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Resumo

Summary

Introdução

expressão da doença são modificadas por
fatores ambientais, incluindo perda ou doação de sangue, uso de álcool, dieta e contração de infecções, como hepatite viral (5).
A hemocromatose tipo 1 consiste na mutação do gene HFE no braço curto do cromossomo 6, perto do lócus HLA (27). Este
gene codifica uma molécula semelhante ao
HLA classe I que regula a absorção intestinal de ferro da dieta (13). Desde a descoberta do gene HFE, duas mutações nesse
gene foram descritas, e são responsáveis
pela maioria dos casos de HH: a C282Y e
a H63D (19, 24). No estado homozigótico
de HH, ambos os alelos do cromossomo 6
possuem a mutação C282Y; já no estado
heterozigótico, um cromossomo possui a
mutação C282Y e outro, a mutação H63D.
De acordo a maioria dos estudos, os indivíduos homozigotos (C282Y/C282Y) representam 90% dos pacientes com hemocro-

A hemocromatose é um distúrbio autossômico recessivo ou dominante que ocorre
devido ao aumento inapropriado da absorção de ferro pela mucosa gastrointestinal,
resultando no armazenamento excessivo
desse elemento no fígado, pâncreas, coração, articulações e gônadas. Afeta a população caucasiana, com prevalência de até
um em 200 descendentes da população
nórdica ou celta. O diagnóstico se faz por
critérios clínicos, bioquímicos (ferritina, saturação da transferrina, etc.), genéticos e
por imagem (ressonância magnética, tomografia e ultrassom).

A hemocromatose hereditária (HH) é um
distúrbio autossômico, geralmente recessivo e bastante comum (14, 30). Transmitida
de pais para filhos, ocorre devido ao aumento inapropriado da absorção de ferro
pela mucosa gastrointestinal, resultando
em um armazenamento excessivo desse
elemento, com posterior dano estrutural
e funcional, no fígado, pâncreas, coração,
nas articulações, nas gônadas e em outros
órgãos (11, 22). Afeta a população caucasiana, com prevalência que alcança até um
em 200 descendentes da população nórdica e celta (24). A hemocromatose é mais
comum em homens do que em mulheres
(5 a 7:1). Nas mulheres a apresentação clínica é ligeiramente mais precoce, devido
à perda fisiológica de ferro (menstruação,
gravidez), que retarda a acumulação deste
elemento (13). A acumulação de ferro e a
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Hemochromatosis is a disorder autosomal recessive or dominant that occurs inappropriate due to the increased absorption
of iron by the gastrointestinal mucosa resulting in excessive storage of this element in
the liver, pancreas, heart, joints and gonads. It affects the caucasian population with
a prevalence reaching up to 1 in 200 people descendants of the population nordic
or celtic. The diagnosis is made by clinical
criteria, biochemical (ferritin, transferrin saturation of and so on), genetic and by image (magnetic resonance, tomography and
ultrasound).
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matose, enquanto que os heterozigotos
(C282Y/H63D) representam em torno de
3% a 5% dos casos (19, 24).
Esta revisão teve como objetivo apresentar a epidemiologia, fatores de risco, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento
da hemocromatose. Quanto à metodologia,
o trabalho baseou-se na revisão da literatura
sobre hemocromatose hereditária nas bases de dados da Pubmed, Highwire Press e
Scielo. Fontes adicionais de dados incluem
os sites do Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) e Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM).
De acordo com o CDC (6), se um indivíduo
apresenta hemocromatose, a probabilidade
de seu irmão ou irmã ter duas mutações no
gene HFE é de um em quatro (25%), e a probabilidade de os filhos desse indivíduo portador de hemocromatose apresentarem essa
mutação é de um em 20 (5%).

