 

[PO3
-]n, onde o n, ou grau de polimerização, pode assumir valores de 2 a 300, 

quando obtidos de forma sintética (VAN WAZER & CALLIS, 1958).  Contudo, 

na natureza pode-se encontrar polifosfatos cujo n atinge valores da ordem de 

106 (KULAEV et al., 2004). A habilidade dos polifosfatos em prevenir a 

precipitação ou dissolver precipitados de metais alcalinos terrosos é conhecida 

desde o início das pesquisas com estes compostos (VAN WAZER & CALLIS, 

1958).  O fenômeno é atribuído a formação de complexos solúveis 

relativamente estáveis entre o metal e o fosfato (VAN WAZER & 

CAMPANELLA, 1950).  Os polifosfatos possuem também muitas aplicações na 

indústria alimentícia. São bastante utilizados em carnes por promoverem um 

aumento do pH, a retenção de água e a abertura das estruturas das proteínas 

(ÜNAL et al., 2006). Desta forma, os polifosfato mantêm a maciez e suculência 

de carnes cozidas. Melhoram a textura, coesão e homogeneidade de carnes 
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em conserva e produtos de carne moída. Reduzem a rancidez oxidativa, 

estabilizam a cor da cura e melhoram a qualidade microbiológica, embora os 

polifosfatos não possam ser considerados como conservantes (HOURANT, 

2004). 

Em sucos de frutas, os polifosfatos são utilizados principalmente para 

estabilizar vitamina C por apresentarem capacidade antioxidante. Alguns 

polifosfatos são adicionados em determinadas bebidas energéticas como 

suplementos nutricionais dos minerais fósforo, potássio ou cálcio (HOURANT, 

2004). Na produção de queijos processados, apresentam as seguintes funções: 

controle de pH (propriedade tamponante); trocador iônico na fusão do queijo; 

promotor da emulsificação por intumescer a caseína (HOURANT, 2004; 

MIZUNO & LUCEY, 2005). Ainda na indústria alimentícia, os polifosfatos são 

utilizados no processamento de ovos, leites, cereais, óleos e gorduras devido à 

capacidade tamponante, antioxidante e estabilizante de um modo geral. Os 

polifosfatos também inibem as degradações microbiológicas e enzimáticas 

destes alimentos (HOURANT, 2004). 

Na indústria farmacêutica, os polifosfatos vêm sendo utilizados na 

produção de cosméticos. Nesses produtos, são usados como agente quelante 

e para ajustes e tamponamento de pH, mas principalmente devido a sua 

atividade antioxidante e bactericida. Alguns produtos cosméticos contendo 

polifosfatos são: óleos, sabonetes e sais de banho; maquiagens; loções 

hidratantes; preparações para corpo e mãos (KIM et al., 2004; LANIGAN, 

2001). Diversos produtos utilizados na higiene bucal, como dentrifícios, 

possuem polifosfatos em sua composição, onde atuam na remoção de cálculos 

dentários (WHITE & GERLACH, 2000). 

Os polifosfatos inorgânicos encontram-se amplamente disseminados em 

todos os seres vivos (bactérias, fungos, protozoários, plantas e animais). 

Diversos estudos recentes mostram evidências da importância vital desse 

composto em várias funções biológicas (KORNBERG et al., 1999). Em animais 

superiores, os polifosfatos apresentam atividades regulatórias. Devido a sua 

capacidade de complexação, os polifosfatos modulam a atividade de algumas 

enzimas e o fluxo de íons metálicos.  

Recentemente foram realizados estudos sobre a estabilidade físico-

química do polifosfato de sódio [Na(PO)3]9 em formulações 2-em-1 contendo 
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Ca2+ (PEREIRA, 2007). O conjunto de dados obtidos indica que, do ponto de 

vista físico-químico, este polieletrólito pode ser utilizado de forma definitiva 

como fonte alternativa de fósforo na composição de formulações de nutrição 

parenteral. Nas condições observadas na referida pesquisa, os resultados 

mostram que o polifosfato consegue estabilizar o Ca2+, de forma que não há 

formação de precipitados, em quantidades equivalentes àquelas normalmente 

indicadas em nutrição parenteral, na proporção molar P/Ca (Ca/P) em torno de 

1,0. Embora não seja a proporção ideal de tais nutrientes necessária aos 

pacientes pediátricos, visto que, recomenda-se administrar uma proporção 

molar Ca/P entre 1,1 e 1,4 (HANNING et al., 1991), trata-se de uma situação 

de compatibilidade mais favorável do que a verificada nos estudos das 

formulações de NP contendo fosfato de potássio.  

Com tal promissora possibilidade de se utilizar este poliânion como fonte 

de fósforo é também interessante que se comprove sua capacidade 

antioxidante nestas mesmas formulações. Desta forma, torna-se necessário um 

estudo sistemático que possa, por um lado quantificar o grau de degradação 

fotoinduzida dos componentes das formulações parenterais e também 

quantificar a ação antioxidante do polifosfato de sódio neste tipo de 

formulações.   

 

2.5. Cromatografia 

  

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos 

componentes de uma amostra, que são particionados entre duas fases, uma 

estacionária e outra móvel. A fase móvel leva o analito pela fase estacionária, e 

durante essa passagem os componentes da mistura são distribuídos de forma 

que cada composto é seletivamente retido nesta fase. As diferentes técnicas 

cromatográficas são classificadas de acordo com critérios relacionados à 

técnica empregada, ao mecanismo de separação envolvido e aos diferentes 

tipos de fases utilizados. 

Essa classificação pode ser baseada, na forma do leito cromatográfico: 

cromatografia em coluna ou planar; no estado físico da fase móvel: 

cromatografia gasosa, líquida e de fluido supercrítico; no mecanismo de 

separação: cromatografia de adsorção, de partição, de troca iônica, de 
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exclusão e por afinidade. A cromatografia se destaca dentre os modernos 

métodos de análise química, efetuando a separação, identificação e 

quantificação das espécies químicas (COLLINS et al., 1997). 

Uma das aplicações principais das técnicas cromatográficas é a análise 

quantitativa e qualitativa de componentes químicos de uma mistura, baseado 

principalmente na capacidade que a maioria das técnicas de separação tem de 

introduzir uma quantidade reprodutível de amostra na coluna, e na relação 

linear entre a quantidade de soluto introduzido e a resposta do sistema 

detector. A concentração ou distribuição da massa do analito no espaço é 

descrita pela área do pico cromatográfico. 

 

2.5.1. Cromatografia Gasosa  

 

A cromatografia gasosa é uma técnica analítica que permite a separação 

de compostos de uma mistura através da partição dos componentes da 

amostra entre uma fase estacionária e a fase móvel. A interação que ocorre 

entre os componentes da amostra e as duas fases é do tipo partição gás-

líquido, onde a fase estacionária é um líquido não-volátil ligado à parede 

interna de um tubo capilar de sílica fundida, e a fase móvel é um gás inerte, 

chamado gás carreador, H2, N2 ou He. 

A amostra é introduzida no equipamento através de um injetor sob 

aquecimento, favorecendo a vaporização dos compostos, um fluxo de gás 

contínuo carreia a amostra através da coluna, que se encontra em um forno, 

onde a temperatura pode se manter constante, ou aumentar através de uma 

rampa de aquecimento. Essa programação de temperatura favorece uma 

melhor separação dos compostos e diminui o tempo de análise. O analito 

segue até um detector que gera um sinal para um sistema de aquisição 

(ROUESSAC ET AL., 2000).  

A cromatografia gasosa é um dos métodos mais utilizado para a análise 

quantitativa e qualitativa de componentes voláteis, ou passíveis de 

derivatização. Esta técnica possui alto poder de resolução, o que torna possível 

a análise de dezenas de compostos de uma mesma amostra. A identificação 

pode ser feita comparando-se o tempo de retenção de um padrão com o da 

amostra, ou relacionar o logaritmo de um dado de retenção com uma outra 
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propriedade da amostra, como temperatura de ebulição, números de átomos 

de carbono ou massa molecular, este método é chamado de índice de retenção 

de Kovats (HARRIS, 1998). O índice de retenção tem a vantagem de variar 

muito pouco, ou de maneira linear, com a temperatura. 

Vários detectores podem ser utilizados, como Detector de Ionização por 

Chama (DIC), considerado universal já que é capaz de detectar qualquer 

substância orgânica; Detector de Condutividade Térmica, que se baseia na 

modulação da condutividade térmica dos gases de arraste pelos analitos; 

Detector de Nitrogênio/Fósforo; de Infravermelho por Transformada de Fourier; 

e Espectrometria de Massas, que é seletivo, sensível e universal (COLLINS et 

al., 1997). 

