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A hemocromatose hereditária (HH) é uma 
doença de herança autossômica recessiva, que se 
caracteriza por absorção aumentada de ferro pelo 
intestino e por deposição desse mineral no fígado, 
no pâncreas e em outros órgãos, culminando com 
várias consequências clínicas importantes.  
Ao redor do globo, afeta de dois a quatro 
indivíduos por mil habitantes na forma 
homozigótica e, no Brasil, estudos apontam 
uma frequência de 4-7% de heterozigotos na 
população geral. Entre os portadores, existem 
duas mutações mais comuns no gene HFE, 
associadas à HH: a C282Y, que consiste na 
substituição da cisteína pela tirosina na posição 
do aminoácido 282, e a H63D, na qual o ácido 
aspártico substitui a histidina na posição 63 da 
proteína HFE.

A homozigose para a mutação C282Y é vista em 
92-95% dos portadores da HH. Por sua vez, 3-5% 
apresentam homozigose para a H63D e são duplos 
heterozigotos ou heterozigotos para apenas uma 
das mutações. Por fim, 1-3% desses indivíduos 
não possuem nenhuma das duas mutações. 
Dessa forma, a ausência de alterações genéticas 
não exclui o diagnóstico de HH.

Na prática, os homozigotos para C282Y 
têm chance de 50-75% de desenvolver a 
hemocromatose, enquanto os heterozigotos 
para qualquer uma das mutações podem 
manifestá-la na presença de outros fatores de 
risco, como alcoolismo, esteatose hepática não 
alcoólica e porfiria. Apesar da origem genética, 
as manifestações da HH usualmente ocorrem 
entre a quarta e a sexta década de vida, quando os 
depósitos de ferro nos órgãos se elevam. 

Em geral, o quadro clínico inicial é inespecífico, 
com fraqueza, apatia, artralgias, mialgias, perda 
de peso, dor abdominal intermitente, perda 
da libido e impotência. Diante dessa suspeita, 
utilizam-se, como triagem, a dosagem de ferritina 
e a determinação da saturação da transferrina. 

* Níveis >200 ng/mL, nas mulheres, e >300 ng/mL, nos homens, são considerados elevados, 
mas raramente ocorrem danos aos órgãos-alvo com níveis <1.000 ng/mL.

O comprometimento hepático é a principal consequência da doença, que está 
associada a duas mutações no gene HFE, facilmente identificáveis por teste molecular.

Em caso de alteração nos dois exames, realiza-se a pesquisa de 
mutação no gene HFE. O teste feito no Weinmann utiliza o método 
de PCR em tempo real e busca as duas mutações mais comuns na 
HH, sendo útil para confirmar o diagnóstico, quando há suspeita 
e/ou dúvida, e para detectar os casos em que ainda não houve 
desenvolvimento de sobrecarga em crianças e em adultos jovens.

Como a doença hepática afeta em torno de 30-90% dos indivíduos 
com sobrecarga de ferro, as enzimas do fígado (AST, ALT e GGT) 
também devem ser dosadas nos portadores de HH. A biópsia só 
está recomendada nos casos com evidência de lesão hepática 
avançada, a fim de estudar o grau de fibrose, não sendo necessária 
para o estabelecimento do diagnóstico da hemocromatose 
na maioria dos pacientes. Para evitar prejuízo aos órgãos-alvo, 
recomenda-se que os parentes de primeiro grau dos indivíduos 
acometidos sejam submetidos quanto antes aos testes de triagem. 
Da mesma forma, há indicação de aconselhamento genético para 
os portadores da mutação que estejam iniciando uma família.
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transferrina <45%

Ferritina normal
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Parar investigação Avaliar causas de 
ferritina elevada:
• Inflamação
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• Hepatite crônica
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PRÁTICA CLÍNICA

Do ponto de vista funcional, a anemia é definida 
como a massa eritrocitária insuficiente para a 
adequada liberação de oxigênio para o organismo. 
Do ponto de vista estritamente didático, a condição 
tem, como variáveis mais importantes para sua 
classificação, a concentração de hemoglobina e o 
volume corpuscular médio (VCM), que corresponde 
ao tamanho médio dos eritrócitos. Apesar de ser uma 
das síndromes mais frequentes na medicina interna e 
de compor, em boa parte dos casos, o quadro clínico 
de uma doença não hematológica, muitas vezes seu 
esclarecimento constitui um desafio para o médico.