pela formação de radicais hidroxila tóxicos
(9). A sobrecarga desse elemento leva à
disfunção dos linfócitos NK (natural killer), à
diminuição da citotoxicidade dos neutrófilos e muda a proporção de linfócitos T CD4
(helper) e T CD8 (linfócitos killer) (9).
Deve-se pensar na importância de algumas proteínas responsáveis pela homeostasia
(19) do ferro no organismo humano e suas
respectivas funções imunológicas: a transferrina (transportador de ferro), presente nos monócitos/macrófagos e linfócitos T, necessária
para a diferenciação precoce das células T; o
receptor 1 da transferrina (captação celular de
ferro), que promove a captação de ferro por
ativação dos linfócitos necessários para a síntese de DNA e divisão celular dos linfócitos T;
a ferritina (armazenamento de ferro), sintetizada por macrófagos e linfócitos T. Acredita-se
que os linfócitos poderiam facilmente mobilizar o compartimento de armazenamento de ferro no organismo, protegendo-o da
toxicidade produzida pelo excesso de ferro
(19). Recentemente foi descoberto o gene da
hepcidina — um regulador responsável pela
absorção e pela liberação de ferro e pelos
macrófagos (8, 23, 26). A hepcidina é sintetizada no fígado quando se necessita de ferro
devido a mudanças que ocorrem no corpo,
como na anemia, na hipoxia e na inflamação,
quando é então secretada na circulação (23).

Importância do ferro e seu papel na
doença

Pontos-chave:
> De acordo com
o CDC, se um indivíduo
apresenta hemocromatose,
a probabilidade de seu irmão
ou irmã ter duas mutações no
gene HFE é de um em quatro;
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Normalmente, a quantidade de ferro no
organismo é estável, oscilando de 4g a 5g.
Nos pacientes sintomáticos a regulação de
absorção intestinal de ferro está perdida, levando à acumulação líquida de ferro de 0,5g
a 1g por ano (13, 22). Essa doença geralmente se manifesta após os 40 anos de idade
quando houve um acúmulo de ferro igual ou
superior a 20g. O ferro em excesso é tóxico
para os tecidos do hospedeiro (pois produz
o radical hidroxila [•OH], que causa danos às
membranas celulares, às proteínas e ao DNA)
pelas seguintes razões (13, 22):

> E a probabilidade de
os filhos desse indivíduo
portador de hemocromatose
apresentarem essa mutação
é de um em 20 (5%);

1. Peroxidação lipídica por meio de reação
de radicais livres catalisados pelo ferro.
2. Estimulação de formação de colágeno,
promovendo, desta maneira, fibrose progressiva dos órgãos parenquimatosos,
como fígado, pâncreas e coração.
3. Interação de espécies de oxigênio reativo
e do próprio ferro com o DNA, levando à
lesão letal ou a predisposição ao carcinoma hepatocelular.

> Nos pacientes sintomáticos
a regulação de absorção
intestinal de ferro está
perdida, levando à
acumulação líquida de ferro
de 0,5g a 1g por ano.

O ferro é essencial para a eritropoese,
sendo um componente ativo de muitas enzimas relevantes para o crescimento e a função
de outras células dinâmicas, tais como as do
sistema imunológico (9). Está envolvido no
percurso imune de neutrófilos e macrófagos,
JBM

Classificação

A base de dados OMIM (17) lista quatro
tipos de HH causados por uma sequência
de variações envolvendo diferentes genes
(8, 17). A Tabela 1 mostra essa divisão e os
achados mais importantes.
A hemocromatose dos tipos 1, 2 e 3
envolve uma deficiência sistemática de
hepcidina (4), cujo gene é fundamental na
homeostasia do ferro, e a sua disrupção resulta em hemocromatose (19). O padrão de
herança da hemocromatose dos tipos 1, 2
e 3 é autossômico recessivo, enquanto que
o do tipo 4 é autossômico dominante (20).

Fatores de risco e manifestações
clínicas

Os principais fatores de risco, de acordo
com o CDC (6), são:
1. Pessoas que herdam a mutação do gene
HFE de ambos os pais apresentam maior
risco de desenvolvimento da doença.
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TABELA 1: Principais tipos de hemocromatose e achados mais importantes
Tipo e lócus cromossômico
envolvido

Observações

Achados importantes

Hemocromatose tipo 1
(6p21.3-6p22.1)

Representa mais de 90% dos casos de
hemocromatose, está associada ao
gene HFE e afeta apenas a população
caucasiana, principalmente masculina

Clínicos: Os sintomas começam após a 4a década. Fadiga
crônica, dores nas articulações, impotência, infertilidade,
diabetes, pigmentação da pele, cirrose hepática e
arritmias
Bioquímicos: Aumento do ferro sérico, da saturação da
transferrina (ST) e da ferritina sérica
Morfológicos: Sobrecarga de ferro (Fe) nos hepatócitos

Hemocromatose tipo 2
“juvenil”
(19q13) e (1q21)

Ambos os sexos são igualmente afetados
a. Resulta de mutação no gene hepcidina
(tipo 2A)¹
b. Resulta de mutação no gene
hemojuvelina (tipo 2B)²
¹ Gene HAMP
² Gene HJV

Clínicos: Os sintomas começam após a primeira década.
Dor abdominal, hipogonadismo, arritmias cardíacas,
insuficiência cardíaca intratável e diminuição da tolerância
à glicose
Bioquímicos: Aumento do ferro sérico, da ST e ferritina.
Morfológicos: Sobrecarga de ferro no fígado, coração,
glândulas endócrinas e músculo esquelético

Hemocromatose tipo 3
(7q22)

Mutação do receptor 2 da transferrina
no gene (TFR2); clinicamente imita a
hemocromatose tipo 1

Clínicos, bioquímicos e morfológicos: Semelhantes à
hemocromatose tipo 1

Hemocromatose tipo 4
(2q32)

A doença da ferroportina resulta de
mutação do gene da ferroportina
(SLC40A1), e subdivide-se em:
Subtipo “A”: Caracterizado por baixa
saturação da transferrina e deposição de
ferro nos macrófagos
Subtipo “B”: Mimetiza a hemocromatose
tipo 1 com alta saturação da transferrina e
deposição de ferro nos hepatócitos

Clínicos: Os sintomas são comparáveis aos da
hemocromatose tipo 1 e apresentam anemia precoce.
Bioquímicos: Aumento significativo da ferritina sérica, com
ligeiro aumento da ST
Morfológicos: Sobrecarga de ferro predominantemente
nas células reticuloendoteliais

Obs.: A hemocromatose dos tipos 2, 3 e 4 não está relacionada ao gene HFE.
Fonte: Adaptação a partir de Brissot (4), Robson (20) e Swinkels (23).

Embora tanto os homens como as mulheres possam herdar esse gene defeituoso,
a probabilidade de ser diagnosticada HH
nos homens é maior do que nas mulheres.
2. Fator étnico: pessoas brancas descendentes do norte europeu (p. ex.: famílias da
Inglaterra, Irlanda, Escócia, Dinamarca,
França e Escandinávia) apresentam maior
probabilidade de mutação do gene HFE.
3. História familiar: pessoas com parentes
próximos (avós, mãe, pai, irmão, sobrinha, sobrinho) com hemocromatose têm
maior probabilidade de apresentar mutação no gene HFE.
O início da doença é insidioso, e seus sintomas são muito inespecíficos. Entre eles se
destacam: fadiga, letargia, astenia, perda de
peso, encurtamento da respiração, artralgias,
perda da libido ou impotência sexual entre os
homens e amenorreia entre as mulheres (24).
A doença pode finalmente levar à hiperpigmentação da pele, artrite, diabetes
mellitus, dor abdominal crônica, fadiga graJBM



ve, hipotireoidismo, cardiomiopatia, cirrose
hepática, carcinoma hepatocelular ou a risco
aumentado de certas infecções bacterianas,
principalmente por Yersinia enterocolitica,
Vibrio vulnificus, Listeria monocytogenes e
Pasteurella pseudotuberculosis. Acredita-se
que isso ocorra por disfunção dos linfócitos
NK e dos macrófagos (11, 14).
O fígado é um dos primeiros órgãos
afetados (11). Aproximadamente 95% dos
pacientes sintomáticos apresentam hepatomegalia, que precede o desenvolvimento de
sintomas ou alterações dos testes de função
hepática, como, por exemplo, a AST e a ALT
(22). A atividade dessas aminotransferases
tem sido anormal em 65%-75% dos estudos
clínicos de pacientes com hemocromatose
(1). A hepatomegalia pode evoluir para esteatose hepática, fibrose, cirrose e carcinoma
hepatocelular.
A dor abdominal é o sintoma mais frequente (entre 10% e 50%) (22) em pacientes
cirróticos com HH (11). Geralmente possui
caráter crônico e localiza-se na região epi-
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Pontos-chave:
> O diabetes mellitus é
um dos maiores distúrbios
endócrinos associados à HH;
> Desenvolve-se em 30% a
60% dos portadores dessa
doença e piora bastante o
prognóstico;
> Acredita-se que a
sobrecarga de ferro (Fe) no
fígado leve à resistência à
insulina e ao acúmulo de Fe
nas células beta pancreáticas,
resultando em danos celulares
e diminuição da secreção de
insulina.
30

