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Nota técnica e orientações da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia e seu Departamento de Injúria Renal Aguda, sobre 

Intoxicação por Dietilenoglicol 

Preâmbulo 

Em dezembro de 2019, no Estado de Minas Gerais, ocorreu uma agregação de 
casos de injúria renal aguda (IRA) com um perfil atípico, de extrema gravidade. 

O quadro, inicialmente denominado de síndrome nefroneural, foi posteriormente 
diagnosticado como intoxicação exógena por ingestão inadvertida de dietilenoglicol 
(DEG) e atribuído ao consumo de cerveja contaminada. 

Informações sobre a intoxicação por DEG costumam ser agrupadas com as de 
outros alcoóis e glicóis. No entanto, suas características fisiopatológicas e clínicas 
são distintas o suficiente para merecer um perfil próprio. 

Por essa razão, embora a investigação dos casos continue em andamento e 
novas informações ainda possam emergir, a Direção Executiva da SBN e seu 
Departamento de Insuficiência Renal Aguda julgaram por bem elaborar a presente 
nota técnica no intuito de esclarecer e orientar a sociedade, em especial a 
comunidade nefrológica, sobre essa rara intoxicação. 

Histórico de epidemias 

A importância médica do DEG decorre da elevada morbimortalidade associada à 
intoxicação exógena por esse composto. 

Envenenamentos por DEG não são comuns, mas costumam ser notórios pela 
tendência a ocorrer de forma epidêmica, com alta letalidade.  

O primeiro relato de intoxicação em massa ocorreu em 1937. Desde então, 
foram descritas 13 epidemias por DEG, introduzido de forma inapropriada em 
medicamentos, suplementos dietéticos, dentifrícios, bebidas alcoólicas e outros 
produtos.  

A maioria dos casos ocorreu por substituição deliberada de glicóis ou glicerina, 
apropriados para consumo humano, mas que encareciam o custo dos produtos. 
Alguns casos ocorreram por contaminação inadvertida durante processos de 
produção industrial. Casos isolados endêmicos envolvem o uso recreativo e 
tentativas de suicídio. 
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A toxina 

O DEG é um composto orgânico da família dos alcoóis. É um líquido xaroposo, 
de sabor doce, incolor, não odorífero, com peso molecular de 106 Da e 
completamente solúvel em água. Sua meia-vida é de cerca 4 horas, mas ela se 
prolonga quando medidas terapêuticas interferem com seu metabolismo. 

É um composto químico bastante versátil, com múltiplas aplicações industriais, 
incluindo a produção de plásticos, produtos de higiene, produtos automotivos e 
solventes. 

Embora algo inebriante, o composto original é praticamente atóxico. No entanto, 
sua biotransformação dá origem a metabólitos de elevada toxicidade.  

A partir de observações em epidemias passadas derivou-se uma dose tóxica em 
humanos de 1ml/Kg, mas há dados que sugerem risco de toxicidade grave com 
doses menores. 

O que acontece após a ingestão 

Não existem dados farmacocinéticos obtidos diretamente de humanos. A 
toxicidade dos metabolitos do DEG inviabiliza estudos farmacológicos clássicos e o 
diagnóstico costuma ser tardio, quando já se consumou a maior parte da 
biotransformação e da eliminação urinária.  

Evidências em modelos animais indicam rápida e completa absorção 
gastrointestinal, assim como rápida distribuição no volume da água corporal total. 
Praticamente 2/3 do DEG é excretado inalterado na urina. A fração remanescente é 
metabolizada através de uma série de reações oxidativas no fígado (e em menor 
grau nos rins). 

O DEG é metabolizado em 2-hidroxietoxiacetaldeído pela enzima álcool 
desidrogenase (ADH), depois em ácido 2-hidroxietoxiacético (HEAA) pela aldeído 
desidrogenase (ALDH), podendo ser oxidado adicionalmente em ácido diglicólico 
(DGA).  

A exemplo de outros alcoóis, de início o metabolismo do DEG segue uma 
cinética de zero ordem. Depois, a rápida eliminação urinária aproxima a cinética para 
um comportamento de primeira ordem.  