  

2.6. Caracterização química de emulsões através de Microscopia Confocal 

Raman 

 

Microscopia confocal Raman é uma técnica desenvolvida recentemente 

e que permite o estudo de sistemas químicos micro-heterogêneos. Esta técnica 

inovadora baseia-se na obtenção de espectros vibracionais Raman dos 

diferentes componentes químicos das fases que constituem o sistema em 

estudo, como por exemplo, uma emulsão água/óleo e aditivos. Isto permite a 

aquisição de informação química não destrutivamente com uma resolução ótica 

que beira a o limite óptico de difração (~200 nm). Através de microscopia 

confocal Raman pode-se observar e analisar a distribuição de diferentes fases 

numa mesma amostra em condições de simples manipulação (ADAR, 2001). 

Como se trata de uma microscopia confocal será possível coletar não somente 

informação química da superfície do material, mas também na profundidade 

das gotas de óleo, permitindo imagens tri-dimensionais (WITEC, 2007). A 

Figura 3 apresenta um esquema de como uma imagem colorida é formada a 

partir de diferentes ambientes químicos presentes na amostra. 
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Figura 5 - Esquema da formação da imagem na técnica de microscopia 

confocal Raman e um exemplo da análise de ácido acetil salicílico em uma 

matriz polimérica. Os espectros vibracionais Raman identificam diferentes 

compostos químicos que são correlacionados a diferentes cores na imagem 

formada (WITEC, 2007). 

 

 Um espectro vibracional Raman completo é adquirido para cada pixel 

da imagem, resultando em imagens que consistem de milhares de espectros 

conjuntos (PUDNEY, 2002). O tempo de aquisição para um espectro é da 

ordem de milisegundos resultando em imagens completas em alguns minutos. 

Pode-se também avaliar a distribuição de compostos químicos e monitorar 

como o padrão original é alterado através da modificação de algum parâmetro 

externo, como por exemplo a exposição de luz visível e ultravioleta.  
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3.1. Gerais 

 

Avaliar uma possível ação antioxidante do polifosfato de sódio [NaPO3]n 

(n=9) sobre os lipídeos (emulsão lipídica) em misturas para NP. 

 

3.2. Específicos 

 

1 Verificar a influência do polifosfato de sódio ([NaPO3]9) em soluções para 

nutrição parenteral contendo glicose, aminoácidos, lipídeos, oligoelementos, 

vitaminas e eletrólitos, em concentrações padronizadas para Nutrição 

Parenteral pediátrica.  

 

2 Estudar qualitativamente a emulsão lipídica em sua embalagem primária 

verificando se há ou não presença de contaminantes, tendo em vista sua 

embalagem comercial não oferecer nenhum fator de proteção contra a luz. 

 

3 Verificar o grau do poder fotoprotetor do polifosfato em um planejamento 

fatorial, variando as concentrações de vitaminas complexo B, polifosfato e 

sulfato ferroso, na emulsão lipídica. 

 

4 Implementar protocolos de análise de emulsão lipídica utilizando a técnica 

de microscopia confocal Raman e espectroscopia Raman e espectroscopia no 

infravermelho. 
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4.1. Materiais 

 

A Tabela 2 descreve o conjunto de reagentes utilizados na execução 

deste trabalho. 

 

Tabela 2 - Lista de reagentes e componentes para formulação das NPTs utilizados. 
 

Reagente Marca/Fabricante Pureza ou 
concentração 

Solução de aminoácidos Aminovenus 
infant®/Fresenius 

10% m/v 

Água estéril Farmace Grau WFI 

Emulsão lipídica Lipovenus® / Fresenius 20% lipídeos 

Solução de Fosfato de 
potássio 
(PO4

3-) 

Darrow 2 meq/mL  

Cloreto de potássio (KCl) Darrow 19,1% m/v 

Sulfato de Magnésio (MgSO4)
 Darrow 1 meq/mL 

Cloreto de Sódio (NaCl) Darrow 20% 

Gluconato de Cálcio HypoFarma 10% 

 

Complexo B   

 

HYPLEX B® 

Ampola de 2 ml 
vit. B1 (10 mg), vit. B2 

(4mg), vit. B6 (5 mg), vit. 
B12 (5 mcg), vit. B5 (5 
mg), vit. PP (40 mg), 

veículo q.s.p. 
Oligoelementos  Ped element® Darrow  

Polifosfato de Sódio (NaPO3)n Aldrich Co. 96% 

Sulfato Ferroso Hepta 
Hidratado (FeSO4.7H2O) 

Vetec P.A. 

Hidróxido de Potássio (KOH) Vetec P.A. 

Sulfato de Potássio (K2SO4) Cinética P.A. 

Óleo de soja Soybean Sigma-Aldrich P.A. 

Padrão de ésteres de ácidos 
graxos 

SupelcoTM  37 
Component FAME Mix 

Padrão 

N-Hexano Cinética P.A. 
Clorofórmio Cinética P.A. 

Metanol Cinética P.A. 
Oleato de sódio Riedel-de Haën Purum 
Lecitina de ovo Fluka analitica P.A 

Glicerol Amresco Grau Biotecnológico 
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4.2. Formulação da Nutrição Parenteral (NP) 

 

Para os estudos de fotodegradação da emulsão lipídica foi proposta a 

formulação de NP pediátrica 3 em 1 descrita na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Formulação de nutrição parenteral pediátrico utilizada neste estudo. 
 

Componentes Quantidades (mL) 

Aminoácidos 7,50  

Glicose  6,00 

Fosfato de potássio 0,25 

Cloreto de potássio 0,20 

Sulfato de magnésio 0,08  

Cloreto de sódio 0,15 

Gluconato de cálcio 0,50  

Complexo B 0,50 

Oligoelementos  0,10 

Emulsão lipídica 20% 4,00 

H2O estéril q.s.p. 25,00 

 

Nas formulações em que se utilizou o polifosfato de sódio 20 mM ao 

invés do fosfato de potássio ele foi adicionado mantendo-se volume 

equivalente ao do fosfato de potássio. 

 

 

4.3. Fotodegradação das formulações de NP 

  

Foram preparadas em bolsa de nutrição parenteral (Baxter Braun) 8 

misturas de NP contendo a formulação descrita na Tabela 3, das quais quatro 

delas preparadas com fosfato de potássio (NPSP) e as outras quatro com 

polifosfato de sódio (NPCP). Em seguida as bolsas foram colocadas em uma 

câmara de fotoestabilidade não comercial, qualificada (fabricante- NP2/UFPE, 

modelo- BCD1.0 que segue as recomendações para estudo de fotoestabilidade 

opção 2 da ANVISA (BRASIL, 2005) por diferentes intervalos de tempo 

(descritos na Tabela 4). O tempo de exposição foi escolhido para simular 24 h 
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de exposição de luz em ambiente hospitalar. Foi escolhida também uma 

situação crítica no qual simulou-se o dobro do tempo em que seria exposto (48 

h). Tomou-se como valores de referência  que 36 min de exposição a luz UV e 

90 min de exposição luz branca fria que emite no visível (VIS) equivalem a 24 

horas de exposição a luz ambiente na UTI neonatal do Hospital das 

clínicas/UFPE (AZEVEDO FILHO, 2008) e na situação crítica 72 horas de 

exposição à luz UV e 180 min na luz VIS equivalem à 48 h de exposição a luz 

ambiente no mesmas condições (descritos na Tabela 4). Desta forma, 

utilizando-se a câmara de fotoestabilidade a dose de radiação total aplicada na 

região do UV (300-400 nm) corresponde a 7,45 W/m2 e a luminância total da 

lâmpada branca fria na região espectral do visível corresponde a 22.802,2 LUX 

em 24 h, e na situação crítica 14,9 W/m2 e 45.604,4 LUX em 48h no UV e VIS 

respectivamente. 

 
 
Tabela 4 – Intervalos de tempo de exposição a luz das formulações para NP na 
câmara de fotoestabilidade. Como controle foi utilizada a emulsão lipídica utilizada nas 
formulações. 
 

Tempo (min) Amostra 
Fonte UV Fonte Vis 

EL EL 0 0 
NPSP1 NPCP1 18 45 
NPSP2 NPCP2 36 90 
NPSP3 NPCP3 54 135 
NPSP4 NPCP4 72 180 

 
 

4.3.1. Fotodegradação da emulsão lipídica com sulfato ferroso  

 

 Este experimento objetivou a obtenção do perfil de fotodegradação da 

EL sob influência de um catalisador, como o sulfato ferroso, que promovem a 

quebra do hidroperóxido formado pela fotooxidação (seção 2.4.1). 