gástrica ou no hipocôndrio direito. Sua ocorrência pode ser devido à hepatomegalia e à
distensão da cápsula hepática (22).
A cirrose hepática é um dos principais fatores etiológicos para o surgimento do carcinoma hepatocelular (CH) (27), sendo que a incidência anual desse tipo de carcinoma em doentes com cirrose hepática é de 3%-5% (2). O
câncer hepático é uma complicação frequente
nos pacientes com HH, nos quais o carcinoma
hepatocelular primário (200 vezes) é mais comum, desenvolvendo-se mais frequentemente
em fígado cirrótico (7, 11). O alcoolismo crônico e o fumo são fatores de risco muito importantes para o desenvolvimento de CH (7, 11).
No entanto, existem alguns casos de carcinoma hepatocelular em pacientes com HH sem
cirrose e observa-se aumento na frequência de
colangiocarcinoma (7, 11).
O aumento de melanina e de ferro na pele
leva à hiperpigmentação em 27%-85% dos
doentes. Ocorre na maioria dos pacientes
sintomáticos e geralmente está ausente nos
estágios mais precoces da doença (11, 22).
Em geral, a pigmentação é difusa e generalizada, porém pode ser mais pronunciada na
face, pescoço, dorso da mão, nos antebraços,
pernas, região genital e nas cicatrizes (11, 22).
Também podem ocorrer perda de cabelo,
atrofia da pele e distrofia das unhas (11, 22).
O diabetes mellitus é um dos maiores distúrbios endócrinos associados à HH. Desenvolve-se em 30% a 60% dos portadores dessa
doença e piora bastante o prognóstico (11,
14). Acredita-se que a sobrecarga de ferro
(Fe) no fígado leve à resistência à insulina e
ao acúmulo de Fe nas células beta pancreáticas, resultando em danos celulares e diminuição da secreção de insulina (10). No estágio
“pré-cirrótico”, aproximadamente 20% dos
pacientes demonstram hiperglicemia, e sua
prevalência aumenta para mais de 70% na
presença de cirrose (10).
Depois do diabetes mellitus, o hipogonadismo hipogonadotrópico (deficiência de
gonadotropina por deposição de ferro na
glândula pituitária ou em nível hipotalâmico)
é a endocrinopatia mais frequente associada com HH, apresentando prevalência que
varia entre 10% e 100% dos casos (11, 16).
Em estudo realizado por McDermott & Walsh
(16), com 141 homens com hipogonadismo,
níveis anormalmente baixos de testosterona
com LH e FSH baixos foram observados em
6,4% dos pacientes, 89% apresentavam cirroJBM