Em roedores a meia-vida inicial de eliminação é curta (≈ 3,5 horas) e o 
comportamento em humanos parece ser semelhante. Isso determina um rápido 
tempo para geração de metabólitos tóxicos. Na maioria dos casos que chega à 
atenção dos serviços de saúde já se passaram mais de 48 horas desde a ingestão e 
a maior parte do DEG já foi eliminado pela urina ou biotransformado. 

A coingestão de DEG com etanol determina competição na metabolização via 
ADH, alentecendo a biotransformação. Esse aspecto pode ser explorado como 



                                                                                                                                    

 

 

 

Rua Machado Bittencourt, 205 - Conj. 53  - Vila Clementino - 04044-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 5579-1242                                                          E-mail: secretaria@sbn.org.br 

 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA 
Fundada em 1960 

CNPJ: 43.197.615/0001-62 
 

medida terapêutica para ganhar tempo suficiente para permitir a eliminação do DEG 
intacto pelos rins ou por diálise. 

Após a administração experimental de doses de DEG suficientes para causar 
acidose e IRA grave, o principal metabólito urinário é o HEAA, encontrando-se 
também o DGA, numa proporção de 50:1. O DGA também é detectado no sangue, 
também em quantidade muito inferior à de HEAA. 

Quadro distinto ocorre quando se estuda a concentração tecidual. O DGA 
concentra-se no parênquima renal, com nível 100 vezes maior do que o observado 
no sangue. 

O acúmulo renal de DGA não é linear. Ele praticamente não ocorre em doses 
baixas e aumenta rapidamente a partir de um determinado valor, indicando um 
possível fenômeno de saturação. Por isso, doses baixas são pouco tóxicas, mas a 
toxicidade aumenta significativamente com o aumento da dose ingerida. 

Não existe relato sobre concentrações teciduais de HEAA e DGA em tecidos 
humanos. No entanto, ambos foram detectados em três matrizes biológicas de 
pacientes intoxicados (sangue, urina e líquor). 

Em experimentos, o bloqueio da ADH com fomepizol impede a formação de 
HEAA e DGA, assim como o desenvolvimento de acidose metabólica e de toxicidade 
renal e hepática. O mesmo parece ter acontecido nos poucos casos humanos 
tratados com precocidade suficiente. 

As três fases do quadro clínico 

Os principais órgãos-alvo para a toxicidade aguda pelo DEG são o rim e o 
sistema nervoso, e mais raramente o fígado.  

Classicamente o quadro de intoxicação evolui em uma sequência temporal de 
três fases, embora durante uma epidemia os pacientes sejam identificados em 
diferentes momentos da sua evolução. 

Sintomas tóxicos agudos que surgem após a ingestão incluem embriaguez, 
obnubilação, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia.  

Uma segunda fase bem mais grave e cuja marca distintiva é o desenvolvimento 
de IRA, ocorre entre 1 a 3 dias após a ingestão, podendo ser mais tardia quando da 
coingestão com doses elevadas de etanol.  

Em alguns pacientes a IRA se associa com dor lombar, compatível com o 
aumento do volume dos rins e o edema perirenal observado nos exames de 
imagem. Outras manifestações da segunda fase incluem lesão hepatocelular e 
pancreatite. 

A gravidade do envolvimento renal pode ser um indicador preditivo do risco e da 
gravidade da neuropatia tardia, que constitui a próxima fase. Esta se desenvolve de 
5 a 10 dias após a intoxicação. A manifestação mais típica é a paralisia facial, muitas 
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vezes bilateral. O envolvimento de outros pares cranianos é frequente, dando origem 
a várias manifestações neurológicas simultâneas, que podem incluir distúrbios 
visuais desde menores até amaurose, disfonia, disfagia, parestesia perioral, 
hipo/anacusia, midríase fixa e perda do reflexo de gag. 

Neuropatias periféricas generalizadas também ocorrem, com risco de 
progressão até desenervação completa, com tetraparesia e falência respiratória. 
Alguns pacientes evoluem com crises convulsivas e coma irreversível, 
caracterizando uma lesão encefálica fulminante. Em locais com disponibilidade de 
hemodiálise, a neuropatia é a principal causa de óbito. 

