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Introdução
 A hemocromatose é um 
distúrbio comum do estoque de 
ferro que resulta no depósito de 
quantidades excessivas deste nas 
células parenquimatosas com 
dano tecidual e prejuízo na função 
dos órgãos. É a mais comum 
doença genética na população 
caucasiana, alcançando até 1 em 
200 pessoas. 
 As doenças relacionadas ao 
estoque de ferro, incluindo a 
hemocromatose, apresentam um 
aumento de ferro nos tecidos, 
resultando em um estado 
de doença. O pigmento de 
estoque de ferro nos tecidos é 

denominado hemossiderina, e o 
termo hemossiderose indica um 
aumento dos estoques de ferro 
nos tecidos sem necessariamente 
haver dano tecidual.
 As doenças relacionadas ao 
estoque de ferro podem ser 
classificadas da seguinte forma:
 Hemocromatose hereditária 
ou genética: esse termo é 
geralmente utilizado para 
descrever o distúrbio herdado 
do metabolismo do ferro, mais 
frequentemente causado pela 
herança de um gene mutante 
denominado HFE, que ocasiona 
o progressivo depósito de ferro 

nas células parenquimatosas do 
fígado, do pâncreas e do coração 
devido ao aumento da absorção 
intestinal de ferro. 
 Sobrecarga de ferro 
secundária: a lesão 
tecidual geralmente ocorre 
secundariamente a uma 
anemia de sobrecarga de 
ferro, como talassemia ou 
anemia sideroblástica, em que 
a eritropoiese aumentada é 
inefetiva. Nos distúrbios de 
sobrecarga de ferro adquiridos, 
os depósitos massivos de ferro 
nos tecidos podem causar as 
mesmas características clínicas e 
patológicas da hemocromatose.
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Epidemiologia
 A hemocromatose causada 
pela herança de um gene mutante 
HFE é uma das doenças genéticas 
mais comuns, embora sua 
prevalência varie em diferentes 
grupos étnicos.
 Aproximadamente 70% dos 
pacientes afetados desenvolvem 
os primeiros sintomas entre 40 
e 60 anos. A doença raramente 
é evidenciada antes dos 20 anos; 
entretanto, com screening familiar 
e exames de saúde periódicos, 
indivíduos assintomáticos que 
apresentam sobrecarga de ferro 
têm sido identificados, incluindo 
mulheres jovens que menstruam.

Base genética
 A identificação, em 1996, 
do gene mutante HFE, que é 
estreitamente ligado ao lócus 
HLA-A do cromossomo 6p, 
possibilitou, pela primeira 
vez, avaliar acuradamente 
a frequência do gene e a 
penetrância das mutações HFE. 
A prevalência das mutações do 
gene HFE é muito alta.
 A mutação mais significativa é 

a c.845A (C282Y), uma mutação 
homozigótica que resulta em 
substituição de cisteína por 
tirosina na posição 282, sendo 
observada em 85 a 90% dos 
pacientes com hemocromatose 
hereditária nas populações de 
descendentes de indivíduos que 
habitam o norte da Europa e, em 
60% dos casos, em populações 
mediterrâneas.
 Uma segunda mutação HFE 
relativamente comum é a H63D, 
que causa a substituição da 
histidina pelo ácido aspártico no 
códon 63, cuja homozigosidade 
não é associada à sobrecarga de 
ferro significativa.
 Alguns heterozigotos com 
uma cópia de C282Y e H63D 
apresentam aumento moderado 
dos estoques de ferro, mas 
desenvolvem doença clínica 
apenas com cofatores, como 
ingesta intensa de álcool ou 
esteatose hepática.
 Dessa forma, a hemocromatose 
associada ao HFE é herdada como 
um traço autossômico recessivo. 

Os heterozigotos não apresentam 
ou apresentam mínima elevação 
nas reservas de ferro. No entanto, 
esse leve aumento na quantidade 
de ferro hepático pode agir 
como um cofator que modifica a 
manifestação de outras doenças, 
como porfiria cutânea tarda (PCT) 
e esteato-hepatite não alcoólica.
 Mutações em outros genes 
envolvendo o metabolismo do 
ferro causam a hemocromatose 
não associada ao HFE, incluindo 
a hemocromatose juvenil, que 
afeta pacientes entre 20 e 30 
anos de idade. Mutações nos 
genes codificadores da hepcidina, 
receptor 2 da transferrina (TfR2) 
e hemojuvelina resultam em 
características clinico patológicas 
indistinguíveis da hemocromatose 
associada ao HFE.
 As mutações nos genes 
codificadores HFE, TfR2, 
hemojuvelina e hepcidina 
ocasionam diminuição da 
liberação de hepcidina e aumento 
na absorção do ferro, resultando 
em hemocromatose.