se associada e 33% tinham diabetes; das 38
mulheres analisadas, 5,2% possuíam níveis
inapropriados de FSH e LH. Perda da libido
e atrofia testicular são comuns em pacientes sintomáticos, com impotência associada
em mais de 35% dos homens e amenorreia
em 15% das mulheres (16).
As anormalidades cardíacas mais clássicas são a insuficiência cardíaca global (2% a
35% dos casos) e as arritmias cardíacas (7%
a 36% dos casos) (11, 14). Anormalidades do
ECG (mudanças no segmento ST-T) estão
presentes em mais de 35% dos pacientes
sintomáticos (11, 14). As arritmias incluem
extrassístoles ventriculares, taquicardias supraventriculares e ventriculares, fibrilação
ventricular e podem ocorrer vários graus de
bloqueio (14, 22).
As artropatias são encontradas em 20%
a 70% dos pacientes sintomáticos (14). A
característica da artropatia hemocromatótica é o envolvimento do segundo e terceiro
ossos metacarpais, que frequentemente
estão rígidos, dolorosos e associados a
pequenos cistos com osteófitos em forma
de gancho, que se desenvolvem na cabeça dos ossos metacarpais (15). Um achado
frequente é a deposição de pirofosfato de
cálcio com condrocalcinose (14, 15, 22),
acometendo 36% a 72% dos casos. Essa
deposição afeta principalmente os punhos,
os joelhos, os quadris, a sínfise púbica (15)
e as articulações intervertebrais. Embora
o envolvimento seja simétrico, pode ser
apenas unilateral (22). A condrocalcinose
ocorre principalmente nos meniscos e na
cartilagem articular, e é radiologicamente semelhante à osteoartrite degenerativa
(14). As artropatias não estão associadas à
extensão ou à duração da sobrecarga de
ferro e podem surgir ou se agravar mesmo
após a remoção do excesso dos estoques
férricos (22). São degenerativas, em vez de
inflamatórias (a taxa de sedimentação eritrocitária é tipicamente normal), e podem
levar a uma extensa destruição da articulação, sendo que um terço dos pacientes
cujos quadris são afetados requerem substituição da articulação (15).

Diagnóstico

Deve-se estar atento à “regra dos três
As” tanto para homens quanto para mulheres, em qualquer idade na vida adulta,
quando os mesmos apresentarem astenia
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TABELA 2: População-alvo para o screening da hemocromatose
Pacientes sintomáticos

Pacientes assintomáticos

• Manifestações inexplicáveis de doença hepática ou uma causa
conhecida de doença hepática com alteração dos exames
indiretos de ferro (ST e ferritina sérica)
• Diabetes mellitus tipo 2 com hepatomegalia, elevação das
enzimas hepáticas, doença cardíaca atípica ou disfunção sexual
precoce
• Artropatia atípica precoce, cardiopatia e disfunção sexual
masculina

• Parentes de primeiro grau de pacientes com HH
• Alteração dos exames indiretos de ferro descoberta em exames
de rotina
• Elevações inexplicáveis de enzimas hepáticas ou hepatomegalia
assintomática ou aumento da atenuação do fígado em
tomografia computadorizada

Fonte: Adaptação a partir de Tavill, 2001.

crônica imotivada e/ou artralgia e/ou aminotransferases (ALT ou AST) aumentadas sem
motivo aparente, geralmente acima de três
vezes o limite superior de normalidade. Estes
fatores são significativos, e nos levam a suspeitar de HH (22). De acordo com Tavill (24),
o diagnóstico da HH é baseado no aumento
das concentrações hepáticas de ferro > 1,9,
associadas ao aumento dos níveis séricos de
ferritina e da ST, e ambos avaliam alterações
no metabolismo do ferro. A Tabela 2 mostra a
população-alvo para o screening da hemocromatose. De fato, a ST é o primeiro parâmetro
alterado e o mais barato e fácil de mensurar;
é utilizado usualmente no screening dos pacientes com HH (8), além de ser o teste mais
sensível para avaliação de acúmulo de ferro
no corpo (8). Na literatura, o ponto de corte
mais aceito para diagnóstico de HH é de 45%
ou superior (8). Quando o valor da ST exceder
em 50% para mulheres e 60% para homens,
ele apresenta sensibilidade de 92%, especificidade de 93% e valor preditivo positivo de
86% para o diagnóstico de HH (24). As concentrações de ferritina sérica que refletem a
sobrecarga de ferro em níveis > 200mg/l em
mulheres e > 300mg/l em homens são consideradas patológicas. Além disso, a ferritina
tem um valor preditivo no que diz respeito
à possível existência de danos hepáticos;
na verdade, quando o valor for superior a
1.000mg/l, a presença de fibrose hepática é
considerada extremamente provável (8).
De acordo com Pietrangelo (18), o padrão-ouro para o diagnóstico de HH tem sido a
quantificação de ferro hepático e a observação
histológica da distribuição de ferro. Isto implica em biopsia hepática, com aumento dos
riscos de morbimortalidade. Com o aparecimento da bioquímica e dos testes genéticos,
pode-se evitar a biopsia na grande maioria dos
casos. A mortalidade da biopsia hepática vaJBM