Como conduzir o diagnóstico 

O padrão ouro para o diagnóstico é a dosagem sérica do DEG. O método é caro, 
trabalhoso e inaccessível para a maioria dos hospitais e serviços de emergência. Os 
casos da epidemia atual estão sendo analisados no laboratório da polícia civil de 
Minas Gerias. 

Um diagnóstico presuntivo pode ser obtido com anamnese e exame físico, 
principalmente no decurso de uma epidemia sabidamente atribuída a 
envenenamento por DEG. Porém, na maioria das epidemias relatadas, os primeiros 
casos foram identificados em franca insuficiência renal e passaram-se dias até que 
se definisse a etiologia. 

A elevação do gap ou hiato osmolar (HO) pode auxiliar na detecção de uma 
provável intoxicação exógena e a elevação concomitante ou sequencial do gap ou 
hiato aniônico (HA) pode sugerir tratar-se de um álcool tóxico, biotransformado em 
seu metabólito ácido.  

A osmolalidade sérica é medida em osmômetro pela técnica de depressão do 
ponto de congelamento. A osmolalidade calculada em mOsm/kg H2O é determinada 
pela equação: 

   (1) 2 × [Na+] + (glicose/18) + (ureia/6) + (etanol/3,7) 

Obs 1: Natremia em mEq/l e outras variáveis em mg/dl. 

Obs 2: Embora o peso molecular do etanol seja 46, observou-se que ele não age como um 
osmol ideal em solução. O valor de 3,7 como divisor foi derivado empiricamente como mais 
apropriado. 

Devido à possível coingestão de etanol, recomenda-se incluir seu nível sérico na 
fórmula (1) da osmolalidade calculada. 

A dosagem sérica de etanol não está amplamente disponível, mas o aparato 
policial possui capacidade instalada para aferir seus níveis no ar exalado 
(“bafômetro”). Para aproximar esses resultados para a alcoolemia, multiplica-se o 
valor no ar exalado por 1000 (ex.: álcool exalado 0,10 = alcoolemia aproximada 100 
mg/dl). 
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O hiato osmolar é calculado pela fórmula: 

   (2) HO = osmolalidade medida – osmolalidade calculada 

Em atendimentos de emergência considera-se aceitável um valor de HO entre 
10 e 20 mOsm/kg H2O. Níveis mais elevados indicam acúmulo de substâncias 
osmoticamente ativas, como alcoóis, geradores ou não (ex.: manitol, etanol) de 
metabólitos tóxicos. Valores em casos de intoxicação por DEG podem ser bem 
maiores, muitas vezes acima de 50 mOsm/kg H2O. 

A concentração sanguínea de DEG (ou de qualquer outro álcool tóxico) pode ser 
estimada multiplicando o HO por 1/10 do peso molecular. Assim, um paciente com 
HO de 50 mOsm/kg H2O, teria uma concentração estimada de DEG da ordem de 50 
x (106/10) ou 530 mg/dl. 

A outra variável importante é o hiato aniônico. Para interpretar o HA é 
fundamental saber se a cloremia foi aferida por método colorimétrico ou por eletrodo 
seletivo. Também recomendamos a correção pela albuminemia. O HA é calculado 
pela fórmula: 

   (3) HA = [(Na+ K) – (Cl + HCO3)] + [0,25 x (4,0 – albuminemia em g/dl)] 

Existe grande variação nos valores atribuídos ao HA, na dependência da 
inclusão da potassemia que é importante em casos com IRA, da técnica de 
mensuração da cloremia e da correção ou não pela albuminemia.  

Os valores de referência para o HA calculado pela fórmula (3) são: 

Com eletrodo seletivo para cloro. HA = 11 a 17 mEq/l 

Com método colorimétrico para cloremia. HA = 7 a 13 mEq/l 

Valores encontrados em envenenamentos por alcoóis tóxicos costumam ser 
elevados, acima de 25 mEq/l. No entanto, um HA normal não afasta a possibilidade 
de intoxicação. O paciente poderia ter um HA prévio baixo, estar em uma fase da 
doença onde o HA ainda não se elevou (ver abaixo) ou já ter corrigido o HA pela 
hemodiálise. 