           Foram pesados 625 mg de FeSO4.7H2O e adicionados a 20 mL de 

emulsão lipídica homogeneizados até completa dissolução e em seguida 

colocado na câmara de fotoestabilidade por 72 min na luz UV e 180 min na luz 

VIS em frasco de vidro. 
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4.4. Metodologia para extração do óleo de soja das formulações de 

emulsão lipídica 

 

A extração do óleo de soja das formulações a base de emulsões de óleo 

de soja foi realizada através da utilização de uma mistura dos solventes 

clorofórmio e metanol (2:1) segundo FOLCH et al. 

Foram medidos em uma proveta 34 mL de CHCl3 e 16 mL de CH3OH e 

depois transferidos para um funil de separação de 250 mL. Em seguida 

transferiram-se as amostras para funil de separação sendo este agitado 

vigorosamente por 2 min. Depois foi adicionada uma alíquota de 10 mL de uma 

solução saturada de NaCl para ajudar na separação das fases e em seguida foi 

coletada a fase clorofórmica contendo os lipídeos e retirado o solvente com o 

auxílio de um rota evaporador. O óleo extraído foi pesado em balança analítica, 

obtendo-se sempre um peso constante dos óleos extraídos de 0,700 g para 

todas as amostras. 

Volume das amostras: 25 mL da NP; 4 mL da EL e 4 mL da emulsão 

lipídica fotodegradada na presença de sulfato ferroso. 

 

4.5. Metodologia para esterificação dos ácidos graxos para a análise em 

cromatografia gasosa 

 

 Os triacilgliceróis dos óleos foram esterificados, seguindo metodologia 

da IUPAC, com algumas modificações, por meio do seguinte procedimento: Foi 

pesado 50 mg de cada amostra em vials de 12 mL de capacidade e a estes 

foram adicionados 4 mL de hexano e 0,2 mL de uma solução metanólica de 

KOH 2 mol. L-1 e agitados em vortex por 5 min. Logo em seguida foi adicionada 

uma alíquota de 2mL de uma solução saturada de NaCl para separação da 

fase orgânica. 

 Este procedimento foi realizado também para o óleo de soja Sigma 

Aldrich OSP e para a amostra de emulsão lipídica adicionada de sulfato ferroso 

descrita na Seção 4.3.1. 
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4.6. Identificação dos componentes do óleo de soja extraído da EL e das 

preparações de NP 

 

 As análises foram feitas em um cromatógrafo à gás de alta resolução 

marca SHIMADZU modelo GC 14-B por detecção por em chama. Foi utilizada 

uma coluna capilar HP-INNOWAX marca AGILENT J&W GC COLUMNS de 

sílica fundida com revestimento de Polietileno glicol de 30 metros de 

comprimento, 0,320 mm de diâmetro interno e filme de 0,25 µm de espessura. 

 O gás de arraste utilizado foi o hélio com fluxo de 1 mL.min-1, split 1:20, 

temperatura do injetor 200ºC, temperatura do detector 220ºC, a temperatura 

inicial da coluna foi de 40ºC aquecida em razão de 40ºC/min até 150ºC e à 

1,7ºC/min até 201ºC. O volume de injeção foi de 1,0µL. 

A identificação qualitativa dos ésteres dos ácidos graxos foi feita através 

da comparação dos cromatogramas do padrão de ésteres de ácidos graxos da 

SUPELCOTM (contendo uma mistura de 37 ácidos graxos) diluído em hexano, 

com a do óleo de soja Sigma-Aldrich OSP. Este último serve como um padrão 

secundário utilizado para identificação dos componentes do óleo de soja 

extraído da EL presente nas preparações de NP. 

  

4.7. Quantificação do óleo soja fotodegradado extraído da EL nas 

preparações NPs. 

 

Os componentes dos óleos extraídos após exposição na câmara de 

fotoestabilidade foram quantificados por cromatografia gasosa de alta 

resolução com detecção por ionização em chama (CGAR-DIC) com os 

parâmetros descritos no item 4.6. Para esse propósito foram preparadas 

soluções padrão e as amostras de acordo com os procedimentos descritos a 

seguir. 
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4.7.1. Preparação da solução padrão de ésteres de ácidos graxos 

SupelcoTM 

 

 Foram pesados 100 mg da amostra padrão e diluída em 5 mL de 

Hexano obtendo-se uma solução com concentração de 20 mg.mL-1. Sendo 

posteriormente injetado no CGAR-DIC. 

 

4.7.1.2. Preparação da solução padrão secundário do óleo de soja Sigma 

Aldrich 

 Foram pesados 50 mg do óleo de soja, diluídos em hexano e 

esterificados, conforme descrito na Seção 4.5, obtendo-se uma concentração 

de 12,5mg.mL-1. Essa solução foi injetada no CGAR-DIC e comparada e com o 

padrão de ésteres de ácidos graxos SupelcoTM.  

 

4.7.1.3. Preparação das soluções amostras da emulsão lipídica, NPSP, 

NPCP e emulsão lipídica oxidada com sulfato ferroso 

  

Foram pesados 50 mg dos óleos de soja extraídos previamente (Seção 

4.4.) e esterificados conforme Seção 4.5. Obtendo-se uma concentração de 

12,5 mg.mL-1. 

 

4.7.1.4 Elaboração da curva de calibração e ensaios de linearidade e 

precisão 

 

Foram pesadas seis alíquotas do óleo de soja Sigma Aldrich nas 

seguintes quantidades 5, 10, 20, 30, 50 e 60 mg e esterificadas conforme 

descrito Seção 4.5 resultando nas seguintes concentrações: 1,25 mg.mL-1, 2,5  

mg.mL-1, 5,0 mg.mL-1, 7,5 mg.mL-1, 12,5 mg.mL-1, 15 mg.mL-1 preparadas em 

triplicata. O pico do éster do ácido linoléico foi escolhido para monitorar as 

áreas do óleo de soja com relação à concentração do óleo de soja, devido ao 

fato de 56% do óleo de soja ser composto de ácido linoléico além de ele ser 

vulnerável ao processo de peroxidação lipídica, as concentrações da curva de 

calibração foram corrigidas multiplicando as por 0,56 (56% da composição do 

óleo de soja é de ácido linléico) obtendo as seguintes concentrações: 0,7 
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mg.mL-1; 1,4 mg.mL-1;2,8 mg.mL-1 ;4,2 mg.mL-1;5,6 mg.mL-1 ;7,0.mL-1 ;8,4 

mg.mL-1 

A análise estatística dos dados foi obtida pelo método de regressão 

linear dos mínimos quadrados e expressa pela equação de primeira ordem y = 

ax + b, onde (a) corresponde ao coeficiente angular, dado pela inclinação da 

reta, e (b) corresponde ao coeficiente linear, dado pelo ponto de intersecção da 

reta com o eixo das ordenadas. A faixa linear foi calculada usando o coeficiente 

de correlação linear (r), com o critério mínimo aceitável de (r) = 0,99 (BRASIL, 

2003). 

A repetibilidade e precisão intermediária do método foram realizadas 

utilizando sete concentrações da amostra padrão do óleo de soja Sigma Aldrich 

esterificada. A repetibilidade foi avaliada no mesmo dia, para cada amostra, e a 

precisão intermediária foi realizada em três dias consecutivos, também para 

cada amostra. Os estudos seguiram o método proposto e os dados foram 

expressos como desvio padrão relativo (DPR). 

 

 

4.8. Planejamento experimental multifatorial para avaliação do grau de 

fotoproteção do polifosfato de sódio 

 

Foi proposto um planejamento fatorial com a finalidade de analisar o 

grau de fotoproteção do polifosfato em presença de ferro (metal que catalisa 

reações de propagação da peroxidação lipídica) e do Complexo B (tendo a 

concentração de riboflavina como referencia – substância esta 

fotossensibilizadora a qual catalisa o inicio (formação de hidroperóxidos) da 

reação de peroxidação. O planejamento fatorial é uma ferramenta estatística na 

qual se pode variar mais de um fator, em determinado experimento, e observar 

os efeitos causados por essa variação no sistema (BARROS NETO, 1996).                                                     
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Foi realizado um planejamento fatorial completo 23, incluindo seis pontos 

axiais e três repetições no ponto central, totalizando 17 ensaios. A Tabela 5 

apresenta os valores das concentrações utilizadas no planejamento. 