ria de 0,01% a 0,1%, e o risco de hemorragia
é de 0,3% (12). No entanto, quando os valores
de ferritina sérica forem superiores a 1.000ng/
ml e/ou na presença de aumento das transaminases ou hepatomegalia, o exame histológico
é necessário para avaliar a extensão dos danos
e das doenças hepáticas (18). Souza et al. (22)
afirmam que a biopsia hepática é um método
clássico que confirma o diagnóstico de HH nos
indivíduos cujos testes bioquímicos e achados
clínicos apontem para sobrecarga de ferro. Esse
tipo de biopsia é essencial para: 1. confirmar
a sobrecarga férrica; 2. identificar o padrão
característico de distribuição periportal e hepatocítica dos depósitos de ferro; 3. promover
avaliação semiquantitativa do excesso de ferro;
4. identificar a presença de fibrose ou cirrose;
e 5. detectar lesões pré-malignas potenciais,
como, por exemplo, focos livres de depósitos
de ferro.
Além disso, a doença também pode ser
definida genotipicamente pela ocorrência familiar de sobrecarga de ferro, principalmente naqueles indivíduos homozigotos para o
gene C282Y ou heterozigotos para o gene
C282Y/H63D no caso da hemocromatose
tipo 1, que é a mais prevalente (4, 24). O teste de DNA para HH em populações de alto
risco tem validade e utilidade clínica (25).
A ressonância magnética pode ser utilizada para detectar o aumento de ferro nos
tecidos, particularmente no fígado (18).
Apesar deste método não ser invasivo e auxiliar na detecção de fibrose hepática (21),
apresenta baixa sensibilidade (18, 22) para
o diagnóstico quando as concentrações desse metal não forem muito elevadas (22). A
propriedade paramagnética da hemossiderina e da ferritina permite que se utilize um
dispositivo supercondutor com interferência
quântica (SQUID) para medir a suscetibilidade magnética do fígado, e correlaciona com
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a concentração hepática de ferro (18). A estimativa da concentração hepática de ferro
pode também ser feita pela tomografia computadorizada (22).
Nos pacientes com cirrose e carcinoma
hepatocelular concomitante indica-se também screening semestral com ultrassom e
AFP (α-fetoproteína) (14).
O reconhecimento e o diagnóstico precoces objetivam minimizar a progressão e as
complicações da hemocromatose. As maiores
causas de morte por essa doença são cirrose
descompensada, carcinoma hepatocelular,
diabetes mellitus e miocardiopatia (24).

tipo 4 não toleram um regime semanal de
flebotomia e se tornam rapidamente anêmicos, apesar da elevação persistente dos
níveis de ferritina. Nesses casos, indica-se
um regime menos agressivo e a utilização
de eritropoetina, que pode melhorar a tolerância hematológica à terapia (8). O Quadro explica melhor esse tipo de terapia e
os principais cuidados a serem tomados em
relação à flebotomia.
Quando a flebotomia não é viável
(como, por exemplo, nos casos de anemia,
disfunção cardíaca avançada ou cirrose
hepática), a deferoxamina — um agente
quelante de ferro — pode ser utilizada com
sucesso (8). No entanto, devido à sua má
absorção gastrointestinal e meia-vida curta,
ela deve ser administrada por via subcutânea (20-40mg/kg/dia) por infusão contínua
(8-10h), ou duas vezes ao dia pela mesma
via, por meio de injeção em bolo, tornando-se mais tolerada pelos pacientes (8).
Além disso, existem complicações potenciais com o uso crônico da deferoxamina,
tais como infecções por Yersinia sp., lesões
retinianas e de nervo acústico (22).
Deve ser encorajada uma dieta rica em
proteínas, vitamina B12 e folato, pois acelera
a eritropoese que é intensificada com a sangria terapêutica (12).
Existem dois quelantes orais: a deferiprona, que não foi aprovada com abordagem terapêutica, pois apresenta um efeito
colateral significativo (a agranulocitose),
evidenciando risco muito maior quando
comparada com a flebotomia. O deferasirox, que foi recentemente aprovado, não
apresenta tantos efeitos colaterais em longo prazo, e pode ser uma terapia substitutiva da flebotomia em alguns casos (4).