Nas horas iniciais, após a absorção da toxina, o hiato osmolar se eleva, ao 
passo que o hiato aniônico pode estar ainda normal. Na sequência, à medida em 
que o DEG é biotransformado e seus metabólitos ácidos são gerados, a tendência é 
a diminuição do HO e a elevação do HA. A figura ilustra a dinâmica dessa relação. 
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O que sabemos sobre a fisiopatologia 

No presente, considera-se que o DGA, além de potencial biomarcador tardio da 
intoxicação por dietilenoglicol, é também o provável responsável principal pela 
toxicidade tissular. 

A administração experimental isolada do DGA reproduz integralmente o quadro 
clínico e os achados histopatológicos, renal e hepático, da intoxicação pelo DEG. In 
vitro, a exposição ao DGA (mas não ao HEAA), causa extensa necrose de células 
tubulares proximais. 

Pelo modelo corrente, o DGA é filtrado pelo glomérulo e reabsorvido no túbulo 
proximal através do cotransportador sódio-dicarboxilato NaDC-1 (SLC13A2). O 
mecanismo principal de lesão seria inibição da fosforilação oxidativa, com disfunção 
mitocondrial grave, depleção de ATP e, ultimamente, necrose celular generalizada. 

É possível traçar uma continuidade entre a nefrotoxicidade e o envolvimento 
neural. A maioria dos casos com neuropatia são precedidos por IRA. Embora os 
ácidos HEAA e DGA tenham sido detectados no líquido cefalorraquidiano de casos 
humanos, não se dispõe de estudos que confirmem ou refutem o papel de um ou de 
outro no desenvolvimento da neurotoxicidade. 

A gravidade da intoxicação certamente guarda relação com a dose total da 
toxina, mas é possível que fatores outros como exposições repetidas ou 
susceptibilidade individual também sejam operantes. No presente, essa é uma área 
incipiente de investigação. 

Como orientar o tratamento 

A raridade, intermitência e gravidade das intoxicações por DEG inviabiliza 
realizar estudos randomizados comparando diferentes intervenções. As medidas 
terapêuticas atuais baseiam-se essencialmente em princípios de farmacologia 
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clínica, no conhecimento da fisiopatologia específica e na analogia com o 
envenenamento por outros alcoóis tóxicos. 

Assumindo o comportamento farmacocinético como sendo de primeira ordem, 
com meia-vida de aproximadamente 4 horas, bastam apenas 16 horas para que 
94% do DEG já tenha sido biotransformado ou eliminado pela urina. 

O sucesso da maioria das intervenções específicas para o envenenamento por 
DEG é limitado por essa estreita “janela de oportunidade”. Esse fato e a elevada 
morbimortalidade exigem que decisões sejam tomadas com certo grau de incerteza, 
enquanto se concluem investigações complementares. Isso é praticamente 
impossível nos casos-índice de uma epidemia. No entanto, quando já se 
estabeleceu a provável etiologia, as medidas relatadas abaixo podem ser tomadas 
com maior confiança. 

Achados considerados de alto risco de progressão para fases de maior 
gravidade incluem: histórico confirmado de exposição, aumento do HO, aumento do 
HA e IRA. Nessas situações, altamente sugestivas de envenenamento, não se deve 
adiar as medidas de tratamento na espera de confirmação toxicológica. 

As medidas terapêuticas podem ser divididas em 3 fases: medidas gerais de 
estabilização e descontaminação, administração de antídotos e aumento da 
eliminação.  

Medidas gerais 

Medidas iniciais na suspeita de envenenamento compreendem o suporte básico 
à vida, incluindo controle de arritmias, tratamento de convulsões, intubação e 
ventilação mecânica, caso necessário. A descontaminação através da indução de 
emese é controversa. Devido à rápida absorção do DEG não deve ser considerada 
depois de 2 horas de ingestão. 

Não há nível plasmático de bicarbonato ou valor de pH que defina “acidemia 
grave” com consistência. Entretanto, níveis ≤ 12 mEq/l costumam ser considerados 
suficientes para justificar tratamento quando da suspeita de ingestão de DEG.  

Recomendamos infundir NaHCO3 isotônico, preparado com 850 ml de soro 
glicosado a 5% + 150 ml de bicarbonato de sódio a 8,4%. É preciso realizar a coleta 
de sangue para cálculo dos hiatos (HO e HA), antes do início da infusão. 