  

 

Tabela 5 - Fatores e níveis do planejamento fatorial 23 para misturas contendo EL, 
polifosfato de sódio, complexo B e sulfato ferroso (expressos em concentração). 
 

Variáveis Código -1,68 -1 0 1 +1,68 
Concentração de  
Polifosfato (mM) 

x1 3,07 4,64 6,92 9,20 10,76 

Complexo B em ralação a 
Concentração de Riboflavina 
(mg/mL) 

x2 0,04 0,08 0,14 0,20 0,24 

Concentração de  
Ferro na forma de FeSO4 (mg/mL) 

x3 5 9 15 21 25 

 
 Foi realizado um total de 17 experimentos nos níveis (+1), (-1), ponto 

central (0) e pontos axiais (+1,68) e (-1,68) como descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Conjunto de ensaios do planejamento fatorial efetuado. 
 

Ensaios X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 -1,68 0 0 

10 +1,68 0 0 

11 0 -1,68 0 

12 0 +1,68 0 

13 0 0 -1,68 

14 0 0 +1,68 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 
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As concentrações relativas foram calculadas, semi-quantitativamente, a 

partir da concentração percentual nos cromatogramas dos picos referentes ao 

ácido linoléico e ácido linolênico. Para avaliar os efeitos de cada fator 

(polifosfato, complexo B e sulfato ferroso) foi utilizado o programa statistica 7.0 

(statsoft. USA). Os óleos de soja foram extraídos e esterificados com mesma 

metodologia previamente utilizada. 

 

4.9. Caracterização Espectroscópica Vibracional 

 

Para averiguação das alterações químicas dos óleos degradados da EL 

foram realizados experimentos utilizando-se espectroscopia de absorção 

vibracional na região do infravermelho, espectroscopia Raman e microscopia 

Raman. 

Para as leituras do espectro no IV e o Raman foi utilizado um 

espectrômetro IV Bruker VERTEX 70 com módulo Raman II (figura 6) 

 

 
 

Figura 6 - Espectrômetro IV Bruker VERTEX 70 com módulo Raman II 
 
 
 
 
4.9.1 Espectroscopia no Infravermelho (IV) 

 

As amostras do OSP, EL e emulsão lipídica fotodegradada na presença 

de sulfato ferroso, foram espalhadas formando um filme fino em janelas de 

F3Ca e em seguida colocadas no espectrômetro e feitas as leituras. 
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4.9.2 Espectroscopia Raman 

  

 As amostras do OSP, EL e emulsão lipídica fotodegradada na presença 

de sulfato ferroso, foram espalhadas formando um filme fino em um suporte de 

amostras de alumínio, e em seguida colocado no espectrômetro e feitas as 

leituras, o comprimento de onda do laser é de 1064nm e a potência do mesmo 

a 200mW.  

 

4.9.3 Microscopia confocal Raman 

 

Para a composição da imagem da emulsão lipídica, foi registrado o 

espectro Raman de todos os componentes (óleo de soja, oleato de sódio, 

lecitina de ovo e glicerol) separadamente 

As amostras foram analisadas diretamente em lâminas de vidro 

formando um filme fino para as amostras líquidas, e para as sólidas (oleato de 

sódio e lecitina de ovo) foi colocado um grão sobre a lâmina de vidro e este 

focalizado pelo microscópio e feito o espectro.  

Foi utilizada uma amostra da Emulsão lipídica irradiada sem nenhum 

outro componente por 24 horas na câmara de fotoestabilidade, para tentar 

observar alguma modificação química no espectro Raman e assim poder gerar 

uma imagem referente à modificação. 

Para essas análises foi utilizado um Microscópio acoplado a um 

espectrômetro Raman da WITEC com comprimento de onda de 514nm (Figura 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Microscópio acoplado a espectrômetro Raman Witec. 
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5. Resultados e discussão 

5.1. Caracterização do OSP da EL e da EL fotodegradada na presença de 
sulfato ferroso por métodos espectroscópicos vibracionais 
 
5.1.1 Caracterização utilizando espectroscopia vibracional do 
infravermelho (IV) 
 

 Para caracterização dos grupos funcionais químicos através de 

espectroscopia no infravermelho vibracional foram utilizadas amostras do OSP, 

emulsão lipídica, e a emulsão lipídica fotodegradada com Sulfato ferroso. Este 

estudo foi realizado com intuito de poder identificar mudanças no espectro de 

IV quando a emulsão está degradada. 

O espectro de IV do OSP (Figura 8) evidencia as bandas de absorção 

características de ácidos graxos, como por exemplo, a banda com máximo em 

ν = 3015 cm-1 que corresponde ao grupo =CH,  ν = 2930 cm-1 correspondendo 

ao grupo –CH2 e ν = 1747 cm-1 referente ao grupo carbonila. Uma lista de 

assinalamento das bandas observadas encontra-se descrita na Tabela 7. 

 O espectro do óleo de soja extraído da emulsão lipídica encontra-se na 

Figuras 9. 

Os espectros de vibracionais do OSP e da emulsão lipídica apresentam 

grande concordância entre si. 

 

 

Figura 8 - Espectro vibracional no infravermelho do OSP onde algumas bandas estão 
assinaladas: (1) =C-H; (2) CH2 assimétrico; (3) CH2 simétrico;(4) C=O. 
 



 34

Tabela 7 - Bandas de absorção no Infravermelho do OSP referente ao espectro da 
Figura 19. 

 

Nº do 
estiramento 

Máximo observado 
(cm-1)   

 

Grupo funcional 

1 3015 
 

Deformação axial ligada de =C-H 

2 2930 Deformação axial assimétrica de CH2 

3 2854 Deformação axial simétrica de CH2 

4 1750 Deformação axial C=O 

 
 
 

 
Figura 9 - Espectro infravermelho do óleo de soja extraído da EL. 

  

 

 O espectro IV da EL fotodegradada com sulfato ferroso (Figura 10) 

apresentou diferença na absorção do IV na região correspondente à 

Deformação axial de =C-H, ou seja em ν = 3015 cm-1. A ausência desta, 

sugere que houve degradação das duplas ligações dos ácidos graxos 

insaturados, evidenciando o estágio final do processo oxidativo (JADHAV, 

1996). 
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Figura 10 - Espectro vibracional na região do infravermelho do óleo de soja extraído 
da EL fotodegradada na presença de Sulfato ferroso. Em destaque evidencia-se a 
ausência da banda com máximo em 3015 cm-1. 

 
 

5.1.2. Caracterização utilizando espectroscopia vibracional Raman 

 

Para caracterização dos grupos funcionais químicos por espectroscopia 

Raman foram utilizadas as mesmas amostras utilizadas na caracterização por 

IV. Os espectros Raman do OSP da EL e da emulsão lipídica fotodegradada 

com sulfato ferroso são mostrados nas Figuras 11, 12 e 13.  

 

 

Figura 11 - Espectro Raman do OSP. Freqüências de interesse para o espectro do 
óleo de soja: (1) =C-H; (2) CH2 assimétrico; (3) CH2 simétrico;(4) C=O; (5) C=C. 
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O espectro Raman da amostra de OSP (Figura 11) apresentou bandas 

de espalhamento inelástico em ν = 3011 cm-1 que corresponde ao grupo =CH, 

ν = 2896 cm-1 referente ao grupo –CH2, e em torno de ν = 1749 cm-1 

estiramento axial do grupo carbonila (Tabela 8). O valor de freqüência destas 

bandas é bastante coincidente com os valores encontrados no espectro IV. 

 
Tabela 8 - Principais frequências observadas no espectro Raman do OSP 

Nº do 
estiramento 

Frequências 
observadas (cm-1) 

Grupo funcional 

1 3011 Deformação axial ligada =C-H 

2 2896 Deformação axial assimétrica CH2 

3 2855 Deformação axial simétrica CH2 

4 1749 Deformação axial C=O 

5 1661 Deformação axial do C=C 

 

 

 

Figura 12 - Espectro Raman do óleo de soja extraído da EL. 
 

Os espectros Raman do OSP e da emulsão lipídica, assim como nos 

espectros obtidos pela espectroscopia no IV, não apresentaram mudanças nas 

regiões que caracterizam os ácidos graxos, tendo frequências no IV 

equivalentes entre si.  

No entanto, o espectro Raman da EL fotodegradada com sulfato ferroso 

(Figura 13) apresentou diferenças nas freqüências observadas do espectro 

Raman na região de 3011 cm-1, referente à deformação axial =C-H e também 
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na frequência em 1661 cm-1. Esta modificação espectral, também observada 

nos espectros de absorção no infravermelho evidencia degradação das duplas 

ligações dos ácidos graxos insaturados, sugerindo o estágio final do processo 

oxidativo. 