Na anemia microcítica, a medula óssea passa a 
liberar glóbulos vermelhos com volume diminuído 
para o sangue periférico basicamente em 
decorrência da produção anômala das globinas, 
que ocorre nas hemoglobinopatias, em especial 
nas talassemias; da falta de disponibilidade do 
ferro, observada nas ferropenias e nas doenças 
inflamatórias crônicas; e do distúrbio global da 
hematopoese, como o que se verifica na anemia 
sideroblástica. 

O diagnóstico das talassemias pode ser realizado 
com a eletroforese de hemoglobina ou com o estudo 
molecular para a pesquisa de talassemias alfa e beta, 
enquanto a confirmação da anemia sideroblástica 
exige o estudo morfológico dos constituintes 
celulares da medula óssea, feito pelo mielograma 
com a coloração de azul da Prússia. Já a diferenciação 
entre anemia de doença crônica e ferropriva não 
é tão simples quanto parece, até porque depende 
do entendimento da dinâmica do metabolismo do 
ferro para o uso adequado dos recursos laboratoriais 
disponíveis para essa investigação. 

Na ferropenia, o primeiro comprometimento 
ocorre nos estoques desse mineral no organismo, 
o que, em termos laboratoriais, é representado 
por valores baixos de ferritina. Com a evolução do 
quadro, o número de eritrócitos no sangue cai, 
concomitantemente com o nível de hemoglobina, 
com o do hematócrito e com o do VCM. 
O diagnóstico de deficiência de ferro, no entanto, 
configura somente uma conclusão a partir da qual se 
deve prosseguir necessariamente com a pesquisa de 
suas causas. Afinal, existe a possibilidade de o fator 
subjacente ser muito mais urgente do que a própria 
condição hematológica do indivíduo.

Investigação de anemia microcítica: 
um desafio diagnóstico
A complexidade aumenta sobretudo quando há necessidade de diferenciar 
a síndrome decorrente de doença crônica daquela causada por deficiência de ferro.

Clínica sugestiva de anemia sideroblástica

• Intoxicações
• Uso de medicamentos
• Idade avançada
• Mielodisplasias
• Caráter familiar raro, em algumas condições sindrômicas

Clínica sugestiva de doença inflamatória crônica

• Infecções:
• Tuberculose, bronquiectasia, abscesso pulmonar e pneumonia
• Endocardite, miocardite, osteomielite e meningite
• Doença inflamatória pélvica
• Infecção pelo HIV e pelo parvovírus B19

• Doenças inflamatórias crônicas:
• Artrite reumatoide, febre reumática e lúpus eritematoso sistêmico
• Doença de Crohn e sarcoidose

• Neoplasias:
• Linfomas, carcinomas e mieloma múltiplo

Clínica sugestiva de deficiência de ferro

• Má absorção
• Dieta inadequada
• Aumento de demanda (gestação, infância e adolescência)
• Sangramentos crônicos (parasitoses)

Os sintomas e o tipo de anemia

Número de eritrócitos não cai proporcionalmente ao VCM e à HCM

ANEMIA HIPOCRÔMICA MICROCÍTICA
Hemoglobina/hematócrito + VCM/HCM baixos

Familiar com 
hemoglobinopatia 

(talassemia)

Eletroforese de 
hemoglobina

Hemoglobinopatia
(a talassemia é a mais 

frequente)

*Apesar da anemia e da microcitose intensas, 
na talassemia há grande estoque de ferro.

Ferritina

Saturação da 
transferrina

Capacidade total 
de ligação do ferro 

(CTLF)

Perfil do ferro*



A anemia de doença crônica consiste em uma síndrome 
clínica caracterizada pelo desenvolvimento da insuficiência 
de eritrócitos em portadores de doenças infecciosas crônicas, 
inflamatórias ