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“Conta-se que um jovem pastor queria muito 
tornar-se discípulo de um dos grandes filósofos 
de Atenas. Quando soube do seu intento, o 
filósofo mandou um ajudante procurá-lo para 
propor-lhe uma difícil tarefa: durante três anos, 
ele seria obrigado a não expressar suas emoções 
negativas. Além disso, devia dar três moedas a 
cada pessoa que o ofendesse. Durante esse 
tempo, o pastor cumpriu sua tarefa. Então, 
arrumou suas coisas e partiu. Ao chegar, um 
mendigo, na verdade o filósofo disfarçado, 
começou a xingá-lo: ‘Idiota, pastor de cabras 
ignorante e pretensioso, onde pensas que vais? 
Esta cidade é só para quem atingiu a sabedoria, e 
não para alguém imprestável como tu!’ O jovem 
caiu na gargalhada e disse: ‘Até há alguns dias 
eu era obrigado a pagar a quem me ofendesse. 
Agora que estou livre desse compromisso, que 
maravilha, posso receber seus xingamentos 
inteiramente de graça...’ O filósofo sorriu e 
disse: ‘Pode entrar, meu rapaz. Atenas é sua’.” 

 
 

Anônimo 
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Resumo 

 

A formação de precipitados entre íons cálcio (Ca2+) e fosfato (PO4
3-) é um dos maiores 

problemas enfrentados na preparação de formulações para nutrição parenteral (NP). A 
administração de NP contendo partículas com tamanho superior a 5 µm pode causar a morte 
dos pacientes por embolia. O problema é ainda mais grave na manipulação de NP para 
neonatos e prematuros, cujas necessidades metabólicas requerem maiores quantidades dos 
minerais cálcio e fósforo. Tendo por objetivo minimizar tal incompatibilidade, a presente 
pesquisa apresenta o polifosfato de sódio (PoliP) – [NaPO3]n –, como fonte mineral 
alternativa de fósforo. PoliP é um polímero inorgânico que em meio aquoso apresenta-se 
como um conjunto de poliânions que contém um número variável de grupos fosfato por 
cadeia. 

A pesquisa comprovou a viabilidade de aplicação do polifosfato de sódio no preparo 
de misturas para NP, através da avaliação físico-química do mesmo e de sua interação com 
cálcio e outros componentes da NP. As alterações ocorridas nos sistemas foram monitoradas 
através de espectroscopia de absorção eletrônica UV-Vis, pHmetria, difração de raios-X e 
espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 31P (RMN 31P) e através de estudo 
quimiométrico. Os resultados obtidos permitiram uma melhor compreensão das condições 
físico-químicas que influenciam no comportamento sol-gel de sistemas contendo PoliP e 
Ca2+. 

Os dados permitem afirmar que o PoliP consegue estabilizar o Ca2+, de forma que não 
há formação de precipitados, em quantidades equivalentes àquelas normalmente indicadas em 
NP, na proporção molar P:Ca em torno de 1. Verificou-se que os componentes da NP, Mg2+ e 
aminoácidos, exercem efeito estabilizante sobre a interação PoliP – Ca2+. Foi possível 
constatar que a técnica de RMN 31P apresenta grande eficiência na determinação de interações 
entre PoliP e cátions metálicos. O estudo quimiométrico mostrou tratar-se de uma ferramenta 
bastante adequada para auxiliar na detecção da tendência de incompatibilidade entre os 
componentes da NP. 
 

Palavras-chaves: Cálcio, estabilidade, nutrição parenteral, polifosfato, quimiometria, 
RMN31P. 
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Abstract 

 

One of the major problems encountered in the preparation of parenteral nutrition 
formulations (PN) is the formation of calcium-phosphate solid compounds of very low 
solubility. The administration of PN containing precipitates with a size range greater than 
5µm may cause the patient’s death due to embolism. The problem is still more serious in the 
manipulation of PN for neonates and preterm infants, whose metabolic necessities require 
great amounts of calcium and phosphorus. The necessity of a safe use of calcium and 
phosphate in PN compelled the search for new sources of phosphate ions. The present 
research presents the sodium polyphosphate (PoliP) – [NaPO3]n - as as alternative source of 
phosphorous. PoliP is an inorganic polymer that in water presents as a polianion that may 
contain a variable number of phosphate groups per chain.  

The research proved the viability of application of the sodium polyphosphate in the 
preparation of mixtures for PN, by the physico-chemical evaluation of these mixtures and 
their interaction with calcium and other components of the PN. The alterations in the systems 
were monitore by using electronic absorption spectroscopy UV-Vis, pHmetry, X-ray powder 
diffraction and 31P nuclear magnetic resonance (31P NMR) spectroscopy. The results allowed 
a better understanding of the physico-chemical conditions that influence the PoliP and Ca2+ 
sol-gel behavior within the mixtures.  

The data show that, in formulations containing amounts equivalent to those normally 
indicated in PN, in molar ratio P:Ca around 1, the PoliP chains stabilize the Ca2+ ions 
constituting a gel system that does not form precipitate. It was also verified that the 
components of the PN, Mg2+ and amino acids, show a stabilizing effect on the PoliP - Ca2+ 
interaction. It was possible to verify that the 31P RMN  technique presents a great efficiency in 
monitoring the interactions between PoliP and metallic cations. The chemometric study 
showed to be an adequate tool in the study of the compatibility degree among the components 
of the PN.  
 

Keywords: Calcium, stability, parenteral nutrition, polyphosphate, 31P NMR, chemometry. 
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1.1 Apresentação 

 

O preparo de misturas para Nutrição Parenteral (NP) inevitavelmente forma sistemas 

que são bem menos estáveis que seus constituintes individuais. Durante a preparação, 

conservação e administração dessas misturas existe a possibilidade de ocorrer 

incompatibilidades entre as substâncias presentes, com formação de precipitados, e ou a 

ocorrência de degradações e alterações químicas [ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. 

Os elementos cálcio e fósforo, juntamente com o magnésio, são os minerais mais 

abundantes do organismo humano [BRINE & ERNST, 2004]. O fornecimento adequado 

desses nutrientes é de fundamental importância para a formação estrutural de tecidos e o 

desempenho de suas funções, principalmente para crianças e recém-nascidos. No entanto, em 

NP, a obediência às necessidades fisiológicas pediátricas em relação à suplementação de 

cálcio e fósforo incorre em uma limitação de natureza físico-química. Altas concentrações de 

íons cálcio (Ca2+) e fosfato (PO4
3-) diluídos em um baixo volume final de NP aumentam o 

risco da formação de precipitados muito pouco solúveis de fosfato de cálcio. A administração 

de NP contendo partículas com tamanho superior a 5 µm pode causar a obstrução (embolia) 

de artérias pulmonares, trazendo graves conseqüências clínicas, podendo inclusive levar os 

pacientes à óbito [LUMPKIN, 1994; MARKS & CRILL, 2004].  

Com o intuito de minimizar tal incompatibilidade, vêm-se buscando fontes alternativas 

para administração de fósforo em formulações para NP. A presente pesquisa apresenta o 

polifosfato de sódio como uma fonte inorgânica alternativa de fósforo para NP.  

O polifosfato de sódio é um polímero inorgânico pertencente ao grupo dos fosfatos 

condensados. Quando em meio aquoso, os polifosfatos são polieletrólitos que, sob 

determinadas condições experimentais, possuem a capacidade de se associar a alguns metais 

de transição ou alcalinos terrosos, conduzindo à formação de complexos solúveis estáveis em 

relação à precipitação [VAN WAZER & CALLIS, 1958]. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a viabilidade de aplicação do polifosfato de sódio no preparo de misturas 

para NP, através da avaliação físico-química do mesmo e de sua interação com cálcio e outros 

componentes da NP. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

� Delimitar as regiões de concentrações em que a mistura entre soluções de polifosfato e 

cálcio formam complexos solúveis estáveis; 

 

� Avaliar o grau de compatibilidade de sistemas polifosfato - cálcio com alguns 

constituintes presentes em misturas para NP (aminoácidos, glicose, minerais e 

oligoelementos); 

 

� Monitorar variações de pH das misturas em estudo; 

 

� Confirmar a ocorrência de interações entre PoliP e componentes da NP, 

principalmente cátions metálicos, através da técnica de Ressonância Magnética 

Nuclear de 31P. 
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2.1 Suporte nutricional artificial 

 

O suporte nutricional artificial diz respeito ao conjunto de procedimentos que visa à 

manutenção ou recuperação do estado nutricional de um indivíduo, através do fornecimento 

de alimentos ou nutrientes para fins especiais. O tipo e características do suporte nutricional a 

ser empregado ao paciente hospitalizado dependem do grau de desnutrição prévia e da 

gravidade da enfermidade, sendo assim, trata-se de uma terapia cuja necessidade deve ser 

avaliada em conjunto com outras medidas de tratamento [ARIZMENDI et al., 2002; ASPEN, 

2002; MARCHINI et al., 1998]. 

A desnutrição pode ser descrita como o processo contínuo decorrente da ingestão de 

nutrientes menor do que os requerimentos, no qual se verifica uma sucessão de anormalidades 

metabólicas, redução das funções orgânicas e teciduais, e perda de massa corporal 

[KHURSHEED & JEEJEEBHOY, 2000]. A desnutrição é caracterizada pela depleção dos 

depósitos orgânicos de energia e proteínas, assim como, pelo surgimento de deficiências em 

vitaminas e minerais [WAITZBERG, 2002].  

O suporte nutricional pode ser oferecido por meio da nutrição enteral (NE), 

administrada por via digestiva, ou da nutrição parenteral (NP), administrada por via venosa 

[WAITZBERG, 2002]. A decisão da forma de nutrição a ser utilizada deve ser em função da 

relação risco/benefício, que é favorável a NE sendo visto tratar-se de uma preparação 

relativamente simples e barata a ser administrada pela via fisiológica natural. Portanto, a NP 

só passa a ser uma opção de suporte nutricional quando houver qualquer alteração funcional 

ou anatômica no sistema gastrointestinal [MCKEE, 2006].  

 

2.2 Nutrição parenteral 

 

Define-se a NP, segundo a regulamentação técnica vigente (Portaria                            

no 272/MS/SNVS), como: “Solução ou emulsão, composta basicamente de carboidratos, 

aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, estéril e apirogênica, acondicionada em 

recipiente de vidro ou plástico, destinada à administração intravenosa em pacientes 

desnutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou 

manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas” [BRASIL, 1998]. 

A NP apresenta o intuito de fornecer todos os elementos exigidos para uma dieta 

balanceada, mantendo o metabolismo corporal normal, ajudando a recuperação da 
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enfermidade de base e permitindo o repouso digestivo naqueles pacientes aos quais está 

indicada [ARIZMENDI et al., 2002]. 

A NP é uma preparação de uso extemporâneo, cujos diferentes componentes são 

misturados com técnica asséptica, em cabines de fluxo laminar horizontal, evitando-se assim a 

contaminação microbiológica [FALGAS et al., 2002]. Exceto nos casos de administração 

imediata, a NP deve ser conservada sob refrigeração (2ºC a 8ºC) logo após o preparo e 

durante todo e qualquer transporte. É recomendável que o tempo total entre preparação e 

administração não exceda 48 horas, salvo as formulações que passaram por estudos de 

estabilidade previamente realizados garantindo prazo de validade superior pela comprovação 

da qualidade físico-química e microbiológica [BRASIL, 1998]. A NP é misturada e 

armazenada em bolsa de material plástico acetato de etilvinila (EVA), isento de aditivos 

plastificantes solúveis [ALLWOOD & KEARNEY, 1998; SENPE, 1996; DRISCOLL, 2003], 

ou em bolsa multilaminar, que apresenta baixa permeabilidade ao oxigênio e alta 

transparência [ALLWOOD & KEARNEY, 1998; BALET et al, 2004]. 

Conforme composição e forma de preparo, a NP pode ser classificada em: 

I. Nutrição parenteral total (NPT) - Todos os nutrientes são administrados por via venosa 

central [ARIZMENDI et al., 2002]; 

II. Nutrição parenteral parcial - Quando um ou mais componentes não são misturados, 

normalmente utilizadas em administração por via periférica [ARIZMENDI et al., 

2002]; 

III. Nutrição parenteral padronizada ou padrão - Trata-se de composições previamente 

definidas para grupos de pacientes com necessidade metabólicas em comum, 

apresentando como principais vantagens a redução do desperdício e adequada previsão 

da estabilidade. Atualmente é possível encontrar disponíveis no mercado misturas 

padronizadas prontas para uso, indicadas para locais onde o emprego de NP é irregular 

ou onde não é possível prepará-Ia [KROHN et al., 2004; MARCHINI et al., 1998]. 

 

A via de acesso venoso pode ser periférica ou central. A via periférica, que consiste na 

administração em veias de pequenos calibres como as dos membros superiores, só é utilizada 

quando a osmolaridade da NP é adequada, devendo ser inferior a 900 mOsm/L, o que 

normalmente restringe o aporte de proteínas e calorias [BRINE & ERNST, 2004]. Sendo 

assim, a via venosa central é mais utilizada. Em uma veia de grosso calibre, normalmente a 

veia cava superior, é alocado um catéter cuja implantação e manutenção deve ser realizada 

sob rigorosas normas de assepsia [ASPEN, 2002]. No âmbito hospitalar, deve-se administrar 



 7

a ritmo constante pelas 24 horas do dia, evitando as mudanças bruscas na volemia, 

osmolaridade e glicemia, sendo obrigatória sua administração com bomba de perfusão e seu 

início gradual [ARIZMENDI et al., 2002]. 

 

2.3 Histórico da nutrição parenteral 

 

O desenvolvimento com sucesso da terapia nutricional artificial via NP, no sentido 

moderno, foi iniciado no final da década de 1930, porém, a história do tema surgiu muitos 

anos antes. Em 1831, o escocês Latta foi o primeiro a infundir solução salina em humanos 

com o intuito de tratar a cólera que os acometiam. O tratamento obteve grande êxito, os 

pacientes rapidamente se recuperaram [VINNARS & WILMORE, 2003]. 

Arthur Beidl e Rudely Krauts, no ano de 1896, foram os primeiros a infundirem 

glicose via endovenosa em humanos. A administração não causou glicosúria nos pacientes, 

porém, observou-se o surgimento de um estado febril. Na época ainda não se sabia da 

existência dos pirogênios. Em 1913, alguns pesquisadores fizeram estudos com hidrolisado de 

carne administrado via endovenosa em animais. No entanto, apenas em 1937 ocorreu a 

administração com sucesso de hidrolisado protéico em humanos, realizada por Robert Elman 

[VINNARS & WILMORE, 2003]. 

Em 1940, Paul Friedrich desenvolveu estudos da administração subcutânea de 

nutrientes. Ele infundiu em humanos uma mistura composta por peptona, gordura, glicose e 

eletrólitos. Entretanto, a administração subcutânea foi tão dolorida que o método não pôde ser 

utilizado clinicamente. Ainda na década de 1940, Dennis e Karlson relataram o suporte de 

pacientes cirúrgicos com uma infusão endovenosa contínua de solução de glicose junto com 

vitaminas, eletrólitos e plasma [VINNARS & WILMORE, 2003]. 

Em 1964, as soluções de L-aminoácidos cristalinos, que apresentam alta atividade 

biológica, foram desenvolvidas por Bansi e introduzidas no mercado na década de 1970 

[VINNARS & WILMORE, 2003]. 

Após várias tentativas frustradas de desenvolvimento de emulsões lipídicas para uso 

endovenoso por diversos pesquisadores, entre as décadas de 1920 e 1960, o cientista sueco 

Arvis Wretlind descobriu que emulsões preparadas com óleo de soja e fosfolipídeos da gema 

de ovo, como emulsificante, podem ser infundidas com segurança [VINNARS & WILMORE, 

2003]. 
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O grande marco da história da NP, contudo, foi o estudo realizado por Dudrick et al., 

em 1968, que demonstraram que pacientes sem o trato gastrointestinal funcionante podem 

desenvolver-se normalmente após serem infundidos na veia central (cava) com soluções de 

elevadas osmolaridades, contendo glicose, hidrolisado de proteínas, minerais e vitaminas, 

através de catéter venoso. Pouco depois, em 1972, os pesquisadores Solassol e Joyeux 

relataram o bem sucedido uso de formulações contendo emulsão lipídica, além de todos os 

outros nutrientes necessários (aminoácidos, glicose, eletrólitos, vitaminas e oligoelementos), 

que viriam a ser conhecidas como sistemas 3 em 1 ou NPT [VINNARS & WILMORE, 2003].  

 

2.4 Indicações da nutrição parenteral 

 

De maneira geral, a NP é indicada a todo paciente ao qual não é possível, não é 

indicada ou há rejeição da ingestão de alimentos, tanto na forma oral como por sonda, ou 

ainda quando o faça em quantidade insuficiente. Em suma, a indicação da NP é feita a 

pacientes cuja via enteral não é utilizado para a administração, digestão ou absorção de 

nutrientes, por um período maior que sete dias ou quando é desejável manter o sistema 

digestivo em repouso por motivos terapêuticos [ARIZMENDI et al., 2002]. 

Para se iniciar o fornecimento de nutrição parenteral, devem ser obedecidos os 

seguintes critérios de indicações [ARIZMENDI et al., 2002; ASPEN, 2002; KORETZ, 2007]: 

I. Pacientes em pré-operatório ou pós-operatório imediato, ou a espera de exames que 

devem manter jejum; 

II. Pacientes que apresentem hemorragia do trato digestivo superior, leves ou moderadas; 

III. Pacientes com desordens gastrintestinais; 

IV. Pacientes que se encontram em situação pós-traumática (sepse, politraumatismo, 

grande queimadura, grande cirurgia); 

V. Pacientes desnutridos que não podem ou não querem se alimentar por via enteral 

(cirurgia digestiva, doenças inflamatórias intestinais graves, neoplasias não 

complicadas e pacientes com anorexia nervosa); 

VI. Pacientes com doenças crônicas ou insuficiências orgânicas (enfermidade pulmonar 

obstrutiva crônica, diabetes, insuficiência renal ou hepática); 

VII. Pacientes pediátricos neonatos, que apresentem má formação congênita do trato 

gastrointestinal, e prematuros. 
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2.5 Composição da nutrição parenteral 

 

Os nutrientes que devem ser fornecidos no suporte nutricional parenteral podem ser 

divididos em três grupos: a fonte calórica, composta por carboidratos e gorduras; a fonte 

protéica, que são os aminoácidos; e os micronutrientes, que constitui os minerais, 

oligoelementos e vitaminas. A água completa a composição, sendo o veículo da nutrição 

parenteral [WAITZBERG, 2002]. 

 

2.5.1 Carboidratos 

 

Os carboidratos são utilizados como fonte de carbono para a síntese de componentes 

celulares, depósitos de energia química e elementos estruturais de células e tecidos. Os 

carboidratos têm, também, uma função poupadora de proteínas, visto que, quando disponíveis 

em quantidade suficiente, impedem que as proteínas sejam utilizadas para a produção de 

energia. Os carboidratos impedem ainda a formação excessiva dos corpos cetônicos, 

derivados da oxidação lipídica, evitando assim a acidose metabólica [WAITZBERG, 2002]. 

A glicose é a fonte de carboidrato mais utilizada na composição da NP, pelo fato de 

ser o combustível natural metabolizável por todos os tecidos e que, em situações normais, é o 

melhor tolerado. Entretanto, a capacidade de pacientes diabéticos ou com elevado grau de 

estresse metabólico (estados pós-traumáticos e infecção grave) de oxidar glicose é limitada, 

em virtude da redução na síntese, disponibilidade e ação da insulina [WAITZBERG, 2002]. 

Nesses casos especiais, pode-se utilizar a frutose como fonte de carboidratos, que independe 

da insulina para entrar nas células, ou ainda, o xilitol e o sorbitol [ARIZMENDI et al., 2002]. 

A glicose apresenta aproximadamente 4,0 kcal/g e é recomendável que em NP seja 

fornecida em uma dose diária de 2,0-5,0 g/kg/dia. Porém, não se deve ultrapassar a velocidade 

de 4,0 mg/kg/min durante administração [ARIZMENDI et al., 2002]. 

 

2.5.2 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 
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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]. 

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 de 1 g/kg durante 4 horas, 

não excedendo a dose diária total de 4 g/kg de peso corporal [WAITZBERG, 2002]. 

 

2.5.3 Proteínas 

 

As proteínas encontram-se presentes na estrutura de todos os tecidos; apresentam 

funções de enzimas e anticorpos; possuem atividade hormonal; participam da homeostase e 

coagulação sanguínea e do transporte de moléculas no organismo; atuam na contração 

muscular e na transmissão de impulsos nervosos [LEHNINGER et al., 2004]. 

Em NP, as proteínas são fornecidas por meio de soluções de aminoácidos essenciais e 

não essenciais na forma levógira [ARIZMENDI et al., 2002]. Essas composições consistem 

em uma mistura de 18-20 aminoácidos e encontram-se disponíveis comercialmente em 

apresentações nas concentrações de 3 a 10%.  Os aminoácidos essenciais (valina, leucina, 

isoleucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina e triptófano) compõem obrigatoriamente 

estas soluções, com exceção das formulações para pacientes hepatopatas, que não apresentam 

os aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina e triptofano) [LOURENÇO & CAMILO, 

2004]. A presença dos aminoácidos ditos não essenciais varia de acordo com as condições 

específicas de determinados grupos de pacientes. Por exemplo, pacientes nefropatas 
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necessitam de histidina [LOURENÇO & CAMILO, 2004; WAITZBERG, 2002]. Já a cisteína 

e tirosina são fundamentais aos neonatos e prematuros [te BRAAKE et al., 2007]. E nos 

pacientes em situações de estresse hipermetabólico, o fornecimento de glutamina e arginina é 

indispensável [ARIZMENDI et al., 2002; FÜRST, 1998].  

Recomenda-se um aporte protéico na faixa de 0,8 – 1,0 g/kg/dia por NP em pacientes 

adulto estáveis, já pacientes adultos em estado crítico requerem de 1,2 a 2 g/kg/dia [ASPEN, 

1998]. À Pacientes pediátricos prematuros, administra-se de 1,5 a 4,0 g/kg/dia de aminoácidos 

[KOLETZKO et. al., 2005b]. 

 

2.5.4 Minerais 

 

Os minerais são elementos que apresentam diversas funções no organismo. Atuam 

como eletrólitos, quando na forma iônica, ou participam da composição de alguns compostos 

essenciais como, enzimas, hormônios, secreções e proteínas. Participam da regulação do 

metabolismo enzimático, mantém o equilíbrio ácido-básico, a estimulação nervosa e muscular 

e a pressão osmótica. Facilitam a transferência de compostos pelas membranas celulares e 

compõem tecidos orgânicos. O excesso ou deficiência de um dos minerais interfere no 

metabolismo dos outros, sendo assim, existe uma dependência sinérgica entre eles 

[WAITZBERG, 2002]. 

Potássio (K), sódio (Na) e cloro (Cl) são os elementos responsáveis pela manutenção 

do equilíbrio eletrolítico e devem ser ajustados diariamente conforme as perdas e os níveis 

plasmáticos. Cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio (Mg) e enxofre (S) são os outros minerais 

imprescindíveis que devem estar presentes à dieta dos pacientes. A Tab. 2.1 apresenta as 

faixas de concentração de minerais indicadas para suprir os requerimentos diários de adultos e 

crianças através de administração parenteral. 

 

Tabela 2.1 – Faixa de quantidades diárias de minerais via NP [ASPEN, 1998; BRINE & ERNST, 2004*]. 

Mineral Adultos Crianças 

Sódio 1,0 – 2,0 mmol/kg 2,0 – 6,0 mmol/kg 

Potássio 1,0 – 2,0 mmol/kg 1,0 – 4,0 mmol/kg 

Cálcio 5,0 – 7,5 mmol 0,5 – 2,0 mmol/kg 

Magnésio 4,0 – 10 mmol 0.15 – 0,45 mmol/kg* 

Fósforo 20 – 40 mmol 0,5 – 2,0 mmol/kg 
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2.5.4.1 Cálcio 

 

O cálcio é o mineral mais abundante do organismo. É essencial nos processos de 

coagulação sanguínea e de ativação do sistema complemento, na excitabilidade 

neuromuscular e transmissão de impulsos nervosos. Atua na contração muscular e na 

mineralização dos ossos e dentes. Participa também da ativação enzimática e da regulação da 

função endócrina e exócrina [MARKS & CRILL, 2004]. O cálcio é ainda o responsável pelo 

transporte de vitamina B12 pelo trato gastrintestinal e é muito importante para manutenção e 

função da membrana das células [WAITZBERG, 2002].  

A carência de cálcio (hipocalcemia) pode causar convulsões, parestesias, diarréia, 

perda de peso, dores ósseas, fraturas, raquitismo, osteoporose, osteomalácia e edema papilar. 

O excesso (hipercalcemia) pode provocar calcificações ou conduzir a uma arritmia cardíaca 

[WAITZBERG, 2002]. 

 

2.5.4.2 Fósforo 

 

O fósforo é o sexto elemento mais abundante do organismo. É fundamental para a 

mineralização e estrutura óssea e dentária, síntese de colágeno e homeostase do cálcio. 

Compõe os compostos fosfatos de alta energia (ATP e GTP), ácidos nucléicos e fosfolipídeos, 

além da fosfocreatina, do AMP e do 2,3-difosfoglicerato, que apresenta função na dissociação 

da oxihemoglobina permitindo o lançamento de oxigênio para os tecidos [MARKS & CRILL, 

2004]. O fósforo é também co-fator de múltiplos sistemas enzimáticos do metabolismo de 

carboidratos, lipídeos e proteínas, e atua como modificador do equilíbrio ácido-básico 

plasmático para o tamponamento sanguíneo. Sendo ainda, um regulador da excreção renal de 

íons hidrogênio e da utilização do complexo vitamínico B [WAITZBERG, 2002]. 

A deficiência de fósforo (hipofosfatemia) traz seqüelas neurológicas, musculares, 

hematológicas, respiratórias, ósseas e renais. O excesso de fósforo (hiperfosfatemia) é 

caracterizado pela hipocalcemia e seu efeitos associados [MARKS & CRILL, 2004]. 
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2.5.5 Oligoelementos 

 

A classe dos oligoelementos é constituída por zinco, cobre, ferro, manganês, 

molibdênio, cromo, selênio, iodo e flúor. Também conhecidos como elementos traços, devido 

às baixas concentrações presentes no organismo, os oligoelementos estão envolvidos em 

muitos processos metabólicos, incluindo atividade enzimática e reações imunológicas 

[QUINTAL et al.,1992; KOLETZKO et al., 2005b]. Algumas doenças podem requerer a 

supressão ou ajuste na dose de oligoelementos. A deficiência de zinco é bastante freqüente, 

portanto, deve-se prestar atenção especial ao seu fornecimento adequado. Na insuficiência 

renal pode ser necessário reduzir a oferta de selênio, cromo, zinco e molibdênio [GREENE et 

al., 1988]. 

Os oligoelementos aceleram a degradação de algumas vitaminas, por isso é prática 

comum na preparação de bolsas de NP adicionar as vitaminas e os oligoelementos em dias 

alternados [ARIZMENDI et al., 2002]. A Tab. 2.2 apresenta a faixa de quantidades de 

oligoelementos administradas via parenteral para adultos e crianças. 

 

Tabela 2.2 - Necessidades diárias de alguns oligoelementos via NP [ASPEN, 2002]. 

Oligoelemento Adultos Crianças 

Cromo 10 – 15 µg 0,2 µg/kg 

Cobre 0,3 – 0,5 mg 20 µg/kg 

Manganês 60 – 100 µg 1 µg/kg 

Selênio 20 - 60 µg 2-3 µg/kg 

Zinco 2,5 – 5 mg 400 µg/kg 

 

2.5.6 Vitaminas 

 

As vitaminas estão envolvidas na utilização de substratos energéticos, atuando como 

co-fatores de enzimas no metabolismo intermediário, e na síntese protéica, assim como no 

sistema imunológico e na cicatrização de feridas [ARIZMENDI et al., 2002]. A deficiência 

destes compostos no organismo induz o surgimento das doenças de carência, já o excesso 

pode causar efeitos tóxicos [WAITZBERG, 2002].  
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As vitaminas são classificadas em [GREENE et al., 1988]: 

I. Hidrossolúveis - Tiamina (B1); riboflavina (B2); niacina (B3); ácido pantotênico 

(B5); piridoxina (B6); biotina (B7); ácido fólico (B9); cianocobalamina (B12) e 

ácido ascórbico (C). 

II. Lipossolúveis - Retinol (A); calciferol (D); tocoferol (E); fitomenadiona (K1). 

 

2.5.7 Água 

 

A proporção de água no organismo varia de acordo com o sexo e a idade. Em um ser 

humano adulto saudável, cerca de 60% de seu peso corporal constitui-se de água. Já em 

recém-nascidos a quantidade de água pode chegar a 80% [WAITZBERG, 2002].  

A água do organismo encontra-se distribuída em dois compartimentos principais: o 

líquido extracelular e o líquido intracelular. O líquido intracelular é o meio onde ocorrem os 

processos metabólicos, enquanto que o líquido extracelular serve como o meio de transporte 

de gases, nutrientes e produtos do metabolismo celular. A água participa ainda dos processos 

digestivos e da composição dos humores corpóreos. Água é também essencial para a 

regulação da temperatura do organismo [WAITZBERG, 2002]. 

A necessidade basal de água para o adulto depende das perdas de água sensíveis 

(urinária) e insensíveis, e varia de 1250 a 3000 mL/dia. Em média, um adulto de 20 a 55 anos 

necessita de 35 mL de água por kg de peso corporal [WAITZBERG, 2002]. Já em uma 

criança recém-nascida esse valor pode chegar a 150 mL/kg/dia [ASPEN, 1998]. 

 

2.6 Nutrição parenteral de uso pediátrico 

 

Crianças e recém-nascidos, particularmente prematuros, constituem um grupo de 

pacientes que necessitam de cuidados especiais com relação ao suporte nutricional. Um 

adequado aporte de nutrientes é necessário para propiciar a manutenção do metabolismo basal 

e favorecer o desenvolvimento desses pacientes [KOLETZKO et al., 2005a]. Estatísticas 

indicam que um inadequado suporte nutricional fornecido a infantes que apresentam muito 

baixo peso ao nascimento (< 1,5 kg) aumenta o risco de apresentarem déficits substanciais no 

neurodesenvolvimento [BRINE & ERNST, 2004]. A limitada capacidade funcional do 

estômago e dos processos enzimáticos e hormonais do intestino dos recém-nascidos interfere 
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na digestão e na nutrição, comprometendo desta forma a oferta dos nutrientes [GRUMACK et 

al., 1986]. Os prematuros apresentam ainda outros problemas que dificultam o aporte 

nutricional: imaturidade na sucção e deglutição, alta necessidade calórica com pequena 

capacidade gástrica, reflexos pobres levando à aspiração, imaturidade e, geralmente, 

incompetência do esfíncter esofagogástrico, levando ao refluxo e diminuição na motilidade 

intestinal, particularmente, se não alimentado por via enteral [LACERDA et al., 1999]. 

As necessidades dos minerais cálcio e fósforo são maiores nos recém-nascidos, devido 

a um rápido desenvolvimento do esqueleto [MARKS & CRILL, 2004]. Em virtude da perda 

aumentada de cálcio na urina, à dificuldade em sua retenção e às baixas concentrações de 

cálcio e fósforo no leite materno, os recém-nascidos de muito baixo peso podem desenvolver 

osteopenia [LACERDA et al., 1999]. Preconiza-se que a relação em massa de cálcio/fósforo a 

serem fornecidos deve ser de 1,7 visto que alguns estudos indicam que esta é a proporção que 

melhor promove a mineralização óssea pelo fato de simular as concentrações observadas em 

meio intra-uterino [TRINDADE, 2005]. 

 

2.7 Instabilidades físico-químicas da nutrição parenteral 

 

No âmbito hospitalar, a execução, supervisão e avaliação da terapia de nutrição 

parenteral são de responsabilidade de uma equipe multiprofissional composta por 

enfermeiros, farmacêuticos, médicos e nutricionistas.  Ao profissional farmacêutico é 

atribuída a responsabilidade por todas as operações inerentes ao desenvolvimento e preparo 

(avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte) da 

NP, atendendo às recomendações das Boas Práticas de Preparação [BRASIL, 1998]. Portanto, 

cabe a esse profissional a realização de pesquisas no âmbito da NP para a formulação de 

produtos mais seguros e eficazes, que garantam a máxima estabilidade e compatibilidade. 

São diversos os problemas enfrentados pelos farmacêuticos em suas atribuições. Uma 

rígida avaliação com relação à compatibilidade e estabilidade físico-química deve ser 

realizada pelo farmacêutico antes da utilização de NP, de modo a evitar problemas 

decorrentes da gama de possibilidades de interação entre os mais de 40 diferentes 

componentes que podem estar presentes nessas preparações [SENPE, 1996]. 

As mais importantes instabilidades físico-químicas da NP são: separação de fases da 

emulsão lipídica; degradação por processos oxidativos; e precipitação de fosfato de cálcio. 
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2.7.1 Separação de fases da emulsão lipídica 

 

A emulsão lipídica é um sistema coloidal metaestável. Portanto, mudanças no 

ambiente de estabilidade ótima acarretam em alterações na estrutura da emulsão, pelo efeito 

da coalescência das gotículas lipídicas, levando à separação das fases, oleosa e aquosa 

[ANTUNES, 2004; FALGAS et al., 2002]. Se tal fenômeno não for perfeitamente detectado 

ou percebido antes da administração da mistura, há o risco de causar embolia gordurosa 

microvascular no paciente, visto que as gotículas infundidas maiores que 5 µm podem 

obstruir os vasos sanguíneos [DRISCOLL, 2003]. 

As emulsões 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]. Tal barreira elétrica atrai 

íons hidratados para a superfície da gotícula, formando uma camada de solvatação. As bordas 

desta camada, chamada de plano de cisalhamento, representam a fronteira do movimento 

relativo entre a gotícula oleosa e a fase aquosa. O potencial elétrico no plano de cisalhamento 

é conhecido como potencial zeta. Um aumento na concentração de contra-íons reduz o 

potencial zeta das gotículas oleosas e conseqüentemente a força de repulsão entre elas 

[AULTON, 2005]. 

Os fatores físico-químicos que podem levar a quebra da emulsão lipídica são: 

 

1. Concentração de cátions - A presença de altas concentrações de cátions no meio, 

principalmente divalentes e trivalentes, induz a desestabilização das emulsões [GONYON et 

al., 2007]. A equação desenvolvida por Schultz e Hardy é utilizada para previsão da 

concentração máxima de cátions que pode ser adicionada sem provocar perturbações no 

sistema lipídico, trata-se da determinação do número de agregação crítico, do inglês “Critical 

Agregation Number” (CAN) [ANTUNES, 2004; WAITZBERG, 2002], calculada através da 

relação (1) a seguir: 
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CAN = A + 64B +729C              (1) 

 

Onde, A representa a concentração em mmol/L de cátions monovalentes, B a de 

cátions divalentes e C dos cátions trivalentes. Valores de CAN acima de 700 significam que 

as misturas oferecem grande risco de separação de fases [ANTUNES, 2004].  

 

2. pH - A variação do pH acarreta em uma mudança no grau de ionização do 

fosfolipídeos, sendo assim, a máxima estabilidade da emulsão ocorre em pH entre 5 e 10 

[ANTUNES, 2004; FALGAS et al., 2002] . 

 

3. Temperatura – Elevadas temperaturas ou variações térmicas bruscas podem 

ocasionar na quebra das emulsões [FALGAS et al., 2002].  

 

2.7.2 Degradação por processos oxidativos 

 

Os componentes da NP susceptíveis à degradação por processos oxidativos são as 

vitaminas, os aminoácidos e a emulsão lipídica. Diversas pesquisam relatam que a luz visível 

induz a fotodegradação das vitaminas A, D, E, K, C e complexo B nas preparações de NP. 

Dentre essas, o retinol e a riboflavina são as mais sensíveis a fotodegradação. Os estudos 

demonstram que o componente ultravioleta (UV) da luz é o agente causador da 

fotodegradação [ALLWOOD & KEARNEY, 1998].   

A vitamina C sofre oxidação ao reagir com o oxigênio, que está presente na mistura ao 

ser introduzido pela injeção dos componentes da NP ou devido a permeação através da bolsa 

durante armazenamento. Esta oxidação é favorecida em altas temperaturas e sofre catálise 

pela ação de íons cobre, principalmente, além de ferro, zinco e manganês. Ocorre a formação 

de subprodutos que são geradores em potencial de radicais peróxidos. Os peróxidos são 

compostos nocivos à saúde devido a elevada capacidade oxidante [ALLWOOD & 

KEARNEY, 1998; LAVOIE et al., 2007]. 

A degradação da tiamina é causada, em particular, pela sua redução induzida pelo 

metabissulfito de sódio, substância utilizada como antioxidante em soluções comerciais de 

aminoácidos. Porém, também ocorre fotodegradação quando na exposição direta a luz 

[ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. 
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Com relação aos aminoácidos, estudos realizados constataram a oxidação do 

triptófano, histidina e metionina presentes em NP pela ação da luz visível [EDWARDS & 

SILVA, 2001]. A fotooxidação resulta na redução na concentração desses componentes 

podendo causar insuficiências no fornecimento. Outro problema decorrente da fotooxidação é 

a formação de precipitados, como é o caso na dimerização da cisteína pela luz UV 

[SHULMAN, 2000]. 

Estudos também demonstram que existem fatores cruzados e intrínsecos que podem 

induzir os processos oxidativos, evidenciando incompatibilidades entre os constituintes das 

formulações. Mostrou-se, por exemplo, que a vitamina B2 acelera a fotodegradação dos 

aminoácidos metionina, triptófano, prolina e tirosina [ALLWOOD & KEARNEY, 1998; 

SOUZA et al., 2005]. Outros trabalhos evidenciam que a redução do íon selenito pela 

vitamina C conduz a precipitação de selênio elementar [ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. 

Verificam-se ainda relatos descrevendo que as emulsões lipídicas constituem potenciais 

fontes de agentes oxidantes por formarem radicais peróxidos após sofrerem fotooxidação 

[BALET et al., 2004; STEGER & MÜHLEBACH, 1997], tal processo também pode 

ocasionar na quebra da emulsão [STEGER & MÜHLEBACH, 1997]. 

 

2.7.3 Precipitação de fosfato de cálcio 

 

Tradicionalmente, a precipitação de fosfato de cálcio tem sido uma importante 

preocupação farmacêutica, como sugerem os diversos estudos acerca da compatibilidade entre 

cálcio e fosfato, que surgem das tentativas de se estabelecer as concentrações máximas que 

podem ser misturadas em formulações específicas de NP [RONCHERA-OMS et al., 1995].  

O fornecimento adequado dos minerais cálcio e fósforo por meio de NP trata-se de um 

grande desafio. A obediência às necessidades fisiológicas em relação à suplementação de 

cálcio e fósforo, principalmente de pacientes pediátricos, incorre em uma limitação de ordem 

físico-química. Altas concentrações de íons cálcio (Ca2+) e fosfato (PO4
3-), diluídos em um 

baixo volume final de NP, aumentam o risco da formação de precipitados muito pouco 

solúveis de fosfato de cálcio, como indica a constante do produto de solubilidade, Kps 

(Ca3(PO4)2) = 2x10-29, em meio aquoso com pH = 7,0 [DEAN, 1973]. A administração de NP 

contendo partículas com tamanhos maiores que 5 µm pode causar a obstrução (embolia) de 

artérias pulmonares, trazendo graves conseqüências clínicas, podendo acarretar na morte dos 

pacientes. Em 1994, o FDA publicou um alerta de segurança a respeito da precipitação de 
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fosfato de cálcio [LUMPKIN, 1994], baseado no relato de pelo menos dois casos de angústia 

respiratória e duas mortes de pacientes que receberam NP [ASPEN, 1998]. Necrópsias 

confirmaram embolia pulmonar microvascular e pneumonite intersticial contendo fosfato de 

cálcio [MENTEN et al., 1998; REEDY et al., 2005; SENPE, 1996]. Além dos casos clínicos, 

a presença de precipitados de fosfato de cálcio tem sido descrita na obstrução de catéteres 

venosos centrais durante administração de NP [MARKS & CRILL, 2004].  

As concentrações finais de íons cálcio e fosfato na NP exercem influência direta sobre 

a formação de precipitados de fosfato de cálcio, assim como o pH final da mistura. Alguns 

outros fatores influenciam de forma indireta na precipitação, sendo estes: temperatura e tempo 

de estocagem e administração, concentração final e composição de aminoácidos, 

concentração final de glicose e magnésio, ordem de adição dos constituintes na NP e tipo de 

sais de cálcio e fosfato utilizados [ALLWOOD & KEARNEY, 1998; FALGAS et al., 2002; 

RONCHERA-OMS et al, 1995; TRISSEL & CANADA, 2001; WAITZBERG, 2002]. 

A veiculação de fósforo em composições nutritivas parenterais é realizada comumente 

por meio da adição dos sais inorgânicos de fosfato de potássio (fosfato de potássio 

monobásico e ou fosfato de potássio dibásico). O grupo fosfato pode se apresentar em meio 

aquoso como íon fosfato trivalente (PO4
3-) ou suas formas monobásicas (H2PO4

-) e dibásicas 

(HPO4
2-), dependendo do pH do meio. O equilíbrio entre as espécies é determinado pelas 

constantes de ionização (pKa). A transição entre as formas ionizadas dibásica e monobásica 

ocorre no pH 7,2 (pKa), ponto onde ambas encontram-se em igual proporção. Valores 

elevados de pH favorecem a forma ionizada dibásica do fosfato e conseqüentemente a 

formação dos precipitados cristalinos muito pouco solúveis de fosfato de cálcio dibásico, sal 

cerca de 60 vezes menos solúvel que o sal de fosfato monobásico, visto que este último 

apresenta uma solubilidade de 1,8% m/v enquanto a da forma dibásica é de apenas 0,03% m/v 

[ALLWOOD & KEARNEY, 1998; DRISCOLL, 2003]. A estipulação da concentração da 

forma de fosfato predominante pode ser feita por meio da equação de Handerson-Hasselbach 

(2) [ALLWOOD & KEARNEY, 1998; LEHNINGER et al., 2004]: 

 

 pH = pKa + log       [dibásica]_           (2) 

                [monobásica] 

 

Os valores de pH da NP são determinados pelas concentrações finais de glicose e 

aminoácidos. A glicose reduz o pH, desfavorecendo assim a formação de fosfato de cálcio. A 

solução de aminoácidos apresenta capacidade tamponante do pH, característica determinada 
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pelas concentrações dos aminoácidos básicos (arginina, histidina e lisina). Portanto, a maior 

presença de aminoácidos em NP garante uma maior estabilidade da mistura com relação a 

formação de precipitados devido sua capacidade de neutralizar variações de pH [ALLWOOD 

& KEARNEY, 1998].  

Atuando indiretamente, a temperatura é outro fator que interfere na solubilidade dos 

sais. A elevação da temperatura permite maior dissociação do sal de cálcio e favorece o 

equilíbrio iônico do sal de fosfato para sua forma dibásica, tornando as espécies iônicas livres 

para a interação [ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. A dissociação dos sais orgânicos ocorre 

em menor grau em relação aos inorgânicos, por isso, recentemente têm-se optado pelo uso dos 

fosfatos orgânicos. Com o mesmo intuito, já se encontra largamente utilizado como fonte de 

cálcio o sal orgânico gluconato de cálcio, em substituição ao inicialmente utilizado cloreto de 

cálcio [RONCHERA-OMS et al., 1996].  

A formação de precipitados de fosfatos de cálcio pode ocorrer durante o processo de 

mistura da NP ou depois de algum tempo após manipulação. Quando altas concentrações de 

cálcio e fosfato são misturadas em um baixo volume aquoso pode haver a formação imediata 

de fosfato de cálcio (Ca3[PO4]2), que se apresentam amorfos como flóculos, sendo 

perfeitamente visíveis por apresentarem coloração branca. O processo mediado pelo tempo 

ocorre principalmente durante administração, no intervalo de até 48 horas após o preparo, 

quando há a formação de precipitados semi-transparentes e cristalinos de fosfato de cálcio 

dibásico (CaHPO4), que são difíceis de serem detectados visualmente e normalmente 

encontram-se aderidos as paredes das bolsas [ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. Nos dois 

casos, os precipitados formados são altamente difíceis de redissolver e quando há ocorrências 

deste tipo deve-se desprezar as misturas preparadas. 

A concentração de magnésio também exerce influência sobre a probabilidade de 

precipitação devido a sua associação com íons fosfato, formando sais que são relativamente 

mais solúveis. Tal efeito depende do pH e da proporção molar entre cálcio e magnésio. Uma 

relação magnésio/cálcio abaixo de dois atua positivamente na solubilidade do fosfato de 

cálcio [ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. 

A ordem de adição dos componentes em NP é mais um fator que afeta a solubilidade 

do fosfato de cálcio. Recomendam-se duas formas de preparação das misturas, consagradas na 

prática farmacêutica, que seguem uma ordem lógica de adição dos componentes de modo a 

evitar incompatibilidades. Em ambas, o fosfato nunca é misturado diretamente ao cálcio. O 

método mais comum preconiza que o fosfato deve ser misturado inicialmente aos 

aminoácidos para impedir que a posterior adição dos outros componentes altere o pH 
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favorecendo a formação de precipitado. O cálcio é o último dos eletrólitos a ser adicionado 

[ASPEN, 1998; MARKS & CRILL, 2004; SENPE, 1996]. As vitaminas e a emulsão lipídica, 

nesta ordem, devem ser adicionadas no final, visto que dificultam a visualização de provável 

formação de precipitados. Após cada adição deve ser feita uma leve agitação da mistura e 

uma inspeção visual [WAITZBERG, 2002]. 

O outro modo de se preparar as misturas consiste em adicionar inicialmente o fosfato à 

glicose, visto que o baixo pH do último favorece a forma monobásica de fosfato, a mais 

solúvel [SENPE, 1996].  Em seguida, são adicionados os outros micronutrientes, exceto 

vitaminas e cálcio, que já precisa estar previamente misturado aos aminoácidos para ser 

adicionado, de forma que ocorra sua complexação com os aminoácidos lisina, arginina, 

histidina e ácidos glutâmico e aspártico [ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. Desta forma, o 

cálcio estará menos disponível para interação com o fosfato, impedindo a formação de 

precipitado. Como no método anterior, as vitaminas e a emulsão lipídica devem ser 

adicionadas por último. 

Em substituição aos sais inorgânicos de fosfato, podem ser utilizados sais de fosfatos 

orgânicos tais como, sais dissódicos de glicerofosfato, glicose-1-fosfato e frutose-1,6-

difosfato [HICKS & HARDY, 2001; RONCHERA-OMS et al., 1996], ou ainda o 

glicerofosfato de cálcio [HANNING et al., 1991]. Os sais orgânicos de fosfato apresentam 

vantagem sobre os sais de fosfato de potássio por apresentarem um baixo grau de dissociação 

em meio aquoso, permitindo a incorporação de altas concentrações de íons cálcio com baixo 

risco de ocorrer formação de precipitados.  No entanto, a dispendiosa tecnologia industrial de 

obtenção desses sais torna-os economicamente pouco viáveis quanto ao uso em NP, elevando 

significativamente o custo final das preparações [ALLWOOD & KEARNEY, 1998; 

RONCHERA-OMS et al., 1996].  

Diante das diversas variáveis que podem influenciar na precipitação de fosfato de 

cálcio, ainda não é possível prever com garantida margem de segurança a estabilidade de NP 

contendo concentrações elevadas de cálcio e fósforo. Por isso, o presente estudo, na tentativa 

de estabelecer uma nova opção para a veiculação segura de fósforo em uma fonte estável e 

barata, apresenta o polifosfato. 
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2.8 Polifosfatos 

 

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. Em 1833, Graham descreveu um fosfato vítreo obtido pela 

fusão de NaH2PO4, que chamou de “metafosfato”. Anos depois, os pesquisadores Fleitmann e 

Hannenberg (1848) demostraram que os “metafosfatos” produzidos por Grahan se tratavam 

de misturas de compostos muito parecidos de fosfatos condensados que diferiam 

principalmente no grau de polimerização. Atualmente, o termo metafosfato designa 

exclusivamente os chamados fosfatos condensados cíclicos [KULAEV et al., 2004]. 

Os fosfatos condensados adquiriram muitas aplicações ao longo de sua história. 

Entretanto, o auge dos estudos científicos envolvendo estes compostos ocorreu durante as 

décadas de 1940 e 1950, quando houve o reconhecimento de sua natureza como 

polieletrólitos. Partindo-se destas pesquisas, foi possível realizar a seguinte classificação dos 

fosfatos inorgânicos condensados: ciclofosfatos (metafosfatos), polifosfatos e fosfatos 

ramificados (ultrafosfatos) [CALLIS et al., 1954]. 

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]. 

 

 

 

                                      n  

                                            

Figura 2.1 – Estrutura química do polifosfato com grau de polimerização n. As esferas amarelas representam os 
átomos de fósforo e as vermelhas os átomos de oxigênio. 
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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]. O difosfato (pirofosfato), que 

apresenta a fórmula P2O7
4-, é o ânion polifosfato mais simples, formado pela união de dois 

ânions ortofosfato. O termo metafosfato refere-se aos fosfatos condensados cíclicos 

(ciclofosfatos) que possuem, na forma salina, a composição exata (MPO3)n, onde M  

normalmente é um metal alcalino (Na e K) ou alcalino terroso (Ca, Mg).  Os polifosfatos de 

cadeia longa são frequentemente confundidos com os metafosfatos pelo fato de possuírem 

aproximadamente a mesma composição. A fórmula geral para os polifosfatos é 

M(n+2)PnO(3n+1). Entretanto, conforme o tamanho da cadeia cresce, a razão 3n+1/n se aproxima 

de 3 e considera-se que a fórmula do polifosfato seja igual a do ciclofosfato [GREENWOOD 

& EARNSHAW, 1998]. 

A polimerização de fosfatos primários de sódio gera produtos com vários nomes, tais 

como: sal de Graham, hexametafosfato de sódio, metafosfato de sódio e polifosfato de sódio. 

A nomenclatura desses sais ainda é motivo de controvérsia, visto que a denominação 

comercial não retrata exatamente suas composições. O nome hexametafosfato de sódio induz 

enganosamente a pensar que se trata de um fosfato condensado cíclico com n igual a 6. 

Entretanto, o sal vendido comercialmente com esse nome é composto na realidade por cadeias 

lineares de fosfatos condensados com n médio entre 10 e 15. O composto com as mesmas 

características pode ser encontrado também sob o nome de polifosfato de sódio vítreo 

[LANIGAN, 2001]. O produto chamado sal de Graham, que apresenta em sua composição 

polifosfatos lineares com n médio de 200 [CALLIS et al., 1954], muitas vezes recebe a 

denominação de metafosfato de sódio. Apenas os polifosfatos com n de 2 à 5 são obtidos 

como compostos puros no estado cristalino, já os de tamanho de cadeia maior, como os 

produtos já citados, são sintetizados na forma de misturas de fosfatos condensados de 

tamanho de cadeia variável, apresentando inclusive porcentagens significativas de grupos 

ortofosfato e de estruturas cíclicas em suas composições, ou até mesmo fosfatos ramificados 

[KULAEV et al., 2004]. Estes últimos, quando em solução, se transformam rapidamente em 

polifosfatos lineares, anéis simples ou ortofosfato por hidrólise, dada a fragilidade das 

ligações no terceiro oxigênio ionizável das unidades fosfato [STRAUSS & TREITLER, 

1954]. 

Para análise dos diferentes tipos de fosfatos condensados presentes nestas misturas, 

frequentemente, se utilizam as técnicas cromatográficas. Na década de 50, foram 
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desenvolvidas as técnicas de cromatografia de papel e de cromatografia em coluna para tal 

finalidade. A cromatografia em papel permite a separação de polifosfatos lineares e 

ciclofosfatos de baixo peso molecular (n = 2 – 9). Nesta época, a cromatografia de troca 

iônica também foi bastante utilizada. Atualmente, a cromatografia líquida em coluna de alta 

eficiência (HPLC) é a técnica preferencial para separação e quantificação dos componentes de 

misturas de polifosfato contendo fosfatos condensados lineares e cíclicos, podendo ser 

utilizado inclusive para a determinação do tamanho médio de cadeia [KULAEV et al., 2004]. 

Entretanto, as técnicas de espectroscopia de absorção no infravermelho (IV) e ressonância 

magnética nuclear (RMN) são as formas mais práticas de elucidação da estrutura das cadeias 

de fosfatos condensados [GREENFIELD & CLIFT, 1974]. O RMN pode ser aplicado 

satisfatoriamente para a determinação do tamanho médio de cadeia, inclusive, é bastante 

utilizado para materiais biológicos por tratar-se de uma técnica não destrutiva ou invasiva 

[CHEN, 1999; HENDERSON et al., 1974; MORENO et al., 2000]. 

 

2.8.1 Complexação de íons metálicos pelos polifosfatos 

 

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].  

Na literatura, encontram-se alguns trabalhos que comparam a complexação de íons cálcio com 

a de magnésio pelos polifosfatos. Verifica-se que os polifosfatos promovem a complexação de 

íons magnésio mais eficientemente do que os íons cálcio. Um determinado polifosfato 

complexa uma quantidade de Mg2+ cerca de cinco a dez vezes maior do que de Ca2+. Em 

relação à capacidade de complexação do tipo de polifosfato utilizado, tais estudos mostram 

que o pirofosfato é mais eficiente em complexar o Mg2+ do que o trifosfato, que por sua vez, é 

mais efetivo do que os polifosfatos lineares de cadeia longa. Já para Ca2+, observa-se o 

comportamento inverso, sendo assim, para tal íon a capacidade de complexação do polifosfato 

aumenta proporcionalmente com o tamanho da cadeia. Outros estudos mostram que os 

polifosfatos são menos eficientes em formar complexos solúveis com íons ferro do que com 

Ca2+ [VAN WAZER & CALLIS, 1958]. 

Há ainda pesquisas que confrontaram a capacidade de complexação dos polifosfatos 

com os ciclofosfatos. Verifica-se que os polifosfatos são mais eficientes em manter os metais 
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em solução do que os ciclofosfatos. Os poliânions de fosfatos condensados lineares são 

formados por unidades de fosfato de meio da cadeia e duas unidades fosfato no fim da cadeia. 

Estas últimas teriam um maior poder de complexação, por apresentarem carga formal igual a  

-2. Os fosfatos de meio de cadeia, que apresentam carga formal de -1, teriam maior influência 

na complexação com os íons metálicos à medida que o tamanho de cadeia cresce. Portanto, a 

influência dos fosfatos de meio de cadeia seria mais significativa quanto maior o n do 

polifosfato, visto que, haveria um incremento na flexibilidade da molécula permitindo uma 

melhor interação entre as espécies iônicas. A flexibilidade dos ciclofosfatos também aumenta 

com o n, portanto, quanto maior o tamanho de cadeia destes compostos, maior seu poder de 

complexação [HASHCHI & FINCK, 2000].  

Alguns cientistas calcularam as constantes de dissociação (pKD), também chamadas 

constantes de estabilidade, dos complexos solúveis formados entre o polifosfato e os metais. 

As pKD obtidas por diversos estudos evidenciam que as cadeias de polifosfato se associam 

por simples interação eletrostática com os metais alcalinos. A larga diferença (quatro a cinco 

ordens de magnitude) entre as pKD de complexos de metais alcalinos e metais alcalinos 

terrosos de fosfatos lineares pode significar que os íons de metais alcalinos terrosos são 

parcialmente ligados covalentemente nos complexos ou ao menos estão associados a sítios de 

coordenação específicos [VAN WAZER & CALLIS, 1958]. 

Para avaliação dos complexos formados entre os polifosfatos e íons metálicos pode-se 

utilizar as seguintes técnicas: potenciometria, condutimetria, polarografia e nefelometria 

[VAN WAZER & CALLIS, 1958]. As titulações nefelométricas foram bastante utilizadas 

para determinação das quantidades relativas de íons metálicos, principalmente cálcio, que 

podem ser complexadas pelo polifosfato. Com os resultados obtidos produziram-se curvas 

operacionais ou diagramas de fases que evidenciam quais os limites de adição de íons 

metálicos que não promove a formação de precipitados em soluções de polifosfatos sob várias 

condições. A técnica nefelométrica é baseada na medição do espalhamento de luz ocasionado 

por partículas finamente divididas em suspensão. O ponto final da titulação é detectado por 

células fotoelétricas quando há a formação de um precipitado pouco perceptível. Relata-se 

grande dificuldade na obtenção de resultados reprodutíveis por tal técnica, visto que, sempre 

que uma quantidade de íon metálico é adicionada ao polifosfato forma-se um precipitado 

devido à alta concentração local. O precipitado se desfaz rapidamente, porém, à medida que o 

ponto final da titulação se aproxima mais lentamente ocorre a solubilização do mesmo. Os 

trabalhos descrevem ainda que a intensidade do espalhamento de luz varia continuamente e 
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lentamente após adição dos íons metálicos nas quantidades próximas aos pontos finais [VAN 

WAZER & CALLIS, 1958]. 

 

2.8.2 Hidrólise de polifosfatos 

 

O estudo da hidrólise de fosfatos condensados apresenta grande interesse prático pelo 

fato de que o produto final de degradação, o ortofosfato, não apresenta a desejada propriedade 

de complexação, pelo contrário, é um ótimo agente precipitante [GREENFIELD & CLIFT, 

1974]. A principal razão para a determinação das taxas de hidrólise dos polifosfatos é avaliar 

sua estabilidade e elucidar o mecanismo geral da reação [HASHCHI & FINCK, 2000]. 

Em soluções neutras a temperatura ambiente, os polifosfatos formam poli-íons 

estáveis, entretanto, a redução do pH promove a hidrólise das moléculas. O aumento da 

temperatura também estimula o processo hidrolítico. Com o aquecimento, em poucas horas 

ocorre a completa degradação dos polifosfatos. Em uma menor extensão, a taxa de hidrólise 

dos polifosfatos é ainda afetada pela presença de cátions de metais pesados, que atuam como 

catalisadores da reação. O efeito mostra-se mais pronunciado com cátions de carga alta e raio 

pequeno [HASHCHI & FINCK, 2000]. Entretanto, alguns íons metálicos divalentes, como 

Ni2+, Mg2+, Zn2+ e Co2+, possuem a propriedade de inibir a hidrólise de polifosfatos ou, ao 

menos, de torná-los mais resistentes à hidrólise de catálise ácida. Tal comportamento é 

explicado, mais provavelmente, pela modificação na conformação das cadeias de polifosfato 

promovidas por estes íons, modificando a cinética de hidrólise [STEVENINCK, 1966]. 

Estudos físico-químicos determinaram que a hidrólise de polifosfatos de cadeia longa 

ocorre por três principais rotas, que podem se inter-relacionar ou acontecer simultaneamente 

[MCCULLOUGH et al., 1956]. Em soluções alcalinas, pH > 8, o mecanismo predominante 

envolve a formação inicial de ortofosfato e trifosfato cíclico (trimetafosfato) em uma 

proporção molecular 1:1, seguida pela hidrólise do anel com a formação de trifosfato linear. 

Já em pH < 8, as outras duas formas de degradação são observadas mais ativamente, sendo 

estas: a cisão aleatória das cadeias de PoliP e a quebra de grupos PO4
3- no fim da cadeia 

[GREENFIELD & CLIFT, 1974]. 

Os pesquisadores De Jager & Heyns (1998) acompanharam a hidrólise de polifosfatos 

dissovidos em água em pH = 0 através de espectroscopia Raman pelo monitoramento das 

bandas P-O-P do polifosfato e do ácido ortofosfórico. Eles concluíram que a hidrólise do 
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polifosfato pode ser considerada como uma reação de ordem zero e ocorre 

predominantemente nas unidades de fosfato de fim de cadeia. 

 

2.8.3 Aplicações técnicas dos polifosfatos 

 

Os polifosfatos são compostos bastante estudados por possuírem importantes 

propriedades de interesse científico e tecnológico. 

Polifosfatos compõem as formulações de alguns detergentes, onde apresentam a 

função principal de remover a dureza da água. Por apresentarem a capacidade de se 

complexar com os íons Mg2+ e Ca2+, os polifosfatos permitem uma adequada atuação dos 

agentes tensoativos, aumentando o poder de detergência desses produtos e impedindo a 

formação de depósitos de sabões insolúveis sobre as superfícies. Os polifosfatos auxiliam a 

função dos tensoativos ainda devido à capacidade dispersante e tamponante que apresentam 

[HOURANT, 2004]. 

O polifosfato é muito utilizado no tratamento de água utilizada em processos 

industriais. O polifosfato impede a formação de incrustações em equipamentos, como 

caldeiras e trocadores de calor, por complexarem os íons metálicos presentes na água. Evitam 

ainda as corrosões de tubulações e superfícies metálicas ao serem adsorvidos por depósitos de 

calcita, constituindo filmes inibidores de polarização anódica. Além disso, a formação desses 

filmes restringe o crescimento dos cristais de calcita que se depositam. Os polifosfatos 

também são utilizados para remoção de metais pesados no tratamento de águas residuais de 

processos industriais [RASHCHI & FINCK, 2000; HOURANT, 2004]. 

Diversos tipos de polifosfatos são utilizados como agentes dispersantes e defloculantes 

na produção de cerâmicas e refratários [HOURANT, 2004] e no processamento de minerais 

como: calcita, dolomita, caulim, apatita, chelita, galena, sílica e óxidos metálicos 

[MICHELMORE et al., 2003; PAPO et al., 2002; RASHCHI & FINCH, 2000; 

TARESEVICH & KLIMOVA, 2001]. Polifosfato de amônio participa da composição de 

materiais à prova de fogo, atuando como antichama [WATANABE et al., 2004]. A adição de 

polifosfato em petróleos de poços profundos tem efeito anticoagulante (defloculante) 

[RASHCHI & FINCH, 2000]. Na composição de tintas, os polifosfatos funcionam como 

agentes dispersantes, permitindo a distribuição de cargas iônicas de compostos solúveis e 

insolúveis, dessa forma, estabilizam a emulsão [HOURANT, 2004].  Descreve-se o uso de 

polifosfato na dispersão de látex de polivinil acetato (PVAc) para obtenção de filmes brancos 
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com alto poder de cobertura e refletância. Tal mistura constitui um sistema multifásico, onde 

o polifosfato encontra-se na forma de nanopartículas com poros fechados, que atuam com 

espalhadoras de luz. Sendo assim, as nanopartículas de polifosfato são substitutas do dióxido 

de titânio (TiO2) nas tintas à base de PVAc [GALEMBECK & BRITO, 2006; ROSSETO et 

al. 2006]  . 

O polifosfato é utilizado também no recobrimento de nanopartículas de materiais 

semicondutores, como por exemplo, o sulfeto de cádmio (CdS), promovendo o controle do 

tamanho durante a síntese destas nanopartículas, além de aumentar a estabilidade das 

suspensões [RAEVSKAYA et al., 2003; VOSSMEYER et al.,1994]. 

Polifosfatos no estado sólido vêm sendo utilizados como fertilizantes de plantas, 

servindo como fonte nutriente de fósforo e de outros minerais, como K+ e Ca2+ [LEE & 

KANG, 2005]. 

Vidros de polifosfato são produzidos por reação no estado fundido tendo como 

precursores fosfatos monoméricos e óxidos metálicos [GREENWOOD & EARNSHAW, 

1998; EL HEZZAT et al., 2004].  Materiais vítreos à base de fosfato podem ser obtidos 

também após tratamento térmico de géis formados pela mistura de polifosfato e íons 

metálicos di- e trivalentes em meio aquoso [MASSON et al., 1997]. Os géis consistem no 

material precipitado no sistema, que apresenta uma estrutura supramolecular tridimensional 

[LIMA & GALEMBECK, 1994]. Outro processo sol-gel de obtenção de vidros à base de 

fosfato é a coacervação, que se trata de uma separação de fases líquido-líquido, onde uma fase 

é rica em vesículas coloidais, chamados coacervatos, e a outra é pobre, o sobrenadante. O 

processo de formação de coacervatos é praticamente idêntico ao processo de formação de 

géis. Os fatores que parecem condicionar a formação de um ou outro são: a constante 

dielétrica e o pH do meio, a natureza e concentração dos precursores e a temperatura 

[PALAVIT et al., 1995; WILLOT et al., 2002]. Os vidros de polifosfatos apresentam baixa 

temperatura de transição vítrea e um coeficiente de dilatação elevado. Os cátions metálicos 

são os componentes que determinam as propriedades físicas desses vidros e, 

consequentemente, suas aplicações [EL HEZZAT et al., 2004; BROW, 2000]. Vidros à base 

de fosfato vêm sendo utilizados como: suportes para catálise química; filmes finos sobre 

metais e ligas, compostos vítreos e cerâmicos [ROSSETO et al., 2006]; materiais biomédicos 

aplicados na reparação e regeneração tecidual como implantes ortopédicos e dentários 

[JACKSON et al., 2005; WALDMAN et al., 2002]; matrizes hospedeiras de compostos 

radioativos e na produção de lasers de alta potência [BROW, 2000]. Algumas pesquisas 

mostram que os géis de polifosfato podem também ser explorados em sua propriedade de bom 
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condutor iônico [MENDES et al., 2006] ou ainda na obtenção de materiais híbridos, onde 

atuariam como matrizes hospedeiras de compostos com propriedades óticas, tais como, 

lantanídeos, corantes e indicadores [CASTRO et al., 2004; NERO et al., 2003]. 

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 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]. 

Existem pesquisas que relatam o uso de polifosfatos na preparação de matrizes e co-

polímeros utilizados como sistemas de liberação controlada de fármacos [DION, 2005; 

GUPTA & JABRAIL, 2006]. Outros estudos descrevem atividades farmacológicas dos 

polifosfatos com potenciais aplicações na medicina. Um efeito bactericida sobre Bacillus 

cereus [MAIER, 1999] e uma inibição do crescimento de Staphylococcus aureus e 

Aeromonas hydrophila é observado na presença de polifosfato, em virtude do seqüestro de 

cátions di- e trivalentes essenciais aos microorganismos [KULAEV et al., 2004]. O vírus da 
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imunodeficiência humana do tipo 1 (HIV – 1) também sofre inibição pelo polifosfato. Tal 

efeito antiviral foi atribuído a ligação inespecífica do polifosfato a estrutura protéica do HIV - 

1 e a superfície das células hospedeiras, que assim previne a adsorção do vírus [LORENZ et 

al., 1997a]. 

 

2.8.4 Aspectos bioquímicos dos polifosfatos 

 

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]. Pesquisas comprovaram inequivocamente a presença de polifosfatos inorgânicos 

em uma larga variedade de células e tecidos humanos [COWLING & BIRNBOIM, 1994; 

LEYHAUSEN et al., 1998; LORENZ et al., 1997b]. O desenvolvimento de testes 

enzimáticos e da genética molecular tem permitido definir algumas funções e aplicações dos 

polifosfatos. Em testes com microorganismos, verificou-se que o polifosfato atua como fonte 

de energia, visto que se demonstrou sua reciprocidade de conversão com o ATP, que ocorre 

por meio de enzimas transferases e hidrolases [KULAEV & KULAKOVSKAYA, 2000]. 

Análises físico-químicas mostram que a hidrólise de ligações P-O-P em polifosfatos lineares 

libera energia equivalente a aproximadamente 10 kcal/mol, isto é, a mesma quantidade de 

energia que é liberada na hidrólise do grupo fosfórico terminal do ATP [KULAEV et al., 

2004]. Alguns estudos concluíram também que os polifosfatos constituem uma reserva de 

grupos fosfatos, necessários ao crescimento e metabolismo celular. A atividade tamponante 

dos polifosfato também tem grande importância biológica, principalmente na neutralização de 

álcalis no interior das células [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. Estudos descrevem ainda que os polifosfatos, mediados por íons 

metálicos, podem formar complexos com moléculas de proteínas e ácidos nucléicos. Há 

evidências de que, ao interagir com o DNA, os polifosfatos participem do controle da 

atividade gênica [KULAEV et al., 2004]. Demonstrou-se também que complexos de 

polifosfato-Ca2+-polihidroxibutirato constituem canais de membrana que atuam no transporte 

de moléculas nas células [REUSCH, 2000]. Em tecidos ósseos, os polifosfatos participam da 

diferenciação dos osteoblastos e do processo de mineralização [SCHRÖDER et al., 2000]. 
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2.8.5 Aspectos toxicológicos dos polifosfatos 

  

Dados toxicológicos sobre os polifosfatos quanto à administração endovenosa (EV) 

são escassos. Porém, há muitos estudos que indicam a segurança do consumo de polifosfatos 

por ingestão. Tais pesquisas indicam que os polifosfatos são degradados pelo trato 

gastrointestinal antes de serem absorvidos na forma de monofosfatos e difosfatos [OMS, 

1964]. Os estudos por administração EV evidenciam que durante a circulação sanguínea os 

polifosfatos também sofrem hidrólise. A excreção desses fosfatos ocorre principalmente por 

via urinária. Verifica-se que quanto maior a cadeia de polifosfato mais lentamente é 

degradada [GOSSELIN, 1952; LANIGAN, 2001; OMS, 1974]. 

Estudos de toxicidade aguda para a administração oral de polifosfato (hexametafosfato 

de sódio) indicam valores de dose letal em 50% dos indivíduos (DL50) de 3,7 g/kg e 2,4-2,9 

g/kg para camudongos e ratos, respectivamente. Por administração via intraperitoneal (IP), 

têm-se a DL50 de 0,19-0,69 g/kg para ratos e 0,87 g/kg para camudongos. Na administração IP 

de polifosfato em coelhos numa dose de 0,14 g/kg não se observou sinais de toxicidade 

[LANIGAN, 2001]. Considera-se que a dose máxima diária de ingestão de fósforo 

recomendável para humanos é de 70 mg/kg [WEINER et al., 2001]. 

Os dados toxicológicos existentes sugerem que os efeitos tóxicos dos polifosfatos são 

equivalentes aos dos monofosfatos e estão relacionados ao desequilíbrio metabólico entre 

fósforo e cálcio [OMS, 1964]. Obedecendo aos limites de concentração indicados, os 

relatórios do FDA, Organização Mundial de Saúde (OMS) e União Européia (UE) consideram 

que o uso de polifosfatos em alimentos e produtos farmacêuticos não oferece riscos 

significativos à saúde [LANIGAN, 2001; OMS, 1974; WEINER et al., 2001]. 
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3.1 Materiais de Estudo 

 

Os produtos químicos utilizados no preparo dos sistemas estudados na presente 

pesquisa encontram-se listados com suas respectivas especificações na Tab. 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Produtos utilizados no preparo dos sistemas estudados. 

PRODUTO FÓRMULA CONCENTRAÇÃO APRESENTAÇÃO FABRICANT E 

Água estéril para 

injetáveis 
H2O - Ampola 1000 mL 

Fresenius-Kabi 

Laboratórios Ltda. 

Polifosfato de Sódio (NaPO3)n 96% m/m Sal em pó Aldrich Co. 

Sol. injetável de 

Aminoácidos de uso 

pediátrico 

(Aminoped®) 

ANEXO A 10% m/v 
Frasco-ampola 

1000 mL 

Fresenius-Kabi 

Laboratórios Ltda. 

Sol. injetável de 

Cloreto de Potássio 
KCl 19,1% m/v Ampola 10 mL 

Isofarma Industrial 

Farmacêutica Ltda. 

Sol. injetável de 

Cloreto de Sódio 
NaCl 20% m/v Ampola 10 mL 

Isofarma Industrial 

Farmacêutica Ltda. 

Sol. injetável de 

Glicose 
C6H12O6 50% m/v Ampola 500 mL 

Laboratórios B. 

Braun S. A. 

Sol. injetável de 

Gluconato de Cálcio 
C12H22O14Ca 

10% m/v 

(Ca2+ 232,3 mM) 
Ampola 10 mL 

Halex Istar Indústria 

farmacêutica Ltda. 

Sol. injetável de 

Fosfato de Potássio 

K2HPO4/ 

KH2PO4 

2 mEq/mL  

(1,1 mmol/mL) 
Ampola 10 mL 

Darrow 

Laboratórios S.A. 

Zn2+ 0,125 g/mL 

Cu2+ 2,5.10-2 g/mL 

Mn2+ 2,5.10-3 g/mL 

Sol. injetável de 

Oligoelementos de 

uso pediátrico 

(Ped-Element®) Cr3+ 2,5.10-4 g/mL 

Ampola 4 mL 
Darrow 

Laboratórios S.A. 

Sol. injetável de 

Sulfato de Magnésio 
MgSO4 1 mEq/mL Ampola 10 mL 

Darrow 

Laboratórios S.A 
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3.2 Equipamentos Utilizados 

 

 A Tab. 3.2 apresenta as especificações dos equipamentos utilizados nos procedimentos 

experimentais. 

 

Tabela 3.2 – Equipamentos utilizados nas análises físico-químicas das preparações estudadas. 

EQUIPAMENTO FABRICANTE  MODELO CARACTERÍSTICAS 

Difratômetro de raios-X 
Siemens 

Nixdorf 

D5000 

digital 

- Contém biblioteca 

cristalográfica; 

- Radiação Kα(Cu): 1,544 Å. 

Espectroscopia de 

Absorção Eletrônica UV-

Visível 

Perkin-Elmer Lambda 6 
- Resolução espectral: 

0,5 nm. 

pHmetro digital WTW 330i/SET - 

Ressonância Magnética 

Nuclear 
Varian Unit Plus 

- Freqüência do instrumento: 

300 MHz. 

- Campo magnético: 7 T. 

- Ø tubo de amostra: 5 mm. 

- Freqüência de ressonância 
31P: 121 MHz. 

 

 
3.3 Delineamento Experimental  

 

3.3.1 Obtenção de espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 31P (RMN 31P) de 

soluções de polifosfato (PoliP) e de misturas de soluções de PoliP com componentes da 

nutrição parenteral (NP) 

 

Em todas as misturas estudadas foram utilizadas soluções aquosas de polifosfato de 

sódio recém-preparadas. Procedeu-se a análise das soluções pela técnica de RMN 31P para a 

determinação da quantidade média de P por cadeia de PoliP (grau de polimerização), 

representada por n. O valor de n foi estimado aplicando-se a relação descrita por Greenfield e 

Clift (1974), representada a seguir (3).  
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n = 2. (AQ2/AQ1) + 2              (3) 

 

Qi refere-se a notação padrão utilizada para classificar os núcleos de fósforo da 

molécula de PoliP de acordo com o número de oxigênios (i) formadores de ponte de ligação 

por grupo fosfato [BROW, 2000]. Assim, AQ1 designa o valor da integração da área do sinal 

referente aos núcleos de fósforo de fim de cadeia (i = 1) e AQ2 o da área do sinal dos núcleos 

de fósforo de meio de cadeia (i = 2). 

A técnica de RMN 31P foi utilizada também para a avaliação da interação entre os 

componentes da NP e os grupos PO3
- das cadeias de PoliP. Na Tab. 3.3 encontra-se a 

composição das misturas analisadas. Ainda através de RMN 31P, analisou-se misturas 

baseadas em formulações padronizadas de NP de uso pediátrico utilizadas na rotina do 

Hospital Barão de Lucena, da rede pública de saúde do Estado de Pernambuco, nas quais se 

utilizou polifosfato de sódio como fonte de fósforo (Tab. 3.4). 

Tendo por objetivo não mascarar os núcleos de fósforo pela formação de gel, os 

sistemas estudados não apresentavam turvação no momento da análise. 

  

Tabela 3.3 – Composições e volumes (mL) das misturas analisadas em  RMN 31P entre PoliP e componentes da 
NP (os componentes foram adicionados na ordem em que aparecem descritos). 

 
COMPONENTE (mL) M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Polifosfato de sódio 20 mM 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  5,0  5,0  
Sol. de glicose 50% - - - - - - 5,0  - 5,0 

Sol. de aminoácidos (AA) 10% - - - - - - - 5,0 5,0 
Sol. de MgSO4 1 mEq/mL - 0,15  - 0,045  0,045  - - - 

Sol. de oligoelementos - - - 0,15 - 0,045  - - - 
Sol. de Gluconato de Ca -  0,42 - 0,42 0,42 - - - 

 

Tabela 3.4 – Composições e volumes (mL) das misturas analisadas em  RMN 31P entre PoliP e componentes da 
NP em quantidades baseadas em formulações pediátricas padronizadas de NP  (os componentes foram 

adicionados na ordem em que aparecem descritos). 
 

COMPONENTE (mL) NP1 NP2 NP3 

Polifosfato de sódio 20 mM 6,0 6,0 6,0 
Sol. de glicose 50% 26,2 26,2 26,2 

Sol. de AA 10% 25,0 25,0 25,0 
Solução de KCl 19,1% - - 1,0 
Solução de NaCl 20% - - 1,0 

Sol. de MgSO4  1 mEq/mL - 0,9 0,9 
Sol. de oligoelementos - 0,4 0,4 

Sol. de Gluconato de Ca 2,0 2,0 2,0 
Água Estéril 40,8 39,5 37,5 
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3.3.2 Caracterização da interação PoliP – Ca2+ por difração de raios-X 

 

Em 5 mL de solução de polifosfato de sódio 20 mM recém-preparada sob agitação 

gotejou-se 0,03 mmols de Ca2+ na forma de gluconato de cálcio 232,3 mM. Aguardou-se a 

decantação do precipitado formado. Desprezou-se o sobrenadante. Adicionou-se acetona P.A. 

ao precipitado para a extração da água residual, desprezando-se a parte aquosa. O material 

formado foi depositado em uma lâmina de vidro de fundo fosco. Levou-se o sistema para 

secagem em estufa à 50oC. Efetuou-se a análise em difratômetro de raios-X. O estudo foi 

realizado em duplicata. 

 

3.3.3 Acompanhamento da variação da densidade ótica das soluções de PoliP 

adicionadas de Ca2+, na presença ou não de Mg2+ (determinação do ponto de turvação) 

 

Utilizou-se a técnica de espectroscopia eletrônica de absorção na região de 190 a 900 

nm para o acompanhamento da turvação de misturas entre solução de gluconato de cálcio e 

solução de PoliP. Preparou-se com água estéril soluções de polifosfato de sódio nas 

concentrações de 1 mM; 3 mM; 6 mM; 9 mM; 15 mM e 20 mM e para cada solução 

procedeu-se da seguinte forma: 

� Colocou-se 5 mL da solução de polifosfato de sódio recém-preparada em um tubo de 

ensaio de fundo chato e efetuou-se agitação com o auxílio de um agitador magnético ; 

� Adicionou-se uma alíquota de gluconato de cálcio 232,3 mM, cujo volume variou de 

acordo com a concentração de PoliP (Tab. 3.5); 

� Procedeu-se a agitação na mistura durante aproximadamente 1 minuto; 

� Coletou-se uma amostra da mistura para a análise espectrofotométrica; 

� Após a leitura, devolveu-se a amostra ao tubo e adicionou-se outra alíquota de 

gluconato de cálcio 232,3 mM, de volume igual ao da alíquota anterior (Tab. 3.5), e 

após agitação executou-se nova leitura; 

� Foram realizadas sucessivas análises até o estabelecimento da turvação do sistema; 

� O estudo foi executado em triplicata. 
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Tabela 3.5 – Volume (mL)  das alíquotas de gluconato de cálcio 232,3 mM adicionadas às soluções de 
polifosfato de sódio (volume inicial = 5 mL). 

 
 

[PoliP] (mM)  V (mL) de Ca2+  
1 0,03 
3 0,04 
6 0,06 
9 0,08 
15 0,10 
20 0,14 

 
 
 

Através da variação da densidade ótica, obtida pelo espectrofotômetro na faixa do 

espectro visível como valores de absorbância, é possível detectar a formação dos aglomerados 

insolúveis. Desta forma, tomando-se como pontos referenciais o espalhamento de luz no 

comprimento de onda de 500 nm, em que não há absorção de luz pelo sistema formado, foi 

possível traçar curvas onde os valores que desviam da linha de base referem-se aos pontos em 

que a mistura PoliP-Ca2+ ocasiona a turvação do meio, detectada pelo instrumento como um 

aumento da densidade ótica. Extrapolando-se os valores de absorbância das curvas obteve-se 

uma estimativa das relações P/Ca em que ocorre a formação dos aglomerados, que foram 

chamadas de ponto de turvação. 

Com os resultados da análise em espectrofotômetro, foram também construídos 

diagramas de fases, que podem ser utilizados como referência para se verificar para quais 

concentrações a associação entre soluções de PoliP e de cálcio é estável em relação à 

precipitação (entenda-se como separação de fase), desconsiderando-se a atuação de outros 

fatores, como por exemplo, presença de outras espécies iônicas no meio, a variação de tempo 

e a forma de adição dos íons Ca2+. Em tais diagramas, é possível delimitar uma região em que 

a associação PoliP-Ca2+ turva e outra região em que o sistema permanece límpido. 

Considerou-se que as relações PoliP-Ca2+ que turvam são aquelas que apresentam 

concentrações acima do ponto de turvação (P/Ca). 

O estudo descrito foi repetido para as mesmas 6 soluções de polifosfato de sódio 

misturadas a um volume padronizado (0,045 mL) de solução de sulfato de magnésio 1 

mEq/mL, resultando numa concentração inicial de 4,46 mM, equivalente à quantidade 

máxima recomendada de Mg2+ [BRINE & ERNST, 2004] que pode compor uma formulação 

de NP de uso pediátrico.  
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3.3.4 Determinação da variação de pH ocasionada pela adição de Ca2+ às soluções de 

polifosfato de sódio, na presença ou não de Mg2+ 

 

Mediu-se o pH das soluções de PoliP 1 mM; 3 mM; 6 mM; 9 mM; 15 mM e 20 mM. 

Para as determinações de pH das misturas entre as soluções de PoliP e a de gluconato de 

cálcio, na presença ou não de solução de sulfato de magnésio na concentração inicial de 4,46 

mM, seguiu-se o mesmo procedimento realizado nas análises espectroscópicas. Efetuou-se 

adições consecutivas de alíquotas de Ca2+ até o estabelecimento da precipitação do sistema.  

As análises de leituras de pH foram realizadas após cada adição de alíquota de Ca2+. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata e as médias dos resultados foram representadas em 

gráficos. 

 

3.3.5 Acompanhamento da variação da densidade ótica das misturas entre PoliP e 

componentes da NP adicionadas de Ca2+ (determinação do ponto de turvação) 

 

Preparou-se misturas baseadas em formulações de NP pediátricas padronizadas 

utilizadas no Hospital Barão de Lucena, da rede pública de saúde do Estado de Pernambuco, 

conforme Tab. 3.6. 

 Para o acompanhamento da turvação dos sistemas utilizou-se a técnica de 

espectroscopia de absorção eletrônica no UV-Visível. A fonte de fósforo utilizada foi a 

solução de polifosfato de sódio 20 mM recém-preparada, em quantidade calculada levando-se 

em consideração o número de grupos PO3
- por molécula. A análise foi realizada de forma 

semelhante a do sistema PoliP - Ca2+. O Ca2+, na forma de gluconato de cálcio, foi adicionado 

em alíquotas iguais até o estabelecimento da turvação. Após cada adição, efetuou-se a 

agitação do sistema e realizou-se a leitura em espectrofotômetro. 

As misturas foram preparadas com água estéril em quantidade estimada suficiente para 

completar o volume final de 98 mL, visto que, no presente estudo ao invés de se adicionar 

diretamente todo volume de 2,0 mL de gluconato de cálcio previsto nas formulações 

padronizadas,  este foi adicionado em alíquotas de igual volume, conforme descrito nas Tab. 

3.7 e 3.8, até o estabelecimento da turvação. Os dados da variação da densidade ótica em 

500nm foram utilizados para obtenção do ponto de turvação dos sistemas. 

A ordem de adição dos componentes das misturas obedeceu a seqüência descrita nas 

Tab. 3.7 e 3.8. 
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Tabela 3.6 – Formulações padronizadas de NP utilizadas como referência para as misturas contendo 
PoliP (soluções q.s.p. 100 mL). 

 

COMPONENTE F 1 F2 F3 F4 F5 
AA (g) 1,5 2,0 2,5 1,5 2,5 

Glicose (g) 5,5 8,4 13,1 13,1 5,5 
Sódio (mEq) 3 3 3 3 3 

Potássio (mEq) 2 2 2 2 2 
Cálcio (mEq) 1 1 1 1 1 

Fósforo (mmol) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Magnésio (mEq) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Sol. de Oligoelementos (mL) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Água estéril (q.s.p. 100mL)  

 
 

Tabela 3.7 – Composições das misturas, baseadas em formulações pediátricas de NP padronizadas, de PoliP 
com glicose ou AA, na presença ou não de Mg2+, adicionadas de Ca2+ em alíquotas. 

 

MISTURAS SEM Mg2+ (SM) MISTURAS COM Mg 2+ (CM) COMPONENTE  
G1 G2 G3 A1 A2 A3 G1 G2 G3 A1 A2 A3 

Sol. de PoliP 20 mM 
(mL) 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Sol. de glicose 
50%(mL) 

11,0 16,8 26,2 - - - 11,0 16,8 26,2 - - - 

Sol. de AA 10% (mL) - - - 15,0 20,0 25,0 - - - 15,0 20,0 25,0 
Sol. de MgSO4 

1mEq/mL (mL) 
- - - - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Sol. de gluconato de 
Ca 232,3 mM* (mL) 

0,75
*  

0,75
*  

0,75
*  

0,50
*  

0,50
*  

0,50
*  

0,75
*  

0,75
*  

0,75
*  

0,50
*  

0,50
*  

0,50
*  

Água estéril (mL) 81,0 75,2 65,8 77,0 72,0 67,0 80,1 74,3 64,9 76,1 71,1 66,1 
 
*  Volume das alíquotas de gluconato de cálcio 232,3 mM adicionadas às misturas. 

 



Tabela 3.8 – Composições das misturas, baseadas em formulações pediátricas padronizadas de nutrição parenteral, de PoliP  com componentes da NP, adicionadas de Ca2+ 
em alíquotas. 

 
 

 
*  Volume das alíquotas de gluconato de cálcio 232,3 mM adicionadas às misturas. 
 

MISTURAS A MISTURAS B MISTURAS C MISTURAS D 
COMPONENTE  

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 
Sol. de PoliP 20 mM 

(mL) 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Sol. de glicose 50% 
(mL) 

11,0 16,8 26,2 26,2 11,0 11,0 16,8 26,2 26,2 11,0 11,0 16,8 26,2 26,2 11,0 11,0 16,8 26,2 26,2 11,0 

Sol. de AA 10% (mL) 15,0 20,0 25,0 15,0 25,0 15,0 20,0 25,0 15,0 25,0 15,0 20,0 25,0 15,0 25,0 15,0 20,0 25,0 15,0 25,0 
Cloreto de potássio 

19,1% (mL) 
- - - - - - - - - - - - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Cloreto de sódio 20% 
(mL) 

- - - - - - - - - - - - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sol. de MgSO4 

1mEq/mL (mL) 
- - - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Sol. de oligoelementos 
(mL) 

- - - - - - - - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Sol. de gluconato de 
Ca 232,3 mM (mL) 

1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0* 1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  1,0*  

Água estéril (mL) 66,0 55,2 40,8 50,8 56,0 65,1 42,8 39,9 49,9 55,1 64,7 42,4 39,5 49,5 54,7 62,7 40,4 37,5 47,5 52,7 



3.3.6 Acompanhamento da variação de pH das misturas entre polifosfato e componentes 

da NP adicionadas de cálcio 

  

Mediu-se o pH das misturas de NP após cada adição de cálcio, seguindo-se o mesmo 

procedimento realizado anteriormente para as análises em espectrofotômetro. As análises 

foram realizadas até o estabelecimento da turvação dos sistemas. O estudo foi executado em 

triplicata e a média dos resultados foram representados em gráficos. 

 

3.3.7 Planejamento experimental multifatorial 

 

Realizou-se um estudo estatístico multifatorial para avaliar as interações físico-

químicas globais dos principais componentes de misturas nutritivas parenterais, obedecendo a 

níveis de concentração indicados para pacientes pediátricos, na presença de polifosfato de 

sódio. 

A utilização do planejamento fatorial auxilia na avaliação dos efeitos que diferentes 

constituintes químicos podem exercer sobre os sistemas em estudo, de forma mais 

sistemática, confiável, rápida e a um menor custo, extraindo-se o máximo de informações. 

Neste estudo, avaliaram-se os efeitos de interações entre cinco componentes, com dois 

níveis de concentração, dentro da faixa recomendada para composição de nutrição parenteral 

de uso pediátrico, conforme indicado na Tab. 3.9. Os níveis de concentração dos constituintes 

químicos foram representados como -1 e +1, sendo esta uma representação padrão em ensaios 

fatoriais. A ordem de adição dos componentes das misturas seguiu a sequência descrita, 

conforme estabelecido para as misturas dos estudos anteriores. Portanto, assim, o cálcio foi o 

último componente a ser adicionado após diluição da mistura com água estéril (q.s.p. 100mL).  

 

Tabela 3.9 - Fatores analisados e seus respectivos níveis. 

FATORES NÍVEL -1  NÍVEL +1  

1 – Sol. de polifosfato de sódio 20 mM 0,116 mmol (6,0mL) 0,23 mmol (12,0mL) 

2 - Solução de glicose 50% 5,5 g (11,0mL) 13,1 g (26,2mL) 

3 – Sol. de AA 10% 1,5 g (15,0mL) 2,5 g (25,0mL) 

4 - Sol. de MgSO4 1 mEq/mL 0,3 mEq (0,3mL) 0,9 mEq (0,9mL) 

5 - Sol. de gluconato de Ca 232,3 mM 3 mEq (6,0mL) 4 mEq (8,0mL) 
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A Matriz do planejamento fatorial, para este experimento, foi constituída de cinco 

fatores e dois níveis, produzindo um fatorial completo 25 (Tab. 3.10) e resultando em um total 

de 32 ensaios. Com o intuito de se avaliar o erro puro, inerente ao sistema, os experimentos 

foram realizados em duplicata, perfazendo um total de 64 ensaios. A matriz de planejamento 

foi montada de acordo com Barros Neto et al. (2002) e Box et al. (1978). O programa 

Statistica® 6.0 foi utilizado para a análise dos ensaios.  

As misturas foram caracterizadas quanto à densidade ótica, utilizando-se 

espectroscopia de absorção UV-Vis, após aproximadamente 3 horas de preparo, observando-

se a densidade ótica no comprimento de onda 500 nm. Para evitar-se a polarização nos dados, 

os ensaios foram realizados em ordem aleatória. 

 
Tabela 3.10 - Matriz de planejamento fatorial 25. 

ENSAIO Ca2+ PoliP Glicose AA Mg2+ 
1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 -1 -1 
3 -1 +1 -1 -1 -1 
4 +1 +1 -1 -1 -1 
5 -1 -1 +1 -1 -1 
6 +1 -1 +1 -1 -1 
7 -1 +1 +1 -1 -1 
8 +1 +1 +1 -1 -1 
9 -1 -1 -1 +1 -1 
10 +1 -1 -1 +1 -1 
11 -1 +1 -1 +1 -1 
12 +1 +1 -1 +1 -1 
13 -1 -1 +1 +1 -1 
14 +1 -1 +1 +1 -1 
15 -1 +1 +1 +1 -1 
16 +1 +1 +1 +1 -1 
17 -1 -1 -1 -1 +1 
18 +1 -1 -1 -1 +1 
19 -1 +1 -1 -1 +1 
20 +1 +1 -1 -1 +1 
21 -1 -1 +1 -1 +1 
22 +1 -1 +1 -1 +1 
23 -1 +1 +1 -1 +1 
24 +1 +1 +1 -1 +1 
25 -1 -1 -1 +1 +1 
26 +1 -1 -1 +1 +1 
27 -1 +1 -1 +1 +1 
28 +1 +1 -1 +1 +1 
29 -1 -1 +1 +1 +1 
30 +1 -1 +1 +1 +1 
31 -1 +1 +1 +1 +1 
32 +1 +1 +1 +1 +1 
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3.3.8 Estudo preliminar de acompanhamento da estabilidade de formulações de NP 

padronizadas de uso pediátrico contendo fosfato de potássio ou polifosfato de sódio 

 

Obedecendo-se as orientações determinadas pelas Boas Práticas de Preparação da 

Nutrição Parenteral, conforme Portaria no 272 de 8 de abril de 1998 [BRASIL, 1998], 

preparou-se 14 formulações de NP padronizadas para uso pediátrico em bolsas EVA 

multilaminares, sendo 7 contendo como fonte de fosfato a solução de fosfato de potássio 2 

mEq/mL e as outras 7 contendo solução de PoliP de sódio 20mM, previamente esterilizada 

por meio de membranas filtrantes 0,22 µm (Millex - Millipore®). Ambas soluções foram 

adicionadas em quantidades equivalentes em termos de grupamentos fosfato obtendo-se uma 

concentração final de PO4
3- 11 mM para todas as formulações. As composições das 

formulações, baseadas em formulações padronizadas do Hospital Barão de Lucena, podem ser 

apreciadas na Tab. 3.11. Os componentes foram adicionados às bolsas na seqüência e 

quantidades descritas nas Tab. 3.12 e 3.13. As formulações foram analisadas em 

espectrofotômetro UV – Vis. observando-se a variação da densidade ótica em 500 nm. Foram 

realizadas também medidas de pH. As análises foram realizadas cerca de 1 hora após o 

preparo das formulações, em 24 horas e 48 horas após o preparo, conservadas à temperatura 

ambiente (20±2oC), representando o período máximo de validade recomendado para NP 

[BRASIL, 1998]. Por se tratar de um estudo preliminar, o experimento foi realizado uma 

única vez. 

 

Tabela 3.11 – Composição das formulações padronizadas (soluções q.s.p. 100 mL) de NP de uso pediátrico 

analisadas. 

Componente 1 2 3 4 5 6 7 
AA (g) 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 

Glicose (g) 13,1 13,1 5,5 5,5 13,1 13,1 5,5 
Sódio (mEq) 3 3 3 3 3 3 3 

Potássio (mEq) 2 2 2 2 2 2 2 
Cálcio (mEq) 2,5 2,5 2,5 2,5 1 1 1 

Fósforo (mmol) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Magnésio (mEq) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Oligoelementos (mL) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Água estéril (q.s.p. 100mL)  
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Tabela 3.12 – Quantidades (mL) dos componentes das formulações padronizadas de NP de uso pediátrico 
analisadas contendo fosfato de potássio. 

 

 

 

Tabela 3.13 – Quantidades (mL) dos componentes das formulações padronizadas de NP de uso pediátrico 
analisadas contendo polifosfato de sódio. 

 

 

 

 

 

 

Componente (mL) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Sol. de AA 10% 25,0 15,0 25,0 15,0 25,0 15,0 25,0 

Sol. de glicose 50% 26,0 26,0 11,0 11,0 26,0 26,0 11,0 
Sol. de fosfato de potássio 2 mEq/mL 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Cloreto de sódio 20% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Cloreto de potássio 19,1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Sol. de MgSO4 1 mEq/mL 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sol. de oligoelementos 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Água estéril 40,0 50,0 55,0 65,0 43,0 53,0 58,0 

Sol. de gluconato de Ca 10% 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 

Componente (mL) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Sol. de AA  10% 25,0 15,0 25,0 15,0 25,0 15,0 25,0 

Sol. de glicose 50% 26,0 26,0 11,0 11,0 26,0 26,0 11,0 
Sol. de polifosfato de sódio 20 mM 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Cloreto de sódio 20% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Cloreto de potássio 19,1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Sol. de MgSO4 1 mEq/mL 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sol. de oligoelementos 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Água estéril 35,0 45,0 50,0 60,0 38,0 48,0 53,0 

Sol. de gluconato de Ca 10% 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 
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 Neste Capítulo são descritas e discutidas as propriedades físico-químicas utilizadas 

para caracterizar as misturas descritas na Seção 3.3.  

 

4.1. Misturas polifosfato – Ca2+ e polifosfato – Mg2+ + Ca2+ 

 

Partindo-se dos dados de espectroscopia de absorção eletrônica, foram construídos 

diagramas relacionando-se as concentrações das soluções de cálcio e de polifosfato (PoliP), 

estas últimas estipuladas em termos de grupos PO3
-. Conforme descrito no Capítulo 3 

(Subseção 3.3.4), através da análise da evolução dos espectros pode-se estimar o ponto de 

turvação das misturas e definir as regiões nas quais a interação PoliP - Ca2+ forma complexos 

solúveis relativamente estáveis e as regiões onde há separação de fases. A Figura 4.1 

exemplifica como os resultados obtidos para misturas com [PoliP] = 9 mM foram 

correlacionados para a determinação do ponto de turvação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Exemplo de obtenção do ponto de turvação (P/Ca) para uma solução de polifosfato de sódio 9 mM 
adicionada de Ca2+, onde no gráfico à esquerda observa-se sobrepostos os diversos espectros obtidos para cada 

alíquota de Ca2+ adicionada à solução de PoliP. 
 

Construiu-se os diagramas de fases mostrados na Figura 4.2 a partir dos conjuntos de 

dados obtidos da análise das misturas entre PoliP e cálcio (Ca2+), na presença ou não de 

magnésio (Mg2+).  
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Figura 4.2 – Digramas de fase da mistura PoliP-Ca2+ na ausência de Mg2+ (preto) e na presença de Mg2+ na 
concentração inicial de 4,46mM (vermelho), onde os sinais abertos representam as relações P/Ca onde não houve 

turvação do sistema e os sinais fechados representam as relações P/Ca onde houve turvação. 
 

Os procedimentos realizados para a obtenção dos dados utilizados na construção dos 

diagramas (Figura 4.2) não mimetizam as condições padrões de preparo de nutrição parenteral 

(NP). Portanto, os diagramas não poderiam vir a ser utilizados na prática em um pretenso uso 

do PoliP na composição de NP. Os resultados descritos representam uma avaliação físico-

química realizada com o intuito de determinar as quantidades limites de compatibilidade entre 

os componentes das misturas, em condições que não levam em consideração a influência de 

fatores intrínsecos e/ou externos. Sendo assim, tais resultados serviram como parâmetros para 

o estabelecimento das quantidades de PoliP e Ca2+, além de Mg2+, que vieram a ser utilizadas 

na composição dos sistemas caracterizados ao longo da  pesquisa. Os dados são também 

referências para comparação entre as características comportamentais do PoliP e dos fosfatos 

monoméricos normalmente utilizados em NP. 

Várias pesquisas avaliaram combinações de Ca2+ e fosfato (PO4
3-) com o intuito de 

determinar as concentrações que podem ser misturadas com segurança em NP [HICKS & 

HARDY, 2001; MARKS & CRILL, 2004; SILVA et al, 2003]. Entretanto, os resultados 



 48

obtidos não podem ser universalmente aplicados em virtude das diferenças das condições dos 

estudos e da variedade dos produtos utilizados na composição das misturas [CHAIEB et al, 

2006]. A maior parte destas pesquisas fez uso de procedimentos experimentais não 

sistemáticos baseados no empirismo, inclusive, foram utilizados métodos passíveis de erros, 

como a observação visual [ALLWOOD & KEARNEY, 1998]. A imprecisão da observação 

visual encontra-se no fato de que a capacidade do olho humano saudável de reconhecer 

objetos com nitidez e precisão ocorre em função: das condições de luminosidade; do tamanho 

do objeto, da distância até os olhos, do tempo de visão, do contraste entre o objeto e seu 

entorno imediato, de perturbações visuais dentro do campo visual e da capacidade cognitiva 

do indivíduo [BICAS, 2002]. Considera-se que um objeto para ser distinguível pelo olho 

humano deve apresentar tamanho acima de 50 µm, entretanto, sabe-se que partículas maiores 

que 5µm de diâmetro já são capazes de causar danos ao organismo humano ao serem 

administradas via NP [AGA, 2001; MARKS & CRILL, 2004]. 

De acordo com o produto de solubilidade do sal fosfato de cálcio (Ca3(PO4)2) em     

pH = 7, Kps = 2x10-29 [DEAN, 1973], sabe-se que as concentrações mínimas em que ocorre a 

precipitação é de Ca2+ 0,0021 mM e PO4
3- 0,0014 mM. São concentrações extremamente 

baixas comparadas àquelas com que se trabalha em NP. Porém, vale ressaltar, que tais valores 

são condizentes com condições ideais (25oC, água pura, pH = 7). O ambiente real, encontrado 

na NP, é de composição bastante complexa, possibilitando um grande número de interações 

simultâneas, dificultando a interação direta entre espécies iônicas que apresentam afinidade 

química, como é o caso dos íons fosfato e cálcio. A variação nas concentrações de 

compatibilidade, para valores acima do Kps, ocorre também em função dos diferentes graus de 

ionização que podem apresentar os sais de fosfato em dependência do pH e temperatura do 

meio. Todas estas variáveis contribuem para a dificuldade de compreensão da cinética de 

precipitação dos sais de fosfato de cálcio em NP. 

A Tab. 4.1 exibe as concentrações estimadas de PO3
- e Ca2+ utilizadas nos cálculos dos 

pontos de turvação referentes à cada solução de PoliP estudada. Os resultados estão divididos 

em dois grupos: o grupo das misturas entre PoliP e Ca2+ e o grupo das misturas PoliP, Mg2+ e 

Ca2+. A avaliação da influência do Mg2+ sobre a interação PoliP – Ca2+ foi realizada porque se 

trata de um componente que se encontra presente em concentrações significativas nas 

formulações de NP. Conhece-se que o PoliP interage com íons Mg2+ de maneira semelhante 

aos íons Ca2+ pelo fato de também possuir valência igual a +2. Entretanto, o presente estudo 

analisou como a presença de Mg2+ em concentração equivalente ao máximo indicado para NP 

interfere na interação PoliP – Ca2+. Comparando-se os valores do ponto de turvação das 
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soluções de PoliP adicionadas de Ca2+ e daquelas previamente misturadas com uma 

quantidade padronizada de Mg2+ é possível observar algumas diferenças notáveis, conforme 

se evidencia nos gráficos representados na Figura 4.3. 

 

Tabela 4.1 – Pontos de turvação (P/Ca) observados para misturas contendo diferentes concentrações iniciais de 
polifosfato de sódio. Os valores descritos para as concentrações de Ca2+  e  PO3

-  referem-se aos valores obtidos 
pela análise dos gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 4.2 – Relações P/Mg e Ca/Mg nos pontos de turvação (P/Ca) observados, na presença de MgSO4 na 
concentração inicial de 4,46 mM, para misturas contendo diferentes concentrações iniciais de polifosfato de 

sódio. Os valores de [Ca2+] e [PO3
- ]  foram obtidos pela análise dos gráficos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PoliP + Ca2+ [PoliP] 

(mM) [Ca2+] (mM) [PO3
-] (mM) P/Ca 

1 5,506 8,7868 1,59 

3 9,1002 25,9408 2,85 

6 13,9636 50,7599 3,63 

9 17,8813 74,7988 4,18 

15 25,4483 120,2689 4,73 

20 29,2663 157,3553 5,38 

PoliP + Mg2+ + Ca2+ 
[PoliP] 

(mM) 
[Ca2+] 

(mM) 

[PO3
-] 

(mM) 

[Mg2+] 

(mM) 
P/Ca P/Mg Ca/Mg 

1 10,4353 8,5194 4,2616 0,82 2,0 2,45 

3 9,4468 25,6608 4,2780 2,72 6,0 2,21 

6 12,0703 50,7372 4,2294 4,20 12,0 2,85 

9 14,8787 75,1316 4,1724 5,05 18,0 3,75 

15 21,067 121,7489 4,0608 5,78 30,0 5,20 

20 24,7445 159,6073 3,9895 6,45 40,0 6,20 
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Figura 4.3 – Gráficos relacionando as concentrações das soluções de PoliP com os pontos de turvação 
estimados para as misturas com o Ca2+, na presença ou ausência de Mg2+. 

 

A análise dos dados apresentados na Tab. 4.1 e do gráfico da Figura 4.3 mostra duas 

tendências com relação à estabilidade de misturas contendo PoliP e cálcio:  

(i) quanto maior a concentração de PoliP, uma maior quantidade de Ca2+ é necessária 

para ocasionar a turvação do meio; 

(ii) quanto maior é a concentração relativa de PoliP, menor sua capacidade de 

estabilização do Ca2+ adicionado. Apesar do aumento da quantidade de PoliP no meio auxiliar 

a estabilização dos íons Ca2+, verifica-se que o ponto de turvação tende a um valor limite para 

um dado volume relativo finito. 

As constantes de dissociação obtidas em diversas pesquisas indicam que o PoliP se 

associa fortemente a metais alcalino terrosos, como o Ca2+, através de ligações parcialmente 

iônicas e covalentes [VAN WAZER & CALLIS, 1958]. Pelo fato de serem polieletrólitos, os 

polifosfatos constituem um sistema ramificado ao associar-se com o Ca2+ ou, com outras 

espécies catiônicas com valência a partir de 2, formando a condição coloidal denominada gel. 

Na literatura descreve-se que o primeiro passo para a formação do sistema gel é a agregação 

entre cadeias curtas. Em seguida, há a constituição de cadeias ramificadas à medida que 

partículas de agregados, que se encontram dispersas no meio, se ligam lateralmente, 

promovendo o aumento do comprimento das cadeias. Tal processo ocorre continuamente até 

que a fase gel ocupe o todo volume do sistema [MASSON, 1996]. 

Descreve-se ainda para esta situação o processo denominado coacervação onde se 

prevê a formação de coacervatos (mencionado na Subseção 2.8.3). Neste processo descrito 
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pela primeira vez por Bungenberg De Jong e Kruit em 1929, sugere-se que a mudança 

química ocorrida em soluções contendo polieletrólitos devido à introdução de cátions 

metálicos, por exemplo, resulta no aparecimento de uma fase mais densa, coloidal, chamada 

de coacervato que precede a separação de fases. No caso de soluções ricas em polifosfato este 

processo já foi utilizado como fase precursora na obtenção de vidros a temperatura ambiente 

[WILLOT et al., 2002]. Um dos primeiros trabalhos que descreve a formação de coacervatos 

em soluções de polifosfato relata o uso de Mg2+ [PFANSTIEL & ILER, 1956]. 

Sugere-se que o comportamento dos pontos de turvação obtidos para o sistema PoliP - 

Ca2+ reflete as teorias descritas acima. Ao se atingir tais concentrações, observou-se a 

formação de estruturas que apresentam as características descritas na literatura. Contudo, não 

é possível afirmar se são coacervatos ou gel. 

Analisando-se os resultados obtidos das soluções de PoliP contendo já uma quantidade 

padronizada de íons Mg2+ (Tab. 4.2 e Figura 4.3), nota-se que a presença deste íon nas 

soluções de PoliP de concentrações mais baixas parece exercer um efeito estabilizante, visto 

que, os pontos de turvação encontrados são um pouco menores do que os observados para as 

mesmas soluções de PoliP na ausência de Mg2+ (Figura 4.3). Observa-se na literatura uma 

constante de dissociação PoliP - Mg2+ (pKD = 3,2) menor que a do PoliP - Ca2+ (pKD = 3,0)  

[VAN WAZER & CAMPANELLA, 1950], desta forma, pode-se especular que a maior 

concentração relativa de Mg2+, em relação às soluções de PoliP mais concentradas, favorece a 

permanência de Ca2+ livre em solução. O Mg2+ ocupa um maior número de sítios de ligação 

do PoliP formando complexos mais estáveis do que o Ca2+, criando assim um ambiente de 

competição química. 

A mistura da solução de PoliP 1mM apresenta a relação molar de um íon Mg2+ para 

cada dois grupos PO3
- (P/Mg = 2), conforme observado na Tab.4.2. Esta relação representa 

em tese o ponto de equivalência entre as cargas das duas espécies iônicas. Observa-se que se 

fez necessária a adição de Ca2+ numa quantidade maior do que o número de moléculas de P 

presentes, o que equivale a cerca de 2,5 vezes o número de mols de Mg2+, para que ocorresse 

a turvação do sistema. Verifica-se que o P/Ca da mistura sem magnésio é praticamente o 

dobro do da mistura com magnésio, ou seja, foi preciso duas vezes mais cálcio para ocasionar 

a turvação da solução de PoliP contendo Mg2+ comparada à mistura que não o contém. Para a 

solução de PoliP 3mM, que apresenta a relação molar de seis moléculas de P para cada 

molécula de Mg2+, o P/Ca obtido foi um pouco inferior ao da mesma solução sem Mg2+. 

Portanto, a presença de Mg2+ exerceu ainda um efeito estabilizante sobre a interação PoliP – 
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Ca2+, pois foi necessária uma quantidade um pouco superior de Ca2+ para ocasionar a turvação 

comparando-se à solução de PoliP 3mM sem Mg2+. 

Para soluções de PoliP com concentrações >3mM, observa-se o comportamento 

contrário. A precipitação ocorre para quantidades de Ca2+ menores do que o observado para 

misturas correspondentes sem Mg2+. Se por um lado, a ligação das cadeias de PoliP com Mg2+ 

dificulta a formação de uma interação das mesmas com o Ca2+, uma maior concentração de 

cadeias do polieletrólito parece facilitar, na presença de Mg2+, a formação de precipitados. 

Para explicar tal comportamento, é possível traçar duas hipóteses: 

(i) a menor concentração relativa de íons Mg2+ associados ao PoliP estaria 

disponibilizando sítios de ligação para a formação de estruturas ramificadas pelos íons Ca2+, 

que permitem a interligação entre as cadeias de PoliP; 

(ii) a presença dos íons Mg2+ pode estar favorecendo a interação física entre as cadeias 

de PoliP permitindo a formação de estruturas macromoleculares coloidais do tipo coacervatos 

e, através dos sítios disponíveis nas cadeias, os íons Ca2+ adicionados posteriormente estariam 

formando pontes de ligação entre tais núcleos pré-formados, constituindo estruturas maiores e 

mais complexas. O aumento no potencial eletrostático do sistema superaria então a 

capacidade de solvatação do meio ocasionando na separação de fases. O esquema apresentado 

na Figura 4.4 ilustra esta última hipótese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Representação da hipótese da formação de estruturas ramificadas de PoliP de Ca2+ - Mg2+. 
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Umegaki e Kanazawa (1974) estudaram a reologia de coacervatos de PoliP formados 

por íons Ca2+ e Mg2+ e concluíram que a energia de ativação de fluxo de coacervatos de cálcio 

estimada é maior do que a de coacervatos de magnésio, o que indica que o primeiro apresenta 

uma estrutura densa formada em parte por um sistema ramificado, onde íons Ca2+ interligam 

cadeias de PoliP. Enquanto que, os coacervatos de Mg2+ apresentam uma estrutura 

emaranhada frouxa, sem ramificação. 

A associação entre Mg2+, Ca2+ e PoliP pode ser monitorada através de análises de  

RMN 31P para estas misturas. A Figura 4.5 mostra um conjunto de espectros da solução de 

PoliP e das misturas PoliP com Mg2+ e/ou Ca2+, conforme descrito na Tab 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.5 – Espectros de RMN 31P das misturas de PoliP com Mg2+ e/ou Ca2+. As siglas discriminadas 
nos espectros referem-se às formulações descritas na Tab. 3.3. 
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Realizou-se análises de RMN 31P com o intuito de confirmar a ocorrência de 

interações entre o PoliP e os componentes da NP estudados. Monitorou-se mudanças nos 

espectros obtidos, identificando-se principalmente: o efeito que a adição dos compostos 

exerce sobre as cadeias de PoliP e quais as espécies químicas responsáveis pelas alterações 

observadas. 

Os espectros de RMN 31P obtidos de soluções de PoliP (Figura 4.5 – M0) são 

compostos basicamente por três sinais com distintos deslocamentos químicos (δ). O primeiro 

sinal observado é um singleto em aproximadamente δ = 1,0 ppm, que se refere aos núcleos de 

fósforo dos grupos ortofosfato livres (Q0). O segundo sinal é um multipleto, referente aos 

núcleos de fósforo dos grupos fosfato de ponta de cadeia (Q1), apresentando-se em torno de     

δ = -8,0 ppm. O terceiro sinal também é um multipleto na região entre δ = -21,0 e δ = -22,0 

ppm, que está relacionado aos núcleos de fósforo dos grupos fosfato de meio de cadeia (Q2) 

[LIMA et al., 1995]. Observa-se ainda no espectro alguns picos em campo acima do sinal Q2 

que são atribuídos às impurezas do PoliP, tais como, fosfatos de meio de cadeia de PoliP 

lineares de cadeias longas e cadeias de polifosfatos cíclicos. É possível distinguir também um 

pico fino em δ = -21,1 ppm, sobreposto ao sinal Q2, que pode ser devido aos fosfatos de meio 

de cadeia de um tipo de PoliP cíclico. Especula-se que tal ciclofosfato seja o trimetafosfato 

[COSTELLO et al. 1974; GLONEK et al., 1972]. 

O grau de polimerização (n) do PoliP utilizado na presente pesquisa foi calculado a 

partir dos valores da integração das áreas dos sinais nos espectros (vide Subseção 3.3.1), o 

que resultou em um valor de 9 (± 0,2), o que significa que em média as cadeias lineares de 

PoliP são compostas por 9 átomos de fósforo. Este foi o valor levado em consideração nos 

cálculos das concentrações de fósforo de todas as misturas analisadas durante a pesquisa. 

Os espectros obtidos na análise das misturas M1, constituída de PoliP e Mg2+, 

evidenciam interação entre estes compostos (Figura 4.5). Nota-se que na região do espectro 

atribuída aos núcleos Q2 há o surgimento de dois sinais largos não observados no espectro do 

PoliP puro. O primeiro sinal apresenta um máximo em δ = -20,5 ppm. O segundo sinal, mais 

intenso que o anterior, apresenta um máximo em δ = -22,1 ppm. Sugere-se que o sinal 

observado em torno de δ = -20,5 ppm esteja relacionado aos núcleos de fósforo Q2 de grupos 

fosfato que estão coordenados aos íons Mg2+. A interação pode ocorrer com um ou mais 

grupos fosfato de uma mesma molécula de PoliP ou com dois grupos fosfato de cadeias de 

PoliP diferentes, promovendo assim a desblindagem do sinal devido a uma maior 

deslocalização eletrônica. Já o sinal em δ = -22,1 ppm pode estar relacionado ao efeito de 
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blindagem sobre os núcleos Q2 que estão acoplando com os fósforos dos grupos fosfato 

coordenados ao Mg2+; a interação desses íons com grupos fosfato de meio de cadeia resultaria 

no aumento da densidade eletrônica em torno dos núcleos de fósforo vizinhos aos fosfatos 

coordenados ao Mg2+, levando o sinal, portanto, para campo mais alto no espectro.  

É possível verificar, ainda no espectro da mistura M1, que também houve 

modificações de deslocamento químico na região do espectro atribuída aos fosfatos de fim de 

cadeia. É possível observar um pico singleto intenso em δ = -8,9 ppm e um sinal largo com 

pouca definição em campo mais baixo apresentando um máximo em δ = -7,3 ppm.  Este 

último sinal indica que a coordenação dos íons Mg2+ com os fosfatos de ponta de cadeia 

ocasiona um efeito de desblindagem desses núcleos de fósforo. O pico visualizado em            

δ = -8,9 ppm é atribuído aos fosfatos de ponta de cadeia que não interagiram com Mg2+. A 

pequena variação para campo mais alto com relação ao espectro do PoliP puro é atribuído ao 

menor pH do meio [CRUTCHFIELD et al., 1962]. Semelhante mudança para campo mais 

alto também pode ser constatada para o sinal Q0. 

Com relação ao espectro da mistura M2 (Figura 4.5), as alterações verificadas também 

demonstram que há interação entre os íons Ca2+ e os grupos PO3
-, quando misturados em 

meio aquoso. Do mesmo modo que o Mg2+, o Ca2+ alterou os espectros do PoliP. É possível 

observar ao menos 2 sinais adicionais na região atribuídas aos núcleos Q2: um largo e de 

baixa intensidade em δ = –20,0 ppm, e outro de maior intensidade em torno de δ = -21,4 ppm. 

Por apresentar comportamento semelhante ao observado no espectro do sistema PoliP – Mg2+, 

sugere-se a mesma interpretação para o resultado obtido na mistura PoliP – Ca2+. Assim, o 

sinal em δ = -20,0 ppm está relacionado aos núcleos de fósforo Q2 dos grupos fosfato que 

interagiram com os íons Ca2+. Enquanto que, o sinal em campo mais alto (δ = -21,4 ppm) é 

atribuído aos núcleos de fósforo que se encontram acoplados aos fósforos de grupos fosfato 

coordenados ao Ca2+.  

Com relação à região do espectro atribuída aos fósforos Q1 na mistura PoliP – Ca2+, é 

possível distinguir ao menos 3 sinais. Nota-se um singleto em -9,2 ppm que está relacionado 

aos grupos fosfatos de fim de cadeia que não interagiram com Ca2+. Os multipletos 

observados na região entre δ = -7,3 a δ = -8,2 ppm e entre δ = -6,5 e δ = -7,2 ppm foram 

atribuídos aos núcleos de fósforo dos grupos fosfato de fim de cadeia coordenados aos íons 

Ca2+. Baseado no trabalho de Lima et al. (1995), que investigaram através de RMN 31P a 

interação de PoliP com íons Al3+, sugere-se que o multipleto observado em campo mais alto 

possa ser devido tanto a (i) coordenação de íons Ca2+ com grupos fosfato terminais 
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monodentados quanto a (ii) interligação de grupos fosfato terminais com outras cadeias de 

PoliP por meio dos íons Ca2+. Sugere-se também que o multipleto em campo mais baixo é 

devido aos íons Ca2+ interagindo com ligantes terminais bidentados. 

Os espectros obtidos do sistema PoliP – Mg2+ - Ca2+ (Figura 4.5), referente à mistura 

M4, apresentam as mesmas características observadas no espectro do sistema PoliP – Ca2+, 

não sendo observado nenhuma diferença significativa de deslocamento químico. 

Confrontando-se os espectros de RMN 31P representados na Figura 4.5 pode-se 

interpretar que tanto os íons Mg2+ quanto os íons Ca2+ se associam às cadeias de PoliP 

lineares formando sistemas macromoleculares que são a base das estruturas amorfisadas as 

quais se convencionou chamar de gel ou sistema coloidal coacervato. 

Uma das principais características do PoliP observadas na presente pesquisa, que o 

diferencia dos fosfatos inorgânicos monoméricos, é a sua baixa capacidade de constituir 

retículos cristalinos com o Ca2+ em meio aquoso, em razão das dimensões e heterogeneidade 

das cadeias de PoliP. Daí o aspecto visual homogêneo da turvação observada nas 

concentrações de PoliP e Ca2+ acima dos pontos de turvação, em que não se distingue 

heterogeneidades macroscópicas, mas sim, após decantação, percebe-se duas fases. De fato, 

os difratogramas obtidos pela técnica de difração de Raios-X, mostram que os aglomerados 

formados pela interação do PoliP com Ca2+ apresentam uma baixa cristalinidade. Como 

exemplificado na Figura 4.6, o difratograma evidencia a ausência de sinais bem definidos 

característicos de fases cristalinas. A halo largo observada em torno de 2Φ = 29,0 constata seu 

caráter essencialmente amorfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Difratograma do precipitado formado pela interação PoliP – Ca. 
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Nas análises de pH das soluções de PoliP, observa-se que há uma relação inversa entre 

concentração da solução de PoliP e o pH, porém, a variação de pH é relativamente pequena 

(6,72±0,02 - 6,36±0,05) (Figura 4.7).  Os polifosfatos são sais de ácidos que, em solução, 

contém dois tipos de grupos hidroxila que diferem na tendência de se dissociar. Os grupos 

hidroxilas terminais (dois por molécula linear) são fracamente ácidos, enquanto que os grupos 

hidroxilas de meio de cadeia, que estão presentes em número igual ao de átomos de fósforo na 

molécula, são fortemente ácidos [KULAEV, 2004].  

A adição de gluconato de cálcio promove o decréscimo do pH das soluções de PoliP. 

Esse decréscimo pode ser atribuído ao efeito resultante da reação de hidrólise do íon Ca2+, da 

formação do ácido fraco ácido glucônico derivado do radical gluconato e da competição entre 

a reação de hidrólise do íon Ca2+ e sua complexação com o PoliP. 

Com a adição de magnésio às soluções de PoliP verificou-se que houve um 

decréscimo do pH (Figura 4.7). Quanto menos concentrada a solução de PoliP mais 

bruscamente houve a redução de pH, ou seja, a redução do pH ocasionada pela presença de 

sulfato de magnésio foi inversamente proporcional à concentração de PoliP no meio. 

Constata-se, então, o efeito resultante entre a capacidade de hidrólise do íon Mg2+ e a sua 

complexação com o PoliP. Nas condições averiguadas, a redução de pH apresentou-se mais 

relevante nas menores concentrações de PoliP porque a relação Mg/P é proporcionalmente 

maior.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7 – Gráficos representando a variação de pH após adição de solução de Ca2+ às soluções de PoliP, na 

ausência de Mg2+ (esquerda) e na presença de Mg2+ (direita). Os pontos fechados representam a [Ca2+] onde 
ocorre turvação do sistema. 
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Por exemplo, na Figura 4.7, verifica-se que a solução de PoliP 1mM contendo Mg2+ 

apresentou inicialmente decréscimo do pH da ordem de 1, que aumentou gradualmente 

estabilizando-se em torno de 5,2 com o aumento da [Ca2+] até ocorrer a precipitação do 

sistema. Neste caso acredita-se que o pH inicialmente baixo deve-se à maior proporção de 

íons Mg2+ complexados com OH-. Com a adição do Ca2+ observa-se um pequeno aumento do 

pH que se supõe resultar das hidrólises concorrentes dos íons Ca2+ e do gluconato. Já as outras 

soluções com maior concentração de PoliP um pH inicial maior indica que o equilíbrio 

deslocou-se proporcionando uma maior taxa de complexação com o Mg2+.  

 Uma constatação importante neste presente estudo deve ser considerada: a formação 

dos aglomerados insolúveis surgidos da interação PoliP – Ca2+ tanto na presença quanto na 

ausência de Mg2+ ocorre numa faixa de pH de 5,2 a 5,7 para todas as faixas de concentrações 

estudadas. Uma conclusão similar foi descrita por Montanari et al. (2002), ao relatarem a 

obtenção de coacervatos de polifosfato utilizando nitrato de prata. Os pesquisadores 

descrevem que a formação de coacervatos nos sistemas estudados ocorre apenas em pH < 6,0 

e chegaram à conclusão de que a formação de coacervatos estáveis ocorre em torno do pH = 

5,0. 

Esta informação é principalmente útil como um parâmetro a ser analisado durante o 

preparo de NP utilizando-se PoliP como fonte de fósforo. Recomenda-se que o pH das 

formulações de NP deve situar-se entre 5 e 7 [HICKS & HARDY, 2001]. 
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4.2 Misturas PoliP – glicose – Ca2+ e PoliP - aminoácidos – Ca2+, na presença e na 

ausência de Mg2+ 

 

Os espectros de UV/Vis obtidos das misturas contendo PoliP e glicose estudadas 

evidenciam que o aumento da concentração de glicose não apresenta influência na capacidade 

de complexação de íons Ca2+ pelo PoliP. As três misturas constituídas por PoliP em 

concentração padrão e glicose em concentração crescente (vide Tab. 3.7) turvaram com a 

mesma concentração de Ca2+ adicionado. O ponto de turvação calculado (Tab. 4.3) foi de 

P/Ca = 0,24, um valor baixo comparado às misturas contendo somente Ca2+, Mg2+ e PoliP 

(vide Tab. 4.1 e 4.2 e Figura 4.3) . Esta observação leva a supor que o PoliP em baixa 

concentração apresenta uma menor taxa de complexação do Ca2+ em solução, devido à menor 

probabilidade de interação entre as espécies, concordando com a análise dos resultados 

anteriores.  

O mesmo comportamento foi observado na análise das mesmas misturas adicionadas 

de uma quantidade padrão de sulfato de magnésio (4,6 mM). As três misturas turvaram com 

iguais concentrações de Ca2+ adicionado ([Ca2+] = 4,97 mM). Entretanto, verifica-se que tal 

concentração de cálcio foi significativamente maior comparando-se com as misturas que não 

contém magnésio. O ponto de turvação calculado foi de P/Ca = 0,10, bem inferior ao 

observado para as misturas sem magnésio. Portanto, especula-se que a adição de magnésio 

tem efeito estabilizante sobre os sistemas PoliP – Ca2+ na presença de glicose. Como já 

sugerido anteriormente, o Mg2+ pode estar ocupando mais estavelmente os sítios de ligação do 

PoliP do que o Ca2+, permitindo que uma maior concentração de íons cálcio permaneça em 

solução. 

Nos espectros de absorção obtidos com as misturas que contém PoliP e 

aminoácidos (AA), verificou-se que os pontos de turvação calculados (Tab. 4.3) resultaram 

em valores decrescentes, indicando que o aumento na concentração de AA no meio aumenta a 

estabilidade do sistema PoliP – Ca2+ com relação à precipitação. Quanto às análises das 

mesmas misturas contendo sulfato de magnésio em concentração padrão verificou-se igual 

tendência. Logo, nas condições apresentadas, supõe-se que o aumento na concentração de AA 

apresenta influência significativa na estabilização do sistema PoliP – Ca2+, na presença ou 

ausência de Mg2+. É possível observar que a presença de magnésio nas misturas contendo AA 

aumenta levemente a estabilidade do sistema PoliP – Ca2+, visto que as misturas contendo 
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Mg2+ conseguiram reter uma quantidade um pouco maior de Ca2+ do que as mesmas sem 

Mg2+. 

 

Tabela 4.3 - Concentrações de PO3
- e Ca2+ estimadas para os cálculos dos pontos de turvação (P/Ca) das 

misturas entre PoliP e aminoácidos, na presença ou não de quantidade padrão de Mg2+. 
 

SEM Mg2+ (SM) COM Mg 2+ (CM) MISTURAS POLIFOSFATO 

E AMINOÁCIDOS  
[Ca2+] 

(mM)  

[PO3
-] 

(mM)  
P/Ca 

[Ca2+] 

(mM)  

[PO3
-] 

(mM)  
P/Ca 

A1 7,77 1,18 0,15 8,66 1,18 0,14 

A2 8,46 1,18 0,14 9,00 1,18 0,13 

A3 9,18 1,19 0,13 10,14 1,17 0,11 

 

Comparando-se diretamente o grupo das misturas de PoliP com glicose com o das 

misturas de PoliP com AA, na ausência de magnésio, observa-se que as misturas contendo 

AA conseguiram estabilizar uma maior quantidade de Ca2+ adicionado. Entretanto, 

comparando-se os mesmos grupos na presença de magnésio a relação se inverteu. É possível 

constatar que as misturas com glicose apresentaram maior capacidade de estabilizar o cálcio 

adicionado em relação às misturas com AA. 

Observa-se que as misturas contendo AA com e sem Mg2+ não apresentaram diferença 

significativa na capacidade de reter Ca2+ quando confrontadas diretamente. Já com relação às 

misturas contendo glicose, pode-se verificar que o Mg2+ apresentou um evidente efeito 

estabilizante sobre a relação PoliP - Ca2+. 

Através das determinações de pH realizadas para as misturas contendo PoliP, em 

concentração padrão, e glicose, em concentrações crescentes (Figura 4.8), verificou-se que 

quanto maior a quantidade de glicose presente menor o pH inicial da mistura, entretanto, nas 

condições apresentadas, a diferença observada entre as misturas não é muito significativa. 

Observa-se que tais valores de pH inicial, entre 6,4 – 6,5, são semelhantes ao da solução de 

PoliP 20 mM utilizada na mistura, ou seja, apesar da adição da solução de glicose 50%, que se 

apresenta numa faixa de pH entre 3 - 4, o pH da mistura mostrou-se elevado. Na ocasião da 

adição de gluconato de cálcio ocorre um decréscimo no pH para as três misturas estudadas. A 

precipitação dos sistemas PoliP – Ca2+ contendo glicose ocorreu no mesmo valor de pH, cerca 

de 5,1. Para as mesmas misturas PoliP com glicose adicionadas de Mg2+, verificou-se que os 

valores de pH inicial das misturas foram bem mais baixos, entre 5,07 - 5,15 (Figura 4.8). A 

turvação de todas as misturas, assim como nas que não contém Mg2+, ocorreu em pH em 
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torno de 5,1. Na presença de magnésio, não se verificou diferença significativa entre os 

valores de pH obtidos das misturas com diferentes concentrações de glicose. O conjunto de 

resultados das análises de pH das misturas PoliP – glicose leva a supor que a glicose não 

apresenta influência significativa na variação do pH proporcionada pelo cálcio dos sistemas 

contendo PoliP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 – Gráficos representando a variação de pH após adição de solução de Ca2+ às misturas de PoliP com 
glicose (em cinza) e de PoliP com AA (em preto), na ausência de Mg2+ (gráfico I, à esquerda) e na presença de 

Mg2+ (gráfico II, à direita). Os sinais fechados representam a [Ca2+] onde ocorre turvação do sistema. 
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coincidindo com a faixa de pH da solução de AA (pH 5,7 – 6,3). Esta solução constitui um 
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pH. Em ambos os conjuntos de misturas PoliP – AA, a faixa de pH em que houve o aumento 

da densidade ótica dos sistemas foi entre 5,6 e 5,8. 

O conjunto de dados obtidos das análises das misturas PoliP – AA evidenciam que a 

solução de AA apresenta influência na estabilidade dos sistemas PoliP – Ca2+. Nas condições 

estudadas, demonstrou-se que, com o aumento da concentração de AA, uma maior quantidade 

de cálcio consegue ser mantida em solução. Nestas misturas o Mg2+
 parece não ter influência 

nesta estabilização, apesar da variação de pH inicial observada.  
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4.3 Misturas entre PoliP – glicose – aminoácidos – Ca2+, na presença ou não de outros 

componentes da nutrição parenteral (Na+, K+, Mg2+, oligoelementos) 

  

Em relação às misturas contendo PoliP, glicose e AA, em concentrações variáveis e 

adicionados na respectiva ordem, designada de Grupo A (Tab. 3.8), observou-se que as 

composições contendo uma maior quantidade de AA (A3 e A5) apresentaram capacidade de 

reter uma maior quantidade de Ca2+ com relação às outras três misturas e o ponto de turvação 

de ambas foi em torno de P/Ca = 0,11 (Tab. 4.4 e Figura 4.9). A mistura A1 que apresenta as 

concentrações mais baixas tanto de glicose quanto de AA foi a que apresentou a menor 

capacidade em manter o Ca2+ estável, tendo um ponto de turvação igual a P/Ca = 0,137. A 

mistura A4 que apresenta uma proporção maior de glicose com relação aos AA teve uma 

menor capacidade de reter o Ca2+ do que a mistura A5, em que há uma maior proporção de 

aminoácidos. 

 

Tabela 4.4 - Concentrações de PO3
- e Ca2+ estimadas para os cálculos dos pontos de turvação (P/Ca) das 

misturas entre PoliP e componentes da NP em concentrações padronizadas. 
 

GRUPO A: Misturas com glicose e AA A1 A2 A3 A4 A5 

[Ca2+] (mM)  8,64 9,0 10,77 8,92 10,57 

[PO3
-] (mM) 1,18 1,18 1,17 1,18 1,17 

P/Ca 0,137 0,131 0,109 0,132 0,111 

GRUPO B: Misturas com glicose, AA e Mg2+ B1 B2 B3 B4 B5 

[Ca2+] (mM)  10,14 10,90 13,04 12,36 13,12 

[PO3
-] (mM) 1,17 1,167 1,155 1,159 1,155 

P/Ca 0,115 0,107 0,089 0,094 0,088 

GRUPO C: Misturas com glicose, AA, Mg2+ e olig. C1 C2 C3 C4 C5 

[Ca2+] (mM)  10,82 11,26 13,14 11.04 12,78 

[PO3
-] (mM) 1,167 1,165 1,155 1,165 1,156 

P/Ca 0,108 0,103 0,088 0,105 0,09 

GRUPO D: Misturas com glicose, AA, Na+, K+, Mg2+ e olig. D1 D2 D3 D4 D5 

[Ca2+] (mM)  10,67 11,15 12,42 10,97 11.94 

[PO3
-] (mM) 1,169 1,166 1,159 1,166 1,159 

P/Ca 0,109 0,105 0,093 0,106 0,097 
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Figura 4.9 – Variação do ponto de turvação (P/Ca) para diferentes misturas entre PoliP e componentes da NP 
descritas na Tab. 3.8. 

 

A mesma tendência foi observada para o grupo das mesmas misturas adicionadas de 
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Figura 4.10 – Variação do ponto de turvação (P/Ca) para diferentes misturas entre PoliP e componentes da 

NP descritas nas Tab. 3.7 e 3.8. 
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Conforme observado na Figura 4.10, é importante destacar que as misturas do Grupo 

A conseguiram estabilizar uma maior quantidade de Ca2+ em comparação aos sistemas 

contendo tais componentes isoladamente, descritos anteriormente (Subseção 4.1.2). Portanto, 

a ação conjunta da glicose e dos AA favorece a estabilização da interação PoliP – Ca2+. Já 

dentre as misturas do grupo B, apenas a que contém maior concentração de AA (B3) 

conseguiu reter mais Ca2+ do que a mistura equivalente contendo apenas glicose adicionada 

de Mg2+ (GCM3). Tal fato torna evidente o papel estabilizante dos AA. 

Ainda analisando a Figura 4.9, verifica-se que as misturas, contendo PoliP, glicose e 

AA, acrescentadas, porém, de solução de magnésio e de oligoelementos (Grupo C) exibiram a 

mesma tendência observada no Grupo B. As quantidades de Ca2+ estabilizadas pelas misturas 

com oligoelementos foram praticamente iguais às observadas nas respectivas misturas do 

Grupo B. Entretanto, nota-se que a mistura C4 teve uma capacidade um pouco menor de 

estabilizar o Ca2+ adicionado, que ainda assim apresentou ponto de turvação menor do que a 

respectiva mistura do Grupo A. Espera-se que a presença de oligoelementos ocasione um 

ambiente de maior competição química entre as espécies iônicas pelos sítios de ligação do 

PoliP, visto que os elementos Mn2+ e Cu2+ apresentam alta afinidade pelas cadeias de PoliP, 

além dos íons Cr3+, que por apresentarem valência igual a três estariam propiciando uma 

maior interação entre as cadeias induzindo assim a formação do sistema reticulado. Porém, 

provavelmente devido às baixas concentrações dos oligoelementos nas misturas não se 

observou influência significativa de tais interações sobre a estabilidade do sistema PoliP-Ca2+.  

Observando-se os valores obtidos de P/Ca para as mesmas misturas adicionadas de 

sulfato de magnésio, solução de oligoelementos e as soluções dos sais cloreto de sódio e 

cloreto de potássio em quantidades padronizadas (Grupo D) verifica-se que, da mesma forma, 

não há modificação das quantidades de cálcio estabilizadas pelas misturas comparando-se aos 

Grupos B e C. Supõe-se, portanto, que os sais de sódio e potássio permanecem no meio sem 

interagir de forma significativa com as cadeias de PoliP. 

Nos experimentos realizados por Sakamoto et al. (1999) verificou-se que fosfato de 

potássio dibásico nas concentrações finais entre 10 e 12mM em 7 diferentes formulações de 

NP foi incompatível com gluconato de cálcio na concentração final de 10mM, havendo a 

formação de precipitados visíveis num intervalo de tempo não superior a uma hora. Tal 

estudo, por ser o único deste tipo a ter sido publicado no Brasil, é o que mais se aproxima das 

condições encontradas no presente estudo (formulações e insumos). Nas misturas completas 

analisadas constatou-se que o PoliP na concentração inicial de aproximadamente 11mM em 

termos de PO3
- conseguiu estabilizar em solução uma quantidade de ao menos 10mM de Ca2+, 
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sem se observar qualquer sinal de turbidez da amostra comprovada pela análise em 

espectrofotômetro. 

Os espectros de RMN 31P obtidos de misturas entre PoliP e oligoelementos 

comprovam que há interação entre estes componentes (Figura 4.11). É possível observar um 

alargamento do sinal referente aos fosfatos de fim de cadeia com a total ausência de picos 

bem definidos. Houve também um alargamento do sinal dos fosfatos de meio de cadeia. Nota-

se ainda que houve uma redução significativa na intensidade dos sinais, percebida pelo 

aumento na relação sinal-ruído. O resultado evidencia a interação do PoliP com os íons Zn2+, 

Cu2+, Mn2+ e Cr3+, para concentrações bastante superiores àquelas usualmente utilizadas em 

NP. O espectro da mistura entre PoliP, oligoelementos, Mg2+ e Ca2+ é bastante semelhante ao 

da mistura sem oligoelementos. De modo geral, ocorre o deslocamento dos sinais para 

campos mais baixos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Espectros de RMN 31P de misturas entre PoliP e componentes da nutrição parenteral, 
onde se destaca a interação PoliP – oligoelementos. 
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A Figura 4.12 mostra os espectros obtidos de misturas de PoliP com aminoácidos e/ou 

glicose. Observa-se que praticamente não há diferença entre o espectro da solução de PoliP e 

o da mistura PoliP – glicose, o que demonstra que não há interação entre estes componentes. 

Já o espectro obtido da mistura PoliP – aminoácidos mostra uma pequena variação do sinal Q2 

para campo mais alto, em torno de δ = -21,8 ppm, o que caracteriza um pequeno aumento da 

densidade eletrônica em torno dos núcleos de fósforo de meio de cadeia. É conhecido que o 

PoliP interage com proteínas e aminoácidos através dos grupamentos amino [KULAEV et al., 

2004], e acredita-se que a pequena alteração no perfil dos núcleos Q2 indica interação entre 

estes compostos nas formulações. A ausência de modificação dos sinais Q1 pode ser explicada 

através de dois fatores: os núcleos de ponta de cadeia (i) são menos ácidos com relação aos de 

meio de cadeia e (ii) encontram-se em bem menor proporção quando comparados aos de meio 

de cadeia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Espectros de RMN 31P de misturas de  PoliP com glicose e/ou aminoácidos. 
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A Figura 4.13 exibe os espectros de RMN 31P obtidos das misturas padronizadas 

baseadas em formulações de NP (Tab. 3.4). O espectro da mistura NP1 guarda grande 

semelhança com os espectros da mistura PoliP – Ca2+, onde se verifica basicamente um 

alargamento dos sinais Q1 e Q2 e um deslocamento pra campos mais baixos, além de uma 

redução na intensidade dos sinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Espectros de RMN31P de misturas baseadas em formulações de NP pediátricas contendo PoliP. 
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δ = -6,34 e δ = -7 ppm. Quanto aos núcleos de fósforo de meio de cadeia (Q2) nota-se o 

surgimento de um sinal mais desblindado em δ = -20,25 ppm e outro em campo mais alto em 

torno de δ = -22,9 ppm, conforme observado nos espectros descritos anteriormente. O 
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espectro da mistura NP3, embora seja um sistema mais complexo, não apresenta diferenças 

marcantes comparado ao da mistura NP2.  

As análises de pH das misturas do Grupo A (Figura 4.14), composta por PoliP, em 

concentração padrão, e concentrações variadas de glicose e AA, mostraram que o pH inicial 

diminuiu um pouco com relação às misturas contendo PoliP e AA apenas (vide Figura 4.8 na 

Subseção 4.1.2).  As misturas contendo maior concentração de AA apresentaram pH inicial 

mais baixo, porém, conseguiram estabilizar sensivelmente a tendência de redução do pH 

ocasionada pela adição de Ca2+. Verifica-se que o aumento na concentração de glicose 

favorece uma redução mais marcante do pH pelo Ca2+. Conforme discutido na Subseção 

4.1.2, as misturas contendo glicose e AA conseguiram estabilizar uma quantidade um pouco 

maior de Ca2+ comparadas às misturas contendo estes componentes individualmente. É 

possível especular que, na presença de glicose, os aminoácidos estejam se tornando mais 

protonados permitindo sua associação estável com o PoliP e, desta forma, dificultando a 

formação do complexo PoliP – Ca2+. 

 

 

 
Figura 4.14 – Gráficos representando a variação de pH após adição de Ca2+ às misturas de PoliP com 

componentes da NP. Os pontos fechados representam a [Ca2+] onde ocorre turvação do sistema. 
 

Pode-se observar as mesmas tendências para os grupos de misturas de PoliP, glicose e 
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concentração de AA propiciou uma menor variação de pH e permitiu a incorporação de uma 

maior quantidade de Ca2+. Tal quantidade foi maior do que a observada no grupo A.  

Para as mesmas misturas do Grupo C, que contém também oligoelementos, observou-

se o mesmo comportamento em termos de variação de pH ocasionada pelo Ca2+ (Figura 4.14). 
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Os valores de pH iniciais e sua variação nestes sistemas foram bastante semelhantes às 

respectivas misturas do Grupo B.  

 Com relação às análises feitas com as misturas do Grupo D, que apresentam os 

componentes do Grupo C adicionadas das soluções de cloreto de sódio e cloreto de potássio 

em concentrações padronizadas, verifica-se também a mesma tendência (Figura 4.14). 

Contudo, os valores de pH iniciais das misturas foram levemente menores. A adição de Ca2+, 

da mesma forma, propiciou a redução do pH, porém, não de maneira muito significativa. 

Deste modo, sugere-se que as acomodações do equilíbrio iônico entre as espécies iônicas 

propiciaram tais comportamentos, permitindo inclusive que as mesmas quantidades de cálcio 

dos sistemas do grupo anterior fossem estabilizadas pelas misturas contendo sódio e potássio. 
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4.4 Planejamento multifatorial 

 

Na Tab. 4.5 pode-se observar os efeitos dos componentes estudados no planejamento 

multifatorial, além de suas interações. Os valores exibidos dizem respeito à contribuição para 

o aumento da turvação das amostras (valores de efeitos positivos) ou para a diminuição da 

turvação (valores negativos). Para o presente estudo, convencionou-se que os sistemas que 

apresentassem um valor de densidade ótica (DO) em 500 nm maior que 0,04 seriam 

considerados turvos. Os valores de efeito destacados em negrito referem-se aos fatores ou 

interações que se apresentaram estatisticamente significativos, em um intervalo de confiança 

de 95%, para contribuição na turvação das misturas. 

 

Tabela 4.5 – Efeitos observados dos fatores e suas interações. 

FATORES E 
INTERAÇÕES 

EFEITO* P 

Média 0,356706 0,000000 
(1) Ca2+ 0,538994 0,000000 
(2) PoliP 0,117863 0,000026 

(3) Glicose -0,003600 0,881717 
(4) AA -0,290738 0,000000 

(5) Mg2+ -0,279619 0,000000 
1 x 2 0,192644 0,000000 
1 x 3 -0,014669 0,545422 
1 x 4 -0,158994 0,000000 
1 x 5 -0,143600 0,000001 
2 x 3 -0,002200 0,927541 
2 x 4 0,030725 0,209715 
2 x 5 0,063794 0,012172 
3 x 4 -0,036813 0,134928 
3 x 5 -0,043369 0,080194 
4 x 5 0,079631 0,002270 

1 x 2 x 3 0,009906 0,682562 
1 x 2 x 4 -0,033631 0,170786 
1 x 2 x 5 -0,002787 0,908271 
1 x 3 x 4 -0,026769 0,273043 
1 x 3 x 5 -0,032000 0,191876 
1 x 4 x 5 -0,048363 0,052379 
2 x 3 x 4 -0,019800 0,415521 
2 x 3 x 5 -0,022006 0,366083 
2 x 4 x 5 -0,058969 0,019625 
3 x 4 x 5 0,040844 0,098516 

  *Erro Puro  = 0,024002 
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Como é possível observar, os fatores Ca2+ e PoliP apresentaram contribuições 

positivas para a turvação das misturas preparadas, sendo a contribuição do Ca2+ superior a 

contribuição do PoliP. Em contrapartida, os aminoácidos (AA) e o Mg2+ apresentaram 

contribuições negativas para a turvação das misturas. Já a glicose foi o fator que não 

apresentou influência estatisticamente significativa no intervalo de 95% de confiança sobre a 

turvação dos sistemas. 

Com relação às interações entre os componentes, nota-se que a interação entre PoliP e 

Ca2+ contribui significativamente para o aumento da turvação dos sistemas, assim como a 

interação entre PoliP e Mg2+. Esta última, porém, apresenta contribuição bem menos intensa 

do que a interação PoliP – Ca2+. Apresentando contribuições negativas estatisticamente 

significativas, observou-se as interações entre os componentes Ca2+ e AA e entre Ca2+ e Mg2+. 

Dentre as interações em três níveis, a única estatisticamente significativa, contribuindo 

negativamente para a turvação, é a que ocorre entre os componentes PoliP, AA e Mg2+. 

A Figura 4.15 retrata uma representação esquemática da interação entre os 

componentes PoliP e Ca2+ nas misturas, exibindo valores médios observados para correlação 

dos efeitos entre os fatores associados. Verifica-se que o aumento na concentração de Ca2+, 

em ambos os níveis de concentração de PoliP, eleva  significativamente a turvação do meio. 

Tal efeito ocorre mais intensamente na maior concentração de PoliP. Uma maior concentração 

de PoliP presente nestas misturas em uma menor concentração de Ca2+ promove uma 

elevação menos acentuada na DO, enquanto que, quando os dois componentes encontram-se 

nos maiores níveis de concentração, há ocorrência de turvação nas misturas com uma maior 

intensidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15- Valores médios observados de DO para a correlação dos efeitos entre os componentes PoliP e Ca2+. 
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A Figura 4.16 mostra a superfície de resposta da interação PoliP – Ca2+, que descreve 

os valores de DO quando os demais fatores se encontram no nível inferior de concentração. 

Essa representação torna mais evidente que quando o PoliP e o Ca2+ encontram-se presentes 

nos sistemas em altas concentrações promovem uma significativa variação da DO do meio 

para valores mais elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16– Superfície de resposta da correlação entre os fatores PoliP e Ca2+. 

 
A Figura 4.17 exibe a correlação dos efeitos dos componentes PoliP e Mg2+. Observa-

se que, em ambos os níveis de concentração de Mg2+, o aumento na concentração de PoliP 

ocasiona uma variação positiva na DO dos sistemas. Entretanto, nas duas concentrações de 

PoliP a interação com concentrações mais elevadas de Mg2+ ocasiona numa menor turvação 

do meio. Tal fato demonstra o efeito negativo que o Mg2+ apresenta sobre a turvação das 

misturas, o que significa que uma maior concentração de Mg2+ promove um aumento na 

estabilidade no sentido de prevenir a precipitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 - Valores médios observados para a correlação dos efeitos entre os componentes PoliP e Mg2+. 
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A Figura 4.18 mostra a interação entre os componentes Ca2+ e AA. É possível verificar 

que a variação para uma maior concentração de Ca2+ num nível mais baixo de AA ocasiona 

em uma intensa turvação dos sistemas. No entanto, nos dois níveis de concentração de Ca2+ 

uma maior quantidade de AA presente apresenta o efeito de causar menor turvação do meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Valores médios observados para a correlação dos efeitos entre os componentes AA e Ca2+. 

 
       A representação esquemática mostrada na Figura 4.19 está relacionada à interação entre 

os fatores Ca2+ e Mg2+ com os valores médios observados dos efeitos associados. Observa-se 

que em uma menor concentração de Mg2+ a variação na concentração de Ca2+ para valores 

maiores promove um aumento na intensidade da turvação dos sistemas. Porém, quando o 

Mg2+ encontra-se presente no meio em uma quantidade mais elevada, a adição de Ca2+ 

promove um aumento menos intenso na turvação comparando-se aos sistemas em que há 

menos Mg2+. Tal resultado também confirma o efeito estabilizante do Mg2+ sobre os sistemas 

estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 - Valores médios observados para a correlação dos efeitos entre os componentes Ca2+ e Mg2+. 
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 Os resultados obtidos com o estudo quimiométrico corroboram os resultados 

observados nos estudos descritos anteriormente. Comprovou-se que em baixas concentrações 

de Ca2+ não há risco de formação de aglomerados insolúveis, entretanto, o aumento da 

concentração de Ca2+ favorece sua associação com o PoliP, permitindo a formação dos 

aglomerados, evidenciado pelo aumento no espalhamento de luz da mistura. O estudo 

quimiométrico também evidenciou que quanto maior a concentração de PoliP presente no 

meio menor sua capacidade de estabilizar o Ca2+ em solução, para uma concentração fixa de 

Ca2+, corroborando o que foi observado nos estudos anteriores. A maior quantidade de 

moléculas de PoliP presentes no meio determina que uma menor concentração relativa de 

Ca2+ seja suficiente para ocasionar a separação de fases. 

 O estudo quimiométrico mostrou ainda que o Mg2+ nas concentrações estudadas atua 

no sistema como agente de prevenção da turvação. Observou-se na correlação dos efeitos do 

Mg2+ com PoliP que a maior presença de Mg2+ nas misturas ocasiona em uma turvação menos 

intensa, o que indica que associação do PoliP com Mg2+, nas concentrações avaliadas, 

dificulta uma interação mais favorável do PoliP com Ca2+. Nos estudos anteriores (misturas 

simulando formulações padronizadas de NP) constatou-se também tal comportamento, visto 

que, as misturas baseadas em NP contendo Mg2+ conseguiram manter em solução uma maior 

quantidade de Ca2+ comparadas àquelas que não tinham Mg2+. 

No estudo quimiométrico foi possível comprovar também o efeito estabilizante dos 

aminoácidos sobre a interação PoliP – Ca2+. De acordo com relatos na literatura é de se 

esperar que haja associação entre AA e Ca2+ [ALLWOOD & KEARNEY, 1998; MARKS & 

CRILL, 2004]. A capacidade de interação do AA é atribuída a seu caráter anfótero, que 

permite que os AA se encontrem em diferentes graus de ionização dependendo do pH do 

meio. Ao interagir com o Ca2+, os AA dificultariam uma interação mais favorável entre PoliP 

e Ca2+. Os espectros de RMN 31P obtidos da mistura PoliP – AA confirmam que também há 

interação entre tais componentes, o que seria uma outra barreira à associação PoliP – Ca2+. 

 Os resultados das análises de pH das misturas do planejamento fatorial apresentaram 

pequena variação, apresentando-se numa faixa entre 5,78 e 5,51. Portanto, não foi possível 

fazer interpretações acerca da influência do pH sobre a turvação dos sistemas contendo PoliP 

e componentes da NP. 
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4.5 Estudo preliminar de monitoramento da estabilidade de formulações de NP 

padronizadas de uso pediátrico contendo fosfato de potássio ou polifosfato de sódio 

 

Das 7 formulações contendo fosfato de potássio (vide Tab. 3.12 da Subseção 3.3.9), 

duas apresentaram formação de precipitados (F1 e F4) perfeitamente visíveis imediatamente 

após o preparo e detectados pelo espectrofotômetro. Não se verificou variação significativa da 

densidade ótica das outras 5 formulações e também não se detectou qualquer tipo de 

precipitado por observação visual, conforme observado na Tab. 4.6.  

Dentre as 7 formulações contendo PoliP (vide Tab. 3.13 da Subseção 3.3.9), verificou-

se que 4 apresentaram turvação detectada pelo espectrofotômetro. Nas outras 3 formulações 

não houve variação significativa na densidade ótica (Tab. 4.6). As quatro formulações que 

turvaram são justamente as que apresentam a maior concentração de Ca2+ (P1, P2, P3 e P4). 

De acordo com os estudos realizados anteriormente, esperava-se que não fosse haver turvação 

da formulação P1, que apresenta aproximadamente 11,6 mM de Ca2+ (vide Tab. 4.4 da 

Subseção 4.1.3), porém, observou-se o contrário. Tal fato pode ser explicado pelas diferentes 

condições de preparo das misturas em ambos os estudos. Alguns fatores podem ter exercido 

influência para que houvesse diferença nos resultados, podendo-se citar: ordem e velocidade 

de adição dos componentes, forma de agitação, falta de precisão dos instrumentos utilizados 

na medição dos componentes em NP (seringas descartáveis) e tempo de preparo das 

formulações. 

Após 24 horas de preparo das formulações, verificou-se a formação de precipitado em 

mais duas formulações contendo fosfato (F2 e F6), totalizando 4 bolsas apresentando 

precipitados. A presença de partículas em suspensão foi observada visualmente como 

corpúsculos de coloração branca. Quanto às formulações contendo PoliP que não turvaram no 

primeiro dia (P5, P6, P7), continuaram sem sinal de turbidez ou de formação de precipitados 

visíveis após 24 horas de preparo (Tab. 4.6). 

As análises das formulações após 48 horas de preparo mostraram que apenas uma 

formulação contendo fosfato na composição (F5) permaneceu sem formação de precipitados 

visíveis. Enquanto que as formulações P5, P6 e P7, que continham PoliP, permaneceram sem 

sinal de turvação (Tab. 4.7). Portanto, no saldo final, após 48 horas de estudo, verificou-se 

que, nas concentrações avaliadas, o PoliP apresentou vantagem sobre o fosfato de potássio em 

termos de manter a estabilidade das formulações contendo concentrações de Ca2+ na razão 

molar com fosfato (P/Ca) de aproximadamente 2,4. Verificou-se que a formação de 



 77

precipitados de fosfato de cálcio nas formulações contendo fosfato de potássio é 

temporalmente mediada, obedecendo a uma cinética lenta. 

 

Tabela 4.6 – Resultados das análises realizadas nas formulações de NP, onde o sinal (+) indica a presença de 
precipitados e o sinal (–) a ausência de precipitados. 

 

Bolsas 
com 

Fosfato 
0h 24h 48h pH 

Bolsas 
com 
PoliP 

0h 24h 48h pH 

F1 + + + 6,25 P1 + + + 5,42 
F2 - + + 6,34 P2 + + + 5,33 
F3 - - + 6,42 P3 + + + 5,53 
F4 + + + 6,48 P4 + + + 5,31 
F5 - - - 6,32 P5 - - - 5,51 
F6 - + + 6,47 P6 - - - 5,44 
F7 - - + 6,44 P7 - - - 5,58 

 

É importante ressaltar que as formulações contendo fosfato, F6 e F7, são consideradas 

seguras pelos hospitais e laboratórios que produzem NP no Recife, entretanto, o presente 

estudo verificou que a formação de precipitados ocorre dentro de 48 horas pós-manipulação, 

ou seja, ainda durante o prazo de validade recomendado. 

Observou-se que a análise em espectrofotômetro apresentou pouca eficiência em 

detectar precipitados nas formulações contendo fosfato de potássio, pois apenas quando a 

turvação do meio já se apresentava visível a olho nu o equipamento indicou uma variação na 

densidade ótica, enquanto que, nos casos quando já era possível distinguir visualmente 

algumas partículas em suspensão no meio, não houve qualquer variação significativa na 

densidade ótica indicada pelo espectrofotômetro. Este fato demonstra a não uniformidade dos 

precipitados de fosfato de cálcio formados pelos sais de fosfato, que podem apresentar caráter 

amorfo ou cristalino. Há a formação de estruturas que rapidamente decantam, dificultando as 

medidas de espalhamento de luz. 

As análises de pH mostraram que houve uma variação pequena entre as formulações 

do grupo contendo fosfato de potássio, apresentando-se na faixa de pH 6,25 – 6,48. No grupo 

contendo PoliP, também observou-se pequena variação de pH, porém, apresentando-se em 

uma faixa inferior à verificada para o grupo com fosfato, entre pH 5,31 e 5,60 (Tab. 4.6). 

Como a faixa de pH indicada para NP é de 5 à 7 [HICKS & HARDY, 2001], é possível dizer 

que, nas condições apresentadas, a presença de PoliP não alterou significativamente o pH das 

formulações de NP. 
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5.1 Conclusões 

 

O conjunto de dados obtidos indica que o PoliP pode ser utilizado de forma 

promissora como fonte alternativa de fósforo na composição de formulações de nutrição 

parenteral. Nas condições observadas na presente pesquisa, os resultados mostram que o PoliP 

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. 

Algumas características físico-químicas do PoliP foram determinadas durante a 

pesquisa: 

 

� Quanto maior a concentração de PoliP presente no meio, faz-se necessário uma maior 

quantidade absoluta de íons Ca2+ para ocasionar a turvação dos sistemas, enquanto que 

em concentração relativa, menos Ca2+ consegue ser estabilizado; 

 

� A adição prévia de Mg2+ às soluções de PoliP ≤ 3 mM apresenta efeito estabilizante 

sobre os sistemas PoliP – Ca2+; enquanto que concentrações de PoliP > 3 mM 

favorecem a formação de gel entre PoliP e Ca2+; 

 

� Os aglomerados insolúveis, obtidos da interação entre PoliP e Ca2+ em concentrações 

acima dos pontos de turvação, apresentam caráter estrutural essencialmente amorfo; 

 

� A adição de Mg2+ e Ca2+ às soluções de PoliP proporciona a redução do pH do meio. 

Verificou-se que quanto mais concentrada a solução de PoliP maior sua capacidade de 

deter a redução do pH; 

 

� A adição de glicose às misturas contendo PoliP não exerce influência sobre a interação 

PoliP – Ca2+, não apresentando inclusive efeito significativo sobre o pH do meio; 
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� A solução de aminoácidos adicionada às misturas contendo PoliP apresenta a 

capacidade de estabilizar o sistema PoliP – Ca2+. Comprovou-se através da técnica de 

RMN 31P que o PoliP interage com os aminoácidos. Demonstrou-se também que a 

capacidade tamponante de pH da solução de aminoácidos aumenta proporcionalmente 

ao aumento de sua concentração no meio; 

 

� As adições das soluções de cloreto de sódio e de potássio e de solução de 

oligoelementos às misturas contendo PoliP não apresentaram influência significativa 

sobre a interação PoliP – Ca2+. Embora tenha sido comprovado através de RMN 31P 

que os oligoelementos interagem com o PoliP, as baixas concentrações de 

oligoelementos nas misturas, correspondendo ao limite recomendado em NP, não 

interferiram na estabilidade dos sistemas; 

 

Verificou-se que a Ressonância Magnética Nuclear 31P (RMN 31P) representa uma 

técnica eficiente para o monitoramento da interação de cadeias de PoliP com compostos 

químicos, em especial, com cátions metálicos. Observou-se que, de forma geral, a 

coordenação de íons Mg2+, Ca2+ e oligoelementos às cadeias de PoliP ocasiona o 

deslocamento dos sinais de núcleos de fósforo de fim de cadeia e meio de cadeia para campos 

mais baixo no espectro. 

O estudo quimiométrico mostrou tratar-se da metodologia mais adequada para 

determinação do grau de compatibilidade entre os componentes da NP. Os resultados obtidos 

pelas análises dos sistemas contendo PoliP através do planejamento multifatorial 

corroboraram com as informações adquiridas através da metodologia empírica. 
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5.2 Perspectivas 

 

� Serão determinadas as concentrações de fósforo total, sódio e impurezas do polifosfato 

de sódio através da técnica de espectroscopia de absorção atômica ou de outras 

técnicas analíticas validadas; 

 

� Serão realizados novos experimentos simulando as condições reais de preparo da NP 

adaptando o PoliP como fonte de fósforo nas formulações. Inclusive, adicionando-se 

emulsão lipídica às preparações; 

 

� Serão desenvolvidos estudos toxicológicos (DL50, toxicidade aguda, sub-crônica e 

crônica) do polifosfato de sódio para a via de administração endovenosa; 

 

� Estudos da estabilidade físico-química de polifosfatos com tamanhos de cadeia 

maiores e de polifosfato de potássio frente à componentes da NP serão realizados; 

 

� Serão determinados o comportamento reológico e a osmolaridade das misturas 

contendo PoliP; 

 

� A estabilidade das soluções de polifosfato de sódio à longo prazo será determinada. 
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ANEXO A: Tabela de composição da solução de aminoácidos pediátricos (Aminoped® 10%). 
 

 
AMINOÁCIDO QUANTIDADE  

L-Isoleucina 6,40 g 
L-Leucina 10,75 g 
L-Lisina 7,09 g 

L-Metionina 4,62 g 
L-Cisteína. 0,38 g 

L-Fenilalanina 4,57 g 
L-Treonina 5,15 g 

L-Triptofano 1,83 g 
L-Valina 7,09 g 

L-Arginina 6,40 g 
L-Histidina 4,14 g 

Ácido aminoacético 4,14 g 
L-Alanina 7,16 g 
L-Serina 9,03 g 
L-Prolina 16,19 g 
L-Tirosina 5,49 g 

L-Ácido málico 4,83 g 
Teor total de nitrogênio 14,43 g 

Volume total 1000mL 
Osmolaridade teórica 848 mOsm/L 

pH 5,7 – 6,3 
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 ANEXO B: Resultados das análises de misturas PoliP e Ca2+, com e sem Mg2+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PoliP 1mM 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,725±0,018 
1,385 6,217±0,023 
2,7545 5,62±0,04 
4,107 5,319±0,01 
5,4445 5,232±0,015 
6,766 5,169±0,012 
8,072 5,124±0,016 
9,363 5,073±0,02 

PoliP 1mM (com Mg2+) 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 5,15±0,025 
1,373 5,08±0,014 
2,7302 5,08±0,005 
4,0715 5,13±0,035 
5,3971 5,14±0,046 
6,7074 5,18±0,06 
8,0027 5,2±0,077 
9,2831 5,22±0,073 
10,4698 5,24±0,077 

PoliP 3mM 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,681±0,047 
1,8436 6,433±0,038 
3,658 6,183±0,025 
5,444 5,877±0,04 
7,203 5,591±0,046 
8,9346 5,389±0,046 
10,639 5,201±0,034 
12,32 5,083±0,039 

PoliP 3mM (com Mg2+) 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 5,93±0,047 
1,8273 5,68±0,047 
3,626 5,43±0,047 
5,3971 5,29±0,057 
7,1408 5,22±0,062 
8,8579 5,19±0,062 
10,4698 5,16±0,032 
12,2148 5,13±0,053 
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PoliP 6mM (com Mg2+) 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,13±0,059 
2,7302 5,95±0,063 
5,3971 5,72±0,045 
8,0027 5,54±0,042 
10,4698 5,38±0,045 
13,0383 5,26±0,045 
15,4723 5,19±0,035 
17,8529 5,08±0,005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PoliP 6mM 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,518±0,05 
2,754 6,358±0,03 
5,444 6,152±0,01 
8,072 5,914±0,018 

10,6397 5,68±0,03 
13,149 5,488±0,042 
15,6 5,308±0,05 
18 5,149±0,07 

PoliP 9mM 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,459±0,046 
3,658 6,331±0,042 
7,203 6,137±0,043 
10,639 5,941±0,033 
13,97 5,738±0,048 
17,207 5,553±0,052 
20,347 5,395±0,051 
23,397 5,247±0,092 

PoliP 9mM (com Mg2+) 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,193±0,07 
3,626 6,01±0,068 
7,1408 5,81±0,049 
10,4698 5,65±0,04 
13,8557 5,51±0,053 
17,0652 5,38±0,083 
20,255 5,29±0,053 
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PoliP 15mM 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,414±0,01 
4,555 6,305±0,015 
8,934 6,164±0,025 
13,149 6,007±0,03 
17,2074 5,841±0,036 
21,118 5,677±0,049 
24,889 5,522±0,072 
28,528 5,379±0,086 
32,04 5,236±0,13 

PoliP 15mM (com Mg2+) 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,22±0,075 
4,5151 6,09±0,074 
8,8579 5,96±0,08 
13,0383 5,81±0,052 
17,0652 5,65±0,026 
21,0226 5,54±0,05 
24,7787 5,4±0,021 
28,4035 5,31±0,01 
31,7947 5,19±0,015 

PoliP 20mM 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,36±0,047 
6,327 6,255±0,018 

12,3189 6,101±0,019 
18 5,943±0,014 

23,397 5,787±0,18 
28,528 5,625±0,035 
33,413 5,475±0,042 
38,069 5,328±0,07 
42,51 5,186±0,09 

PoliP 20mM (com Mg2+) 
[Ca2+] (mM) pH ± DP 

0 6,22±0,066 
6,2723 6,11±0,065 
12,2148 5,93±0,031 
17,8529 5,76±0,025 
23,2924 5,60±0,036 
28,4035 5,46±0,03 
33,2706 5,36±0,026 
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ANEXO C:  Resultados das análises das misturas contendo componentes da NP, de acordo 
com Tab.3.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pH±±±±DP - MISTURAS SEM Mg2+ (SM) pH±±±±DP - MISTURAS COM Mg 2+ (CM) [Ca2+] 
(mM) A1 A2 A3 A1 A2 A3 

0 6,160±0,033 6,089±0,043 6,034±0,046 5,78±0,025 5,82±0,024 5,85±0,025 
1,173 6,025±0,025 5,934±0,003 5,945±0,045 5,74±0,02 5,78±0,025 5,81±0,02 
2,346 5,894±0,0317 5,850±0,021 5,868±0,046 5,72±0,016 5,76±0,02 5,8±0,02 
3,519 5,814±0,034 5,802±0,042 5,821±0,042 5,70±0,025 5,75±0,021 5,79±0,02 
4,646 5,776±0,037 5,772±0,03 5,794±0,052 5,68±0,02 5,74±0,02 5,77±0,02 
5,819 5,737±0,034 5,749±0,028 5,776±0,037 5,67±0,02 5,73±0,02 5,77±0,02 
6,9 5,705±0,034 5,725±0,025 5,757±0,036 5,66±0,017 5,72±0,024 5,76±0,016 

8,073 5,668±0,037 5,7±0,021 5,740±0,034 5,65±0,02 5,71±0,02 5,75±0,02 
9,11 5,643±0,036 5,683±0,023 5,713±0,036 5,64±0,02 5,70±0,02 5,74±0,02 

10,283 - - 5,695±0,031 5,63±0,02 5,69±0,02 5,74±0,025 
11,456 - - - - 5,68±0,03 5,72±0,025 

pH±±±±DP - MISTURAS SEM Mg2+ (SM) pH±±±±DP - MISTURAS COM Mg 2+ (CM) [Ca2+] 
(mM) G1 G2 G3 G1 G2 G3 

0 6,48±0,13 6,48±0,055 6,43±0,04 5,15±0,054 5,10±0,06 5,07±0,02 
1,173 6,015±0,035 5,99±0,06 5,91±0,02 5,04±0,02 4,98±0,054 4,99±0,021 
2,346 5,43±0,04 5,39±0,04 5,34±0,03 5±0,04 4,97±0,046 4,96±0,024 
3,519 5,195±0,035 5,17±0,04 5,12±0,08 5±0,041 4,99±0,06 4,98±0,018 
4,646 5,105±0,054 5,085±0,045 5,045±0,025 5,01±0,06 5,01±0,045 5,00±0,012 
5,819 5,03±0,03 5,015±0,045 4,98±0,03 5,02±0,062 5,03±0,04 5,03±0,012 
6,9 4,985±0,035 4,97±0,04 4,935±0,035 5,05±0,065 5,04±0,042 5,05±0,012 

8,073 - - - 5,06±0,067 5,06±0,034 5,06±0,012 
9,11 - - - 5,06±0,068 5,07±0,029 5,07±0,005 
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ANEXO D: Resultados das análises das misturas contendo componentes da NP, de acordo 
com Tab.3.8. 
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pH±±±±DP – GRUPO A [Ca2+] 
(mM) 1 2 3 4 5 

0 6,08±0,01 6,00±0,02 5,94±0,005 6,04±0,018 6,01±0,028 
2,346 5,83±0,005 5,77±0,03 5,78±0 5,80±0,038 5,84±0,019 
4,646 5,71±0,06 5,70±0,03 5,71±0 5,69±0,046 5,77±0,016 
6,9 5,65±0,01 5,66±,03 5,68±0,005 5,64±0,052 5,73±0,017 
9,11 5,59±0,005 5,62±0,025 5,66±0,01 5,60±0,042 5,72±0,012 
11,27 5,54±0,005 5,60±0,01 5,63±0,005 5,55±0,037 5,69±0,025 
13,402 - - 5,61±0,005 - 5,68±0,028 

pH±±±±DP - GRUPO B [Ca2+] 
(mM) 1 2 3 4 5 

0 5,70±0,023 5,74±0,014 5,73±0,023 5,64±0,02 5,74±0,023 
2,346 5,65±0,012 5,68±0,012 5,7±0,018 5,56±0,023 5,71±0,02 
4,646 5,62±0,014 5,67±0,008 5,67±0,018 5,54±0,03 5,69±0,02 
6,9 5,60±0,018 5,65±0,005 5,66±0,02 5,51±0,03 5,68±0,019 
9,11 5,59±0,012 5,64±0,009 5,65±0,017 5,51±0,03 5,67±0,02 
11,27 5,57±0,014 5,63±0,012 5,65±0,016 5,50±0,012 5,66±0,019 
13,402 - 5,61±0,01 5,63±0,017 5,49±0,025 5,65±0,023 
15,486 - - 5,63±0,015 5,48±0,02 5,65±0,02 
17,532 - - - - 5,74±0,023 

pH±±±±DP - GRUPO C [Ca2+] 
(mM) 1 2 3 4 5 

0 5,67±0,02 5,67±0,017 5,7±0,021 5,63±0,008 5,74±0,012 
2,346 5,59±0,028 5,62±0,02 5,64±0,017 5,54±0,004 5,69±0,012 
4,646 5,57±0,016 5,60±0,025 5,62±0,017 5,50±0,012 5,67±0,015 
6,9 5,53±0,016 5,60±0,02 5,61±0,012 5,48±0,017 5,67±0,005 
9,11 5,50±0,017 5,59±0,02 5,60±0,004 5,46±0,02 5,65±0,004 
11,27 5,49±0,02 5,58±0,02 5,61±0,029 5,45±0,017 5,66±0 
13,402 5,47±0,02 5,57±0,041 5,60±0,026 5,45±0,008 5,65±0,012 
15,486 - - 5,59±0,026 - 5,63±0,012 

pH±±±±DP - GRUPO D [Ca2+] 
(mM) 1 2 3 4 5 

0 5,56±0,02 5,6±0,005 5,61±0,005 5,51±0,025 5,65±0,015 
2,346 5,48±0,005 5,6±0,005 5,59±0,005 5,48±0,02 5,63±0,005 
4,646 5,48±0,015 5,54±,005 5,58±0,01 5,46±0,01 5,62±0,005 
6,9 5,47±0,015 5,55±0,01 5,56±0,05 5,44±0,015 5,61±0,005 
9,11 5,46±0,015 5,54±0,015 5,56±0,01 5,44±0,02 5,61±0,01 
11,27 5,46±0,015 5,53±0,015 5,55±0,01 5,42±0,025 5,6±0 
13,402 5,44±0,02 5,52±0,015 5,61±0,015 5,41±0,025 5,59±0,01 
15,486 - 5,49±0,015 5,54±0,015 5,4±0,02 5,58±0,01 
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ANEXO E:  Resultados das análises do planejamento fatorial 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAIO pH±±±±DP 
1 5,69±0,036 
2 5,67±0,015 
3 5,62±0,02 
4 5,57±0,029 
5 5,64±0,021 
6 5,60±0,023 
7 5,58±0,011 
8 5,52±0,011 
9 5,78±0,011 
10 5,76±0,008 
11 5,73±0,011 
12 5,69±0,015 
13 5,72±0,019 
14 5,71±0,019 
15 5,69±0,023 
16 5,63±0,033 
17 5,66±0,033 
18 5,64±0,021 
19 5,58±0,036 
20 5,54±0,031 
21 5,60±0,031 
22 5,58±0,028 
23 5,53±0,033 
24 5,51±0,025 
25 5,75±0,027 
26 5,74±0,014 
27 5,69±0,04 
28 5,66±0,036 
29 5,70±0,023 
30 5,69±0,011 
31 5,66±0,008 
32 5,64±0,016 
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