   

 

Figura 13 - Espectro Raman do óleo de soja extraído da EL fotodegrada na presença 
de sulfato ferroso. Em destaque a ausência das bandas ν = 3011 cm-1 e ν = 1661 cm-1. 

 

5.1.3. Microscopia Confocal Raman  

 

 Com objetivo de observar se alguma mudança química estrutural no óleo 

de soja extraído da EL e do OSP poderia ser evidenciada através de 

microscopia Raman, foram obtidas imagens construídas a partir dos espectros 

Raman das respectivas amostras. Como mencionado na Seção 4.9.3. as 

amostras foram analisadas diretamente em lâminas de vidro. Para a 

composição da imagem da emulsão lipídica, foi registrado o espectro Raman 

de todos os componentes (óleo de soja, oleato de sódio, lecitina de ovo e 

glicerol) separadamente. 

 A Figura 14 mostra os espectros Raman da emulsão lipídica sem sofrer 

degradação (ELC) e três componentes: óleo de soja, oleato de sódio, lecitina 

de ovo. Observando-se as características espectrais pode-se inferir que as 

estruturas Químicas destes componentes é muito semelhante, inviabilizando 

sua identificação química individual para a geração da imagem.   
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Figura 14 - Os espectros de espalhamento Raman de três componentes da emulsão 

lipídica são apresentados em conjunto com a própria ELC para comparação. 

 

 O único componente que pode ser detectado espectralmente do 

conjunto existente na EL é o do glicerol. A Figura 15 apresenta o espectro 

deste componente em comparação ao espectro Raman do óleo de soja e da 

EL.  

 

Figura 15 - Espectros Raman obtidos através de microscopia Raman em amostras 

gotejadas sobre lâmina de vidro. OSP = óleo de soja puro e OEL representa o óleo 

extraído da EL(A); em (B) está apresentado o espectro de glicerol. 
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Utilizando-se os espectros distintos de glicerol e de óleo de soja foram 

construídas imagens coloridas que refletem a distribuição da composição 

química das amostras. Uma imagem representativa do mapa químico de uma 

gota de EL seca encontra-se na Figura 16.  

 

 

Figura 16 - Formação de imagem espectral de uma gota de EL. (A) imagem 

microscópica direta da gota seca; (B) imagem construída a partir do reconhecimento 

das microrregiões possuindo uma identificação espectral semelhante a um dos 

padrões: óleo de soja e glicerol.  

 Apesar desta técnica apresentar-se bastante promissora para o estudo 

de sistemas multicomponentes como microemulsões, neste caso não foi 

possível sua aplicação. Utilizando-se os espectros de EL irradiada por 24h e 

controle não foi possível obter imagens que deferissem quimicamente entre si, 

portanto não sendo úteis na avaliação do padrão de distribuição química das 

amostras. 
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5.2. Identificação química do óleo de soja Sigma Aldrich (OSP) 

 

O perfil cromatográfico do OSP esterificado conforme a metodologia 

descrita na Seção 4.5 é mostrado na Figura 17. 
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Figura 17 - Cromatograma da composição química do óleo de soja Sigma Aldrich 

(OSP). (1) Éster do ácido palmítico; (2) Éster do ácido esteárico; (3) Éster do ácido 

oléico; (4) Éster do ácido linoléico; (5) Éster do ácido linolênico. 

 

Os componentes químicos evidenciados no cromatograma da Figura 17 

foram identificados após injeção do padrão de ácidos graxos esterificados da 

SupelcoTM cuja composição é mostrada na Tabela 9 e o perfil cromatográfico é 

mostrado na Figura 18. 
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Figura 18 - Cromatograma do padrão de ácidos graxos SupelcoTM. 
 

 

O OSP apresentou valores de concentração relativa às áreas dos picos 

dos componentes químicos, próximos com os da literatura (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Concentração química do óleo de soja OSP obtido por CGAR-DIC. 
 

Pico TR (min) Componentes Concentração 
ácido linoléico (%) 

Concentração (%) 
referência 

1 17,16 
Éster do ácido 

palmítico 
10,27 % 10% 

2 24,78  
Éster do ácido 

esteárico 
3,77 % 4% 

3 25,66 
Éster do ácido 

oléico 
20,64 % 21% 

4 27,77  
Éster do ácido 

Linoléico 
55,26 % 56% 

5 30,31  
Éster do ácido 

Linolênico 
6,83 % 8% 
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Tabela 10 - Composição do padrão SupelcoTM  37 FAME mix 
 

 
Número do 

pico 

Ésteres dos ácidos 
graxos  

(Nº de carbonos : Nº de 
duplas ligações) 

 
Composto 

1 C4:0 Éster do ácido Butírico 
2 C6:0 Éster do ácido Capróico 
3 C8:0 Éster do ácido Caprílico 
4 C10:0 Éster do ácido Cáprico 
5 C11:0 Éster do ácido Undecanóico 
6 C12:0 Éster do ácido Láurico 
7 C13:0 Éster do ácido Tridecanóico 
8 C14:0 Éster do ácido Mirístico 
9 C14:1 Éster do ácido Miristoleíco 

10 C15:0 Éster do ácido pentadecanóico 
11 C15:1 Éster do ácido Cis-10-Pentadecanóico 
12 C16:0 Éster do ácido Palmítico 
13 C16:1 Éster do ácido Palmitoléico 
14 C17:0 Éster do ácido Heptadecanóico 
15 C17:1 Éster do ácido Cis-10-Heptadecanóico 
16 C18:0 Éster do ácido Esteárico 
17 C18:1n9c Éster do ácido Oléico 
18 C18:1n9t Éster do ácido Elaídico 
19 C18:2n6c Éster do ácido Linoléico 
20 C18:2n6t Éster do ácido Linolelaídico 
21 C18:3n6 Éster do ácido γ-Linolênico 
22 C18:3n3 Éster do ácido α-Linolênico 
23 C20:0 Éster do ácido Araquídico 
24 C20:1n9 Éster do ácido cis-11-Eicosenóico 
25 C20:2 Éster do ácido cis-11, 14-Eicosadienóico 
26 C20:3n6 Éster do ácido cis-8,11,14, Eicosatrienóico 
27 C20:3n3 Éster do ácido cis-11,14,17- Eicosatrienóico 
28 C20:4n6 Éster do ácido Araquidônico 
29 C20:5n3 Éster do ácido cis-5,8,11,14,17 

Ecosapentaenóico 
30 C21:0 Éster do ácido Henicosanóico 
31 C22:0 Éster do ácido Behenico 
32 C22:1n9 Éster do ácido Erúcico 
33 C22:2 Éster do ácido cis-13,16- Docosadienóico 
34 C22:6n3 Éster do ácido cis-4,7,10,13,16,19 

Docosahexaenóico 
35 C23:0 Éster do ácido Tricosanóico 
36 C24:1n9 Éster do ácido Lignocérico 
37 C24:0 Éster do ácido nervônico 

 

 

Os tempos de retenção (TR) dos picos do óleo de soja sigma Aldrich 

foram identificados comparando-os com os do padrão SupelcoTM, descritos na 

Tabela 9. 
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Tabela 11 - Comparação dos tempos de retenção (TR) dos ácidos graxos presentes 
no óleo de soja sigma Aldrich com os do padrão SupelcoTM. 
 

Nome do componente TR padrão Supelco (min) TR padrão sigma aldrich (min) 

Éster do ácido palmítico 17,156 17,161  
Éster do ácido esteárico 24,786 24,784 

Éster do ácido oléico 25,56 25,661 

Éster do ácido Linoléico 27,71  27,77  
Éster do ácido Linolênico 30,246  30,316  

 

 

 

5.2.1 Identificação química do óleo de soja extraído da Emulsão lipídica 

20% 

O cromatograma do óleo de soja extraído da Emulsão Lipídica e 

esterificado é mostrado na Figura 10 seus componentes químicos foram 

identificados comparando os tempo de retenção da injeção padrão de ácidos 

graxos esterificados da SupelcoTM  e injeção da amostra.  
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Figura 19 - Cromatograma do óleo extraído e esterificado da EL. (1) Éster do ácido 
caprílico; (2) Éster do ácido cáprico; (3) Éster do ácido palmítico; (4) Éster do ácido 
esteárico; (5) Éster do ácido oléico; (6) Éster do ácido linoléico; (7) Éster do ácido 
linolênico. 

 

Além dos picos identificados no óleo de soja OSP encontrou-se também 

dois picos com tempo de retenção de t = 4,343 e t = 5,551 minutos 

correspondentes aos ésteres do ácido caprílico (C8:0) e cáprico (C10:0), 
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respectivamente, de acordo com padrão supelcoTM  como mostra os tempos de 

retenção na Tabela 10.   

 
Tabela 12 - Comparação dos tempos de retenção (TR) do padrão SupelcoTM com a EL 
20% 
 

Nome do componente TR padrão Supelco (min) TR EL 20% (min) 

Éster do ácido Caprílico 4,331 4,343 
Éster do ácido Cáprico 5,541  5,551  

Éster do ácido palmítico 17,156  17,061  

Éster do ácido esteárico 24,786  24,663  

Éster do ácido oléico 25,560  25,501  

Éster do ácido Linoléico 27,710  27,550  

Éster do ácido Linolênico 30,246  30,195  

 

A presença dos picos do éster do ácido caprílico e cáprico sugere que 

estes estejam relacionados à produtos de degradação podendo ser 

decorrentes do processo de peroxidação, pois não consta na literatura esses 

compostos, ácido caprílico e ácido cáprico, como parte da composição química 

normal do óleo de soja (BOCKISCH, 1998). Sabe-se, também, que compostos 

como aldeídos (pentanal, hexanal, hexenal, 2-octenal, 2-nonenal) e cetonas 

(1,5-octadien-3-ona, 1-octen-3-ona), resultam da decomposição dos produtos 

primários do processo oxidativo, e estão relacionados com a origem do ranço 

gerando a possibilidade de encontrar produtos de cadeia menor e outros 

subprodutos não avaliados neste trabalho (ST.ANGELO,1996;). 

Comparando os cromatogramas do OSP com o cromatograma do óleo 

extraído da EL (Figura 9) é possível ver traços dos mesmos picos nos tempos 

de retenção respectivos aos ésteres dos ácidos caprílico e cáprico, o que 

sugere que esses sejam compostos provenientes de degradação ou 

peroxidação lipídica. O relatório técnico do óleo de soja da Sigma Aldrich 

menciona traços de peroxidação aproximadamente à 10meq/kg. 
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Figura 20 - (A) Cromatograma do OSP esterificado. (B) Cromatograma do óleo 
extraído e esterificado da EL. As setas mostram os traços dos picos que aparecem no 
mesmo TR no cromatograma da EL. 

 

 

5.3. Otimização de método para análise do óleo soja fotodegradado 

extraído da EL nas preparações NPs. 

 

Visando garantir maior confiabilidade do método cromatográfico aplicado 

para análise dos óleos de soja extraídos da NPs e EL, foram determinados os 

parâmetros de especificidade, linearidade e precisão do método seguindo a 

resolução Nº 899 da ANVISA (BRASIL, 2003). 

 

 

5.3.1. Especificidade 

  

Para garantir a especificidade do método para análise do OSP e dos 

óleos extraídos das NPs e EL, foram comparados os cromatogramas obtidos 

por CGAR-DIC. 

Os estudos de especificidade não demonstraram interferência dos outros 

componentes do óleo de soja com o pico do ácido linoléico, escolhido para ser 

quantificado. Os dados de área e do tempo de retenção, do pico do éster do 

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2

0

6 0 0 0 0

A
lt
u
ra

(m
V

)

T e m p o  d e  R e t e n ç ã o  ( m i n )

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2

0

6 0 0 0 0

A
lt
u
ra

(m
V

)

T e m p o  d e  R e t e n ç ã o ( m i n )

A 

B 



 46

ácido linoléico, não mostraram co-eluição indicando que o método é específico 

(Figura 12). 

 

 

 

Figura 21 - (A) cromatograma do solvente hexano, (B) da amostra padrão (OSP), (C) 
da emulsão lipídica, (D) das NPs, a seta mostra o pico do ácido linoléico que não sofre 
interferência de nenhum outro pico. 

 

 

5.3.2 Linearidade 

 

Com a finalidade de determinar a linearidade do método por CGAR-DIC, 

foram escolhidas sete concentrações do OSP, as quais foram utilizadas para 

se obter as curvas de calibração. O método de quantificação do OSP por 

CGAR-DIC mostrou ser linear na faixa de concentração estudada (0,7mg.mL-1 

a 8,4 mg.mL-1). 
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A curva de calibração construída a partir do estudo de linearidade é 

mostrada na Figura 13. A equação de regressão linear e coeficiente de 

correlação obtido para o método foram y = 26886x – 17043 e r2 = 0,9951 onde 

y e x representam a razão entre a área dos picos e a concentração da amostra, 

respectivamente. A Figura 11 mostra a curva de regressão efetuada para os 

dado e a Tabela 11 mostra os resultados obtidos da linearidade. 
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Figura 22 - Curva de calibração das concentrações do ácido linoléico no óleo de soja 
OSP. 
 

 
Tabela 13 - Resultados da linearidade do OSP. Área do pico correspondente da média 
de três repetições.   

Amostras 
Concentração 

(mg.mL-1) 
Área do pico(média) ± 

Desvio padrão (DP) 
Desvio padrão 

relativo DPR(%) 

1 0,7 16306 ± 379,9 2,32 
2 1,4 35355,6 ± 851,74 2,4 
3 2,8 62281,6 ± 78,95 0,12 
4 4,2 89424,6 ±1055,6 1,18 

5 5,6 111811,3 ± 1411,9 1,26 

6 7,0 144928,7± 3288,5 2,26 
7 8,4 175824 ± 1898,443 1,08 

Slope  26687  
R2  0,9951  
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Foi realizada a análise de variância (ANOVA) dos três dias de 

preparação para a curva de linearidade. A análise dos resultados mostra que a 

curva não apresentou diferença estatística dos três dias de experimento, pois o 

valor de significância p é maior que 0,05 (p = 0,60 vide Tabela 12).  

 

 
Tabela 14 - Análise de variância (ANOVA) da curva de linearidade do OSP.  

Fonte da variação SQ gl MQ valor-P 

Entre grupos 1,003102643 2 0,501551322 0,604061022 
Dentro dos grupos 2,511437685 3 0,837145895  

     
Total 3,514540328 5     

 
 

5.3.3 Repetibilidade e precisão intermediária 

 

A precisão do método foi analisada fazendo-se determinações de 

repetibilidade e precisão intermediária das soluções padrão. Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 13. 

 
Tabela 15 - Resultados da repetibilidade e precisão do método com amostra padrão. 
 

Amostras 
Concentração do éster do 

ácido linoléico ± DPR (mg.L-1) 
DPR(%) 

Repetibilidade 6,07 ± 0,103 1,71 
Precisão intermediária   

Dia 1 5,99 ± 0,095 1,60 
Dia 2 5,96 ±0,094 1,59 

Dia 3 6,08 ± 0,048 0,79 

 
A análise de variância (ANOVA) mostrou que o método proposto é 

preciso sendo a precisão intermediária entre os dias estatisticamente igual, 

com p>0,05 (Tabela 14). 

 

Tabela 16 - Análise de variância (ANOVA) da precisão intermediária da amostra 

padrão. 

Fonte da variação SQ gl MQ valor-P 

Entre grupos 0,9139 2 0,45695 0,947995 

Dentro dos grupos 25,21405 3 8,404683  

TOTAL 26,12795 5   
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5.4. Determinação da fotodegradação do óleo de soja extraído da emulsão 

lipídica em preparações de nutrição parenteral 

 

As amostras da formulação de nutrição parenteral proposta foram 

irradiadas em diferentes tempos de exposição UV e VIS (Seção 4.3) e 

analisadas utilizando-se o método por cromatografia gasosa. Foi analisado 

também o controle (emulsão lipídica não degradada). Os resultados estão 

descritos na Tabela 15.  

 

Tabela 17 - Quantificação do ácido linoléico após exposição na câmara de 
fotoestabilidade. UV = radiação 300-400 nm e Vis = radiação entre 400-700 nm. NPSP 
= nutrição parenteral sem polifosfato e NPTCP = nutrição parenteral com polifosfato. 
 

 Tempo de exposição (min) Concentração do éster do ácido linoléico (mg.mL-1) 

 NPTSP NPTCP 

0 UV/VIS 2,973  2,973  

18 UV/ 45 VIS 2,969  2,990  

36 UV/ 90 VIS 2,977  2,856  

54 UV/ 135 VIS 2,950  2,849  
72UV/ 180 VIS 2,851  2,814  

Perda de massa (%) 4,11% 5,35% 

 

 Os valores das concentrações com relação ao tempo de exposição, das 

amostras com e sem polifosfato foram submetidos ao teste t de Student, sendo 

a hipótese nula, presumindo variâncias diferentes. O resultado mostrou que 

p=0,2631 (p > 0,05, vide Tabela 16), evidenciando que as amostras são 

estatisticamente equivalentes.  
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Tabela 18 - Análise do Teste-t de Student das NPs com polifosfato e sem polifosfato 
submetidas à fotooxidação.  

Propriedade estatística  Variável 1 Variável 2 

Média 62490,5 60894,25 
Variância 2404501,667 4281304,25 

Hipótese da diferença de média 0  
Gl 6  

Stat t 1,2346  
P(T<=t) bi-caudal 0,2631  
t crítico bi-caudal 2,4469 

 
 

Este experimento mostrou que os resultados com e sem polifosfato são 

equivalentes e, portanto, o polifosfato não atuou como um fotoprotetor nas 

condições estabelecidas nos experimentos. Vale a pena ressaltar que o 

polifosfato também não atuou como um catalisador na fotodegradação da EL 

nas NPs. 

 
 
5.5. Planejamento experimental multifatorial Decomposição composta 

completa rotacional 23 para avaliação do grau de fotoproteção do 

polifosfato de sódio 

 

O planejamento fatorial 23 foi realizado com o objetivo de verificar a 

capacidade fotoprotetora do polifosfato de sódio. Para tanto, os fatores 

utilizados foram (1) o polifosfato de sódio, (2) complexo vitamínico B, que 

contém riboflavina, um fotossensibilizador, e (3) o sulfato ferroso que, por 

conter Fe2+, catalisa a reação de propagação da peroxidação lipídica. 

Previamente, para obter um perfil cromatográfico fotodegradado da emulsão 

lipídica um estudo para avaliar sua fotodegradação em presença do sulfato 

ferroso. 
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5.5.1 Perfil Cromatográfico da emulsão lipídica fotodegrada na presença 

de Sulfato ferroso 

 

Após a fotodegradação da emulsão lipídica na presença de sulfato 

ferroso seguindo a metodologia descrita no item 4.3.1 o óleo foi extraído e 

esterificado e então foi obtido o cromatograma por CGAR-DIC (Figura 14). 

 

 

Figura 23 - Comparação dos Cromatogramas CGAR-DIC da Emulsão lipídica 
fotodegradada com Sulfato ferroso e do OSP. Observa-se grande diminuição do pico 
do ácido linoléico (27,34min) e somente traços no ácido Linolênico (30,19min) 
marcado. 
 

 As concentrações relativas do ácido linoléico e do ácido linolênico após 

o processo de fotodegradação ficaram em 25% e 1,06% respectivamente, 

mostrando-se bem abaixo da literatura que é de 56% e 8% respectivamente. 

Evidenciando assim o forte poder de propagação da peroxidação do sulfato 

ferroso, sendo este então utilizado no ensaio do planejamento fatorial para 

testar o poder fotoprotetor do polifosfato.   
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5.5.2. Planejamento experimental multifatorial de Decomposição 

composta completa rotacional 23 

 

  O planejamento fatorial completo 23, incluindo seis pontos axiais e três 

repetições no ponto central, totalizando 17 ensaios foi realizado, conforme as 

concentrações das substâncias utilizadas na emulsão lipídica simulando 

concentrações utilizadas na nutrição parenteral.  

As amostras foram expostas à radiação ultravioleta durante 36 minutos, 

equivalente à dose de 7,45 W/m2, os valores da concentração relativa do ácido 

linoléico variou entre 96,1% e 100,0%; já para o ácido linolênico, a 

concentração relativa variou de 90,4% a 100,0%. Os pontos centrais para as 

duas respostas apresentaram uma variação pequena, o que indica uma boa 

repetibilidade do processo. 

 Logo depois das amostras serem irradiadas foi observado separação de 

fases de algumas das formulações como mostra a Figura 15. 

 

 

Figura 24 - Amostras de EL do planejamento multifatorial Decomposição composta 
completa rotacional 23. 
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Tabela 19 - Valores codificados e respostas das concentrações de Ácidos Linoléico 
(Y1) e linolênico (Y2). 
 

Ensaios x1 x2 x3 Y1 Y2 
1 -1 -1 -1 56,23 6,83 
2 1 -1 -1 56,59 6,53 
3 -1 1 -1 56,32 6,49 
4 1 1 -1 56,28 6,50 
5 -1 -1 1 56,29 6,49 
6 1 -1 1 56,31 6,55 
7 -1 1 1 56,27 6,49 
8 1 1 1 56,33 6,60 
9 -1,68 0 0 56,26 6,53 

10 1,68 0 0 56,46 6,58 
11 0 -1,68 0 56,65 6,63 
12 0 1,68 0 56,55 6,80 
13 0 0 -1,68 55,67 6,62 
14 0 0 1,68 54,42 6,17 
15 0 0 0 55,81 6,47 
16 0 0 0 56,29 6,54 
17 0 0 0 55,70 6,45 

Através dos resultados obtidos foram calculados os coeficientes de 

regressão apresentados nas Tabelas 18 e 19 Observa-se que apenas os 

termos quadráticos das variáveis foram estatisticamente significativos para Y1, 

e ao nível de significância de 10% (p < 0,10); E para variável Y2 observa-se um 

termo linear, referente à variável X3 e um termo quadrático, referente à variável 

X2 foram estatisticamente significativos ao nível de significância de 10% (p < 

0,10). 

 
Tabela 20 - Coeficientes de regressão para a resposta Y1 (%). 
 

Estimativas por 
Intervalo (90%) 

Fatores 
Coeficiente 

de 
Regressão 

Erro 
Padrão 

T(7) p – valor 
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Média 55,91598 0,211407 264,4946 0,000000 55,51546 56,31651 

X1 (L) 0,05475 0,099278 0,5514 0,598490 -0,13335 0,24284 

X1 (Q) 0,22133 0,109270 2,0255 0,082454 0,01431 0,42835 

X2 (L) -0,02920 0,099278 -0,2941 0,777225 -0,21729 0,15889 

X2 (Q) 0,30534 0,109270 2,7943 0,026742 0,09831 0,51236 

X3 (L) -0,17003 0,099278 -1,7127 0,130504 -0,35812 0,01806 

X3 (Q) -0,24265 0,109270 -2,2206 0,061819 -0,44967 -0,03563 

x1 x2 -0,04554 0,129714 -0,3511 0,735870 -0,29129 0,20022 

x1 x3 -0,03166 0,129714 -0,2441 0,814157 -0,27742 0,21409 

x2 x3 0,02739 0,129714 0,2111 0,838795 -0,21837 0,27314 
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Tabela 21 - Coeficiente de regressão para a resposta Y2 (%). 
 

Estimativas por 
Intervalo (90%) 

Fatores 
Coeficiente 

de 
Regressão 

Erro 
Padrão 

T(7) 
p – 

valor Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Média 6,488250 0,0631 102,6785 0,0000 6,368531 6,6079 
X1 (L) -0,003103 0,0296 -0,1046 0,9196 -0,059324 0,0531 
X1 (Q) 0,024955 0,0326 0,7640 0,4698 -0,036925 0,0868 
X2 (L) -0,001397 0,0296 -0,0471 0,9637 -0,057617 0,0548 
X2 (Q) 0,079879 0,0326 2,4457 0,0443 0,018000 0,1417 
X3 (L) -0,070555 0,0296 -2,3776 0,0490 -0,126776 -0,0143 
X3 (Q) -0,032127 0,0326 -0,9836 0,3580 -0,094006 0,0297 
X1 x2 0,044450 0,0387 1,1465 0,2892 -0,029006 0,1179 
X1 x3 0,057175 0,0387 1,4747 0,1838 -0,016281 0,1306 
X2 x3 0,052625 0,0387 1,3573 0,2168 -0,020831 0,1260 

 
 

As equações a seguir descrevem a concentração prevista pelos modelos 

para Y1 e Y2 em função das variáveis codificadas, no modelo reparametrizado 

(nos níveis (+1), (-1) dos fatores) que contém apenas os termos 

estatisticamente significativos. 

 

Y1 = 55,915 + 0,221 x12 + 0,305 x22 - 0,242 x22 

Y2 = 6,488 - 0,070 x1 + 0,072 x22 

  

As tabelas a seguir são referentes a variação dos experimentos 

explicadas pela equação de predição de resposta, para o Y1 (ácido linoléico) e 

para o Y2 (ácido linolênico). 

 

Tabela 22 - ANOVA para a resposta (Y1). 
 

Fator SS df MS F calc p 
(1)x1 (L) 0,040930 1 0,040930 0,304078 0,5984 
x1 (Q) 0,552259 1 0,552259 4,102811 0,0824 

(2)x2 (L) 0,011641 1 0,011641 0,086484 0,7772 
x2 (Q) 1,051021 1 1,051021 7,808189 0,0267 

(3)x3 (L) 0,394823 1 0,394823 2,933196 0,1305 
x3 (Q) 0,663771 1 0,663771 4,931254 0,0618 

1L by 2L 0,016589 1 0,016589 0,123244 0,7358 
1L by 3L 0,008020 1 0,008020 0,059583 0,8141 
2L by 3L 0,006001 1 0,006001 0,044579 0,8387 

Error 0,942234 7 0,134605   
Total SS 4,398121 16    

% variação explicada (R2) = 78,57%; F 3;13;0,10 = 2,56 
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Tabela 23 - ANOVA para a resposta (Y2) 
 

Fator SS df MS F calc p 
(1)x1 (L) 0,000132 1 0,000132 0,0109 0,9196 
X1 (Q) 0,007020 1 0,007020 0,5837 0,4698 

(2)x2 (L) 0,000027 1 0,000027 0,0022 0,9637 
X2 (Q) 0,071932 1 0,071932 5,9814 0,0443 

(3)x3 (L) 0,067984 1 0,067984 5,6530 0,0490 
X3 (Q) 0,011635 1 0,011635 0,9675 0,3580 

1L by 2L 0,015806 1 0,015806 1,3143 0,2892 
1L by 3L 0,026152 1 0,026152 2,1746 0,1838 
2L by 3L 0,022155 1 0,022155 1,8422 0,2168 

Error 0,084181 7 0,012026   
Total SS 0,329298 16    

% variação explicada (R2) = 74,43%; F 3;13;0,10 = 2,56 

 
Analisando a Tabela 20 da ANOVA para a resposta Y1 referente ao 

ácido linoléico, verifica-se a porcentagem de variação de 78,57% dos 

experimentos explicada pela equação de predição da resposta. As superfícies 

de resposta estão representadas na Figura 16. 

 

Figura 25 - Superfície de resposta para a concentração relativa do ácido linoléico para 
os fatores sulfato ferroso e Complexo B, na concentração de Polifosfato fixa no ponto 
central. 

 

A análise da superfície de resposta da concentração relativa do ácido 

linoléico (Y1) sugeriu que ela foi afetada por todas as variáveis independentes. 

O aumento da concentração de polifosfato de sódio (X1) e de complexo B (X2) 

respondem pelo aumento da concentração do ácido linoléico, e este poder 

fotoprotetor pode ser evidenciado mesmo em concentrações relativamente 
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altas de sulfato ferroso. Por outro lado, o aumento da concentração de sulfato 

ferroso diminuiu a concentração relativa deste ácido graxo, isso devido ao 

poder oxidante do ferro (Fe2+) quando associado à presença de oxigênio e luz 

dentro do sistema. 

Analisando a Tabela 21 para a resposta Y2 referente ao ácido linolênico, 

verifica-se que a porcentagem de variação de 74,43% dos experimentos 

explicada pela equação de predição da resposta. As superfícies de resposta 

estão representadas na Figura 17. 

 

 
Figura 26 - Superfície de resposta para a concentração relativa do ácido linolênico 
para os fatores Fe2+ e Complexo B, na concentração de Polifosfato fixa no ponto 
central. 

 

A concentração relativa do ácido linolênico (Y2) foi afetada por duas 

variáveis independentes. O aumento da concentração de complexo B (X2) 

respondem pelo aumento da concentração do ácido linoléico, evidenciado 

ainda em concentrações relativamente altas de sulfato ferroso. Por outro lado, 

o aumento da concentração de sulfato ferroso diminui a concentração relativa 

do ácido linolênico confirmando que esta substância tem poder oxidante 

também para este ácido graxo. 
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Figura 27 - Superfície de resposta para a concentração relativa do ácido linoléico para 
os fatores Fe2+ e Polifosfato, na concentração de Complexo B fixa no ponto central. 
 

A análise da superfície de resposta da concentração relativa do ácido 

linoléico (Y1) com o complexo B como ponto central. Evidenciou que o aumento 

da concentração de polifosfato de sódio (X1) respondeu pelo aumento da 

concentração do ácido linoléico, e este poder fotoprotetor pode ser evidenciado 

sutilmente.  

Os resultados obtidos com o planejamento fatorial mostraram uma 

variação pequena para a concentração relativa do ácido linoléico e uma 

variação um pouco maior para o ácido linolênico. Apesar da baixa variação, 

pode-se perceber uma contribuição negativa (efeito negativo) do Fe2+, ou seja, 

diminuição da concentração relativa de ambos os ácidos, e contribuição 

positiva (efeito positivo) para o complexo B e polifosfato, na resposta Y1 e 

resposta positiva apenas do complexo B para Y2. 

Mesmo assim, faz-se necessário repetir os experimentos com ajustes 

nas concentrações de cada fator, colocando a concentração zero no menor 

ponto axial e aumentar o tempo de exposição, como também realizar 

experimentos sob radiação visível. Com isso, espera-se uma variância maior e, 

conseqüentemente, obter correlação (R2) melhor definida. 
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6. Conclusões e perspectivas 

 

6.1 Conclusões 

 

• As análises da emulsão lipídica utilizando a técnica de microscopia 

confocal Raman, não mostrou que esta técnica seja aplicável na 

identificação da degradação ou contaminação da emulsão lipídica.  Os 

espectros obtidos da espectroscopia Raman e no infravermelho para a 

emulsão lipídica não mostraram diferenças entre a EL degrada ou não 

com o óleo de soja. No entanto, com a indução da propagação 

degradativa fotoinduzida da EL utilizando o sulfato ferroso, foram 

evidenciadas diferenças tanto no espectro Raman quanto no 

infravermelho, possibilitando a utilização destas técnicas para análises 

de degradação de lipídios. 

 

• Os experimentos avaliados pela CGAR-DIC das soluções de NPT, 

submetidas à fotooxidação pela câmara de fotoestabilidade, nas 

concentrações padronizadas para Nutrição Parenteral pediátrica, 

sugeriram que o polifosfato não influenciou na fotoproteção da EL.   

 

• Os estudos qualitativos da emulsão lipídica em sua embalagem primária 

utilizando a Cromatografia a gás de alta resolução por detecção em 

chama e identificação por injeção do padrão SupelcoTM mostraram a 

presença de dois componentes, os ésteres do ácido caprílico e cáprico, 

os quais não fazem parte da composição química do óleo de soja 

utilizado na emulsão lipídica, sugerindo que a emulsão lipídica utilizada 

neste estudo já estava contaminada.  

 

• O planejamento fatorial multifatorial de decomposição composta 

completa rotacional realizado para verificar o grau do poder fotoprotetor 

do polifosfato. Mostrou que o polifosfato teve um pequeno efeito 

fotoprotetor para o ácido linoléico e nenhuma ação fotoprotetora para o 

ácido linolênico, porém ele também não agiu como catalisador da 

peroxidação lipídica. 
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6.2. Perspectivas 

 

• A metodologia de quantificação do óleo de soja extraído da emulsão 

lipídica será validada com uso de padrões cromatográficos e padrão 

interno, seguindo todas as especificações da Resolução nº 899 da 

ANVISA. 

 

• A análise por Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas da emulsão lipídica utilizada neste estudo será realizada para 

comprovar a massa e identificação química dos contaminantes 

presentes. 

 

• Os resultados obtidos a partir das análises realizadas com 

Cromatografia a gás de alta resolução por detecção em chama das 

Nutrições Parenterais pediátricas contendo ou não polifosfato precisam 

ser refeitos com número maior de amostras para podermos diminuir 

possíveis erros relacionados ao método de quantificação. 

 

• O planejamento fatorial realizado com o polifosfato, complexo B e 

sulfato ferroso deve ser reformulado zerando os pontos axiais dos 

fatores e fazer o experimento aumentando o tempo de exposição na luz 

UV e também usar a luz visível, para assim poder comprovar mais 

amplamente o papel do polifosfato. 

 

• A análise da emulsão lipídica fotoinduzida utilizando o sulfato ferroso 

deverá ser feita com microscopia confocal Raman para assim poder 

afirmar o uso ou não desta técnica na utilização para identificação de 

lipídeos degradados. 
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