Sinais e sintomas
 Cirrose hepática, diabetes melito, 
artrite, miocardiopatia e hipogonadismo 
hipogonadotrófico são manifestações comuns 
da doença.
 Alguns indivíduos com sobrecarga de ferro 
significativa são assintomáticos. Os sintomas 
iniciais são frequentemente inespecíficos 
e incluem letargia, artralgia, mudança 
na coloração da pele, perda da libido e 

características de diabetes melito.
 Hepatomegalia, pigmentação aumentada, 
angiomas aracneiformes, esplenomegalia, 
artropatia, ascite, arritmias cardíacas, 
insuficiência cardíaca congestiva, perda de 
pelos corporais, atrofia testicular e icterícia 
são proeminentes quando a doença está em 
estágio avançado.

 As causas primárias de morte são falência 
cardíaca, falência hepatocelular ou hipertensão 
porta e carcinoma hepatocelular. Há melhora 
na expectativa de vida com a remoção do 
excesso das reservas de ferro e a manutenção 
delas a níveis próximos ao normal. A taxa de 
sobrevida em cinco anos, aumenta de 33 para 
89% com o tratamento.
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Diagnóstico
 A associação de hepatomegalia, 
pigmentação da pele, diabetes, doença 
cardíaca, artrite e hipogonadismo pode sugerir 
o diagnóstico da doença. No entanto, pode 
haver sobrecarga significativa de ferro sem 
nenhuma ou com somente algumas dessas 
manifestações. Portanto, é necessário um alto 
índice de suspeita para realizar o diagnóstico 
precoce.
 Se o tratamento for iniciado antes que 
ocorra dano orgânico permanente, é possível 
reverter a toxicidade do ferro e restaurar a 
expectativa de vida ao normal.
 A história deve ser particularmente 
detalhada em relação à doença na família, a 
ingesta de álcool, de ferro e de altas doses de 
ácido ascórbico, pois promovem a absorção de 
ferro.
 Exames apropriados devem ser realizados 
para destacar a possibilidade de depósito 
de ferro devido à doença hematológica. A 
existência de doença hepática, pancreática, 
cardíaca e articular deve ser confirmada por 
meio de exames apropriados. 
 O grau de aumento nas reservas de ferro 
corporais totais pode ser avaliado pelos 
seguintes exames:
•Ferro sérico e percentual de saturação de 
transferrina (ou capacidade de ligação do 
ferro não saturada);
•Concentração sérica de ferritina;
•Biópsia hepática com medida da concentração 
de ferro e cálculo do índice hepático de ferro;
•Ressonância magnética do fígado. 
 É importante considerar que cada um dos 
métodos para avaliar as reservas de ferro 
apresenta vantagens e limitações . A Ferritina 
sérica tem menor variabilidade biológica do 
que a Saturação de Transferrina, mas tem uma 
taxa significante de falso positivo devido às 
elevações relacionadas a inflamações. 

Manifestações clínicas da sobrecarga de ferro
Manifestações Hepáticas

Primeiro órgão afetado
Hepatomegalia em mais de 95% dos pacientes sintomáticos
Podem ocorrer na ausência de provas de função hepática anormais
Carcinoma hepatocelular em cerca de 30% dos pacientes com cirrose (causa mais comum de morte)

Manifestações Dermatológicas
Pigmentação cutânea excessiva em estágio avançado da doença
Característica tonalidade metálica ou cinza ardósia, relatada como um bronzeado (melanina e ferro 
aumentados na derme)
Pigmentação geralmente difusa e generalizada
Mais pronunciadas na face, no pescoço, na face extensora dos antebraços, no dorso das mãos, nas 
pernas, nas regiões genitais e nas cicatrizes

Manifestações Endocrinológicas
Diabetes em cerca de 65% dos pacientes sintomáticos
Mais provável em indivíduos com história familiar de diabetes (danos às ilhas pancreáticas direto pelo 
depósito do ferro, ocorre associado a uma predisposição genética)
Insuficiência suprarrenal, hipotireoidismo hipoparatireoidismo são manifestações raras

Manifestações Articulares
Artropatia em 25 a 50% dos pacientes sintomáticos
Geralmente após os 50 anos
Podem ser uma das primeiras manifestações
As primeiras articulações envolvidas em geral são as das mãos (2ª e 3ª metacarpofalângicas)
Pode haver uma poliartrite progressiva, envolvendo punhos, quadril, tornozelos e joelhos
Ataques agudos breves de sinovite podem ocorrer nos joelhos
A artropatia tende a ser progressiva apesar da remoção do ferro