Tratamento

Pontos-chave:
> Uma dieta balanceada é
usualmente suficiente para os
pacientes com HH;
> Eles devem evitar
principalmente os suplementos
com vitamina C;
> Porque aumentam a
absorção intestinal de ferro
e potencializam
a atividade de agentes
pró-oxidantes e radicais livres.
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Uma dieta balanceada é usualmente suficiente para os pacientes com HH, os quais
devem evitar principalmente os suplementos
com vitamina C (4, 22, 24), porque aumentam
a absorção intestinal de ferro (22) e potencializam a atividade de agentes pró-oxidantes e radicais livres (24), podendo ser responsáveis por
casos letais e raros de insuficiência cardíaca (4).
Evitar alimentos com alto teor de ferro, como
carne vermelha e bife de fígado (22); certos
frutos do mar, como ostras cruas, as quais podem causar infecções fatais geradas por sua
contaminação com Vibrio vulnificus (14, 22);
também evitar bebidas que contenham álcool,
porque podem acelerar danos hepáticos (22).
A flebotomia, ou “sangria” terapêutica, é
o tratamento mais seguro, eficaz e econômico
para a HH (8, 29, 30). Deve-se enfatizar aos
pacientes que a terapia deve começar antes
que se desenvolvam danos irreversíveis aos
órgãos (8), principalmente antes de apresentar diabetes e/ou cirrose, o que significa uma
redução significativa da morbimortalidade
(24, 28). Os pacientes com hemocromatose
QUADRO: Flebotomia e cuidados a serem tomados

• A flebotomia periódica deve remover em torno de 500ml de sangue, contendo de 200 a 250mg de
ferro; semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da tolerância de cada paciente (menor em
idosos), com duração de alguns meses até dois a três anos, conforme a precocidade do diagnóstico
e do tratamento, até que os estoques em excesso de ferro sejam esgotados
• Verificar o valor do hematócrito (Ht) antes de cada flebotomia, sendo que o Ht não deve cair mais
que 20% do nível anterior
• Verificar o nível da ferritina sérica a cada 10 ou 12 flebotomias
• Parar a flebotomia quando a ferritina sérica cair abaixo de 50ng/ml
• A hemoglobina deverá ser dosada antes de cada sangria, situando-se em torno de 11g/dl, sem
tendência a se elevar de imediato com a suspensão do tratamento
• Continuar a flebotomia em intervalos, para manter os níveis de ferritina entre 25 e 50ng/ml
Fonte: Adaptação a partir de Tavill (24) e Souza et al. (22).
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O transplante hepático ortotópico (OLT)
é o tratamento de preferência em muitos
pacientes com estágio terminal de doença
hepática, embora para a HH seja uma indicação incomum (3). No entanto, a taxa de
sobrevivência nesse tipo de paciente é menor, quando comparada à de outras doenças que requeiram o OLT (24). A maioria das
mortes ocorre no período peroperatório,
por complicações cardíacas ou relacionadas
a infecções (24).
Conforme Limdi & Cramptom (14), o
principal motivo que leva à morte nos estados de sobrecarga de ferro, como no
caso da HH, são as arritmias cardíacas e
miocardiopatias. Assim, é necessário preocupar-se com o tratamento de algumas das
consequências dessa doença, como, por

exemplo, o diabetes, que requer insulina e
um tratamento apropriado para as complicações macro e microvasculares; a artrite,
que deve ser tratada com uma simples analgesia; e o hipogonadismo hipogonadotrópico, que, por sua vez, necessita de reposição hormonal.

Conclusão

A HH é um distúrbio genético cujo diagnóstico se faz por critérios clínicos, bioquímicos, genéticos e por imagem. O reconhecimento e o diagnóstico precoces são
importantes, pois minimizam a progressão e
as complicações futuras dessa doença. A flebotomia, a deferoxamina, a deferiprona e o
deferasirox são as opções terapêuticas atualmente existentes.
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