Etanol 

A observação de que coingestão de bebidas alcoólicas alentecia o metabolismo 
dos alcoóis tóxicos por competição como substrato da ADH deu origem ao 
tratamento com etanol de grau farmacêutico, administrado por via endovenosa ou 
oral. Existem pouquíssimos relatos de uso do etanol em pacientes intoxicados por 
DEG, mesmo assim com sucesso limitado. 
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O uso terapêutico do etanol exige cuidados e monitorização estrita devido ao 
potencial de toxicidade. O objetivo é manter a etanolemia entre 100 e 150 mg/dl, não 
esquecendo que níveis superiores a 300 mg/dl trazem risco à vida. Como há grande 
variabilidade interindividual no metabolismo do etanol, recomenda-se a 
monitorização frequente do seu nível sérico, de início a cada 2 horas, a cada 4 horas 
após estabilização e com maior frequência durante hemodiálise. 

O etanol é irritante em veias periféricas e vesicante se extravasado. Para uso 
terapêutico endovenoso, deve ser diluído a 10% (10 ampolas de 10 ml de etanol a 
100% + 900 ml de soro glicosado a 5%) e administrado por acesso central. Quando 
administrado por via oral a diluição padrão é a 20%. 

A administração de etanol pode causar hipoglicemia, principalmente em 
crianças. Em adultos a hipoglicemia pode ser negligenciada porque o 
comprometimento mental tende a ser atribuído ao etanol ou à própria intoxicação. É 
essencial monitorizar a glicemia durante toda a infusão. 

Incrementos de dose são recomendados em pacientes com histórico de 
consumo elevado de bebidas alcoólicas ou sob tratamento com hemodiálise. 
Existem várias estratégias para definição da dose de etanol, algumas muito 
complexas. Como regra geral, deve-se preferir esquemas simples com baixa 
possibilidade de erro humano. 

Esquemas distintos foram apresentados na NOTA TÉCNICA N°1/COES-MG de 
10 de janeiro de 2020, publicada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais e pelo Memorando Circular Nº 4/2020 LBA/PC–crss–DIR-EU também de 10 
de janeiro de 2020, publicado pela Faculdade Medicina de Ribeirão Preto-USP. 

Preferimos o esquema simplificado, recomendado pelo grupo de McMartin e 
apresentado na tabela 1. As doses e taxas de administração já são pré-calculadas 
para que não se perca tempo adicional para iniciar o tratamento. Deve-se ter em 
mente que as doses apresentadas são apenas sugestões para início do tratamento, 
devendo ser ajustadas conforme a etanolemia. 

Tabela 1: Esquema simplificado para emprego do etanol no tratamento de 
intoxicações com alcoóis tóxicos 

Uso endovenoso Infusão de etanol a 10% 

Dose de ataque em 30-60 minutos 7,5 ml/Kg 
Infusão de manutenção (sem uso regular de 

álcool) 
1-2 ml/kg/h 

Infusão de manutenção (uso regular de álcool) 2-4 ml/kg/h 

Infusão durante HD (sem uso regular de álcool) 2-3,5 ml/kg/h 

Infusão durante HD (uso regular de álcool) 3-5 ml/kg/h 

Uso oral (SNG) 
Administração de etanol a 

20% 

Dose de ataque em 30-60 minutos 4 ml/Kg 
Infusão de manutenção (sem uso regular de 

álcool) 
0,5 ml/kg/h 
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Infusão de manutenção (uso regular de álcool) 1 ml/kg/h 

Infusão durante HD (sem uso regular de álcool) 1 ml/kg/h 

Infusão durante HD (uso regular de álcool) 2 ml/kg/h 

 

Embora estudos demonstrem que o tratamento com etanol altera a cinética dos 
envenenamentos por alcoóis tóxicos, não há evidência clínica sobre o efeito 
terapêutico do etanol administrado de forma isolada na intoxicação por DEG.  

Mesmo com o prolongamento da meia-vida de eliminação do DEG com emprego 
do etanol, recomenda-se a associação com hemodiálise com objetivo de reduzir o 
tempo de terapia intensiva, o tempo de internação e eliminar os metabólitos tóxicos 
já formados. 