Manifestações Cardíacas
O coração é difusamente aumentado
Manifestação de apresentação em 15% dos pacientes sintomáticos
Mais comum como insuficiência cardíaca congestiva (10% dos adultos jovens com a doença)
Sintomas de insuficiência cardíaca congestiva podem desenvolver-se subitamente
Arritmias cardíacas incluem extrassístoles supraventriculares, taquiarritmias paroxísticas, flutter atrial, 
fibrilação atrial e vários graus de bloqueio atrioventricular

Manifestações Sexuais
Hipogonadismo ocorre em ambos os sexos
Pode anteceder outras características clínicas
Perda da libido, impotência, amenorreia, atrofia testicular, ginecomastia e escassez de pelos (produção 
diminuída de gonadotrofinas pelo dano da função hipotalâmica-hipofisária causada pelo depósito de 
ferro)

   Exames para o diagnóstico da hemocromatose

Homem 60 - 175
Mulher 50 - 170

250 - 410 200 - 300 200 - 300 Normal ou elevado

20 - 50 50 - 100 50 - 100 Normal ou elevado

Homem 36 - 262
Mulher 24 - 155

Exame Normal*
Hemocromatose 

sintomática
Homozigoto com hemocromatose 

precoce e assintomática

Capacidade total de ligação do 
ferro (µg/dL)

Saturação de transferrina 
(percentual)

Ferritina sérica µg/L  900 - 6000 200 - 500 Geralmente < 500

Ferro sérico (µg/dL) 180 - 300 Geralmente elevado Normal ou elevado

Heterozigotos 

*Os valores normais estão de acordo com os utilizados no Laboratório ENZILAB. Pode haver pequena variação 
conforme outros laboratórios.



   Classificação das sobrecargas de ferro
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   Devem ser investigados (American 
Association for the Study of Liver Diseases)

mutação hepcidina (2A)
mutação hemojuvelina (2B)

hemocromatose 
juvenil (tipo 2)

hemocromatose tipo 3 (mutação do receptor 
2 da transferrina)
mutação da ferroportina tipo 4 
(hemocromatose autossômica dominante)

Sobrecarga de ferro 
adquirida (secundária)

anemias carregadoras de ferro

Outras causas (raramente 
no grau observado na HH)

Hemocromatose 
Hereditária (HH)

associada ao HFE 
(tipo 1)

C282Y homozigose

C282Y/H63D heterozigose composta

não associada ao 
HFE

aceruloplasminemia

atransferrinemia congênita

hepatopatia crônica

hepatite C

hepatopatia alcoólica
esteato-hepatite não alcoólica
porfiria cutânea tarda
síndrome da sobrecarga de ferro dismetabólica

pós shunt portocava

sobrecarga de ferro na Africa sub-sahariana

sobrecarga de ferro neonatal

talassemia maior
anemia sideroblástica
anemia hemolítica crônica
sobrecarga dietética de ferro (Africana)

sobrecarga parenteral de ferro (incluindo politransfusão)

hemodiálise prolongada

Manifestações inexplicáveis de 
doença hepática ou com alteração 
dos exames indiretos de ferro
Diabetes mellitus tipo 2 com 
hepatomegalia, alteração de 
enzimas hepáticas, doença cardíaca 
ou disfunção sexual precoce
Doença articular atípica precoce, 
cardiopatia e disfunção sexual 
masculina
Parentes de primeiro grau de 
indivíduos com hemocromatose
Alteração dos exames indiretos de 
ferro em exames de rotina
Elevação de enzimas hepáticas, 
hepatomegalia ou aumento da 
atenuação do fígado em tomografia

Sintomáticos

Assintomáticos

   Abordagem do rastreamento da hemocromatose

Sintomáticos e assintomáticos de risco

População alvo

Parentes de 1º grau de pacientes com HH

Saturação de transferrina (ST) em jejum e ferritina sérica

ST > 45% e ferritina elevada

Sangria terapêutica

Fim de investigação

Sangria terapêutica

Biopsia hepática

Heterozigoto C282Y/H63D
Heterozigoto C282Y ou não-C282Y

Genótipo

C282Y/C282Y

Excluir outras doenças do fígado e 
hematológicas

Possível biopsia hepática

Possível sangria terapêutica

IDADE > 40 ANOS
Ferritina > 1000

AST e ALT elevados

IDADE < 40 ANOS
Ferritina < 1000

AST e ALT normais

ST < 45% e ferritina normal
HH: Hemocromatose hereditária
ST: Saturação da transferrina
AST: Aspartato aminotransferase (=TGO)
ALT: Alanina Aminotransferase (=TGP)
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