Fomepizol  

O fomepizol (4-metilpirazol) é um potente inibidor competitivo do ADH, com 
afinidade mais de 8000 vezes superior à do etanol. Apesar de não existirem estudos 
de comparação direta com o etanol, é atualmente considerado a droga de 
referência. 

Razões para a preferência do fomepizol incluem elevada eficácia, 
farmacocinética previsível, melhor perfil de segurança, regime de administração 
simples e padronizado, menor necessidade de monitorização e maior tempo de 
ação. Além disso, ao contrário do etanol, não intoxica, não deprime o SNC e não 
causa hipoglicemia.  

O fomepizol não é comercializado no Brasil, mas a Instrução Normativa Nº 1, de 
28 de fevereiro de 2014, da ANVISA, libera sua importação em caráter excepcional, 
sem necessidade de registro no país. A apresentação da droga é em ampolas de 1,5 
ml com 1500 mg, a um custo de 1000 dólares por ml, o que resulta em custo médio 
por tratamento de cerca de US$ 4000,00. A vida de prateleira é de apenas 3 anos. 
Nos países onde é comercializado, a empresa distribuidora substitui as ampolas no 
vencimento, sem custo adicional. 

Quando o paciente é admitido em fase precoce, sem IRA ou acidose metabólica 
significativa, relatos de casos sugerem que o fomepizol pode evitar a hemodiálise, 
permitindo a eliminação do DEG não biotransformado por via urinária. Não se pode 
garantir a mesma eficiência na presença de injúria renal, mesmo que em fase não 
dialítica. 

Após a administração oral o fomepizol é rápida e completamente absorvido, com 
Tmax de 2h e 100% de biodisponibilidade. Ele é distribuído pela água corporal total 
e sua via principal de eliminação é o sistema CYP2E1 hepático. Apesar de certa 
controvérsia, ele parece ser capaz de autoinduzir seu metabolismo, razão pela qual 
incrementa-se a dose após as primeiras 48 horas de tratamento. 

A dose de ataque é de 15 mg/kg em infusão venosa em 30 minutos. A dose 
subsequente é de 10 mg/kg de 12/12 horas por 4 doses, com correção a partir da 5ª 
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dose para 15 mg/kg de 12/12. O tratamento deve ser mantido até que os níveis do 
álcool tóxico se normalizem. Uma vantagem do uso do fomepizol é a possibilidade 
de monitorar o curso da intoxicação com auxílio dos hiatos osmolar e anionte, sem a 
interferência produzida pela infusão de etanol.  

Durante a hemodiálise a dose deve ser incrementada, com a infusão contínua de 
1mg/kg/hora. Após seu termino administra-se a próxima dose intermitente, conforme 
o protocolo. 

Hemodiálise 

O suporte às consequências da intoxicação e o emprego de antídotos são 
importantes, mas não devem ofuscar a aplicação e o benefício da hemodiálise. O 
simples bloqueio da metabolização da toxina não altera a toxicidade dos metabólitos 
já formados. Além disso, como os antídotos aumentam a meia-vida dos alcoóis 
tóxicos, cria-se uma oportunidade de tempo para que a depuração extracorpórea 
acelere a eliminação do DEG não oxidado, corrija a acidose e controle outros 
distúrbios metabólicos.  

Relatos de caso apontam para a possibilidade de que o excelente bloqueio da 
ADH com fomepizol (mas não com etanol) poderia permitir o tratamento da 
intoxicação por DEG sem diálise. Comparando o custo e a potencial demora de 
obtenção do fomepizol com a segurança e disseminação ampla da hemodiálise, é 
preciso considerar cuidadosamente os riscos e benefícios dessa abordagem com 
base no cenário clínico particular. 

O emprego precoce da hemodiálise torna-se mais crítico quando há atraso na 
chegada à atenção médica e/ou demora para obtenção do antídoto. Nessas 
situações a hemodiálise é o único tratamento-chave realmente acessível. Esse 
aspecto necessita ser particularmente destacado, dado à ampla capacidade 
instalada para realização de diálise e o treinamento inerente das equipes de 
nefrologia para aplicação rápida desse recurso nos casos de necessidade. 

A remoção dialítica dos alcoóis tóxicos é governada pelas mesmas 
características moleculares que definem a depuração das toxinas endógenas. O 
baixo peso molecular (106 Da), a distribuição restrita ao volume de água corporal e a 
ausência de ligação a proteínas favorece significativamente a eliminação potencial 
do DEG por técnicas de hemodiálise convencional. Por outro lado, a necessidade de 
rápida remoção não aconselha o uso inicial de métodos contínuos ou prolongados, 
que têm menor eficiência horária. 

Nos casos de aplicação precoce da diálise com intuito de remover o DEG antes 
de sofrer oxidação pela ADH e para evitar a eventual redistribuição pós-dialítica 
(rebote), recomendamos que a primeira sessão seja realizada de forma sequencial, 
as primeiras 4 horas como HD convencional, seguida de extensão com fluxos de HD 
prolongada, por mais 4-6 horas. 
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A hemodiálise é tradicionalmente utilizada para tratar casos mais avançados, 
com acidose metabólica e insuficiência renal aguda já instaladas. Nesses casos 
nossa recomendação é que ela seja feita diariamente. Pacientes instáveis 
hemodinamicamente podem necessitar de métodos prologados ou contínuos. A 
tabela 2 inclui nossas recomendações para indicação da hemodiálise em pacientes 
intoxicados por DEG. 

Tabela 2: Indicações para hemodiálise na intoxicação por dietilenoglicol. 

Precocemente, na janela de oportunidade, quando não houver acesso a antídotos em tempo 
oportuno 

Quando do uso de antídotos para acelerar a eliminação da toxina e seus metabólitos 

A qualquer tempo, na vigência de acidose metabólica grave (pH <7,25) 

Quando existirem distúrbios hidroeletrolíticos, notadamente elevação dos hiatos osmolar e 
aniônico, a despeito de descontaminação e de terapia com antídoto. 

Elevação persistente dos níveis séricos da toxina (não disponível com necessária celeridade em 
nosso meio) 

Indicações nefrológicas nos casos com insuficiência renal aguda 

Em pacientes sem IRA, o tratamento com hemodiálise deve ser mantido até 
controle da acidose e normalização dos hiatos osmolar e aniônico. Nesse momento, 
a terapia com antídotos também pode ser descontinuada. Para garantir a ausência 
de rebote do DEG ou de seus subprodutos tóxicos, após a suspensão do tratamento 
deve-se monitorar o estado hidroeletrolítico e acidobásico, incluindo os hiatos, de 4/4 
horas nas 12 a 24 horas seguintes. 

Pacientes que persistirem sem recuperação da função renal devem ser mantidos 
sob diálise, em acordo com as diretrizes para tratamento da insuficiência renal 
aguda. 

Tratamento tardio e prognóstico 

Uma vez estabelecida a disfunção a nível celular, que resulta na IRA e na 
neuropatia, não há manobra terapêutica ou antídoto disponível capaz de reverter 
de imediato a lesão instalada.  

Com tratamento de suporte alguns pacientes apresentam melhora gradual, com 
recuperação renal e/ou neurológica. Muitos sucumbem ou desenvolvem sequelas de 
longo prazo. 

Como os nefrologistas podem ajudar 

Nefrologistas são elementos-chave no tratamento de uma multiplicidade de 
intoxicações exógenas. 

Por exigência de formação, têm excelente domínio das ferramentas de análise 
acidobásica e hidroeletrolíticas, em particular do emprego dos hiatos osmolar e 
aniônico para auxílio no diagnóstico e na condução dos casos. 
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Além disso, são precocemente acionados em casos de IRA grave, podendo 
contribuir com seus conhecimentos para levantar a suspeita de intoxicação aguda e 
ajudar a elucidar o diagnóstico. 

Nefrologistas são especialmente habilitados para o pronto início de terapia renal 
substitutiva em situações de emergência. A remoção rápida do DEG através da 
instalação da HD antes do processo de metabolização hepática também é um 
elemento chave da terapia e pode ser usado em conjunto com a administração de 
antídotos da ADH.  

Consultar um nefrologista no início da intoxicação também viabiliza o início 
oportuno da diálise. Conforme discutido, atrasos podem resultar em insuficiência 
renal de maior gravidade ou em outras complicações catastróficas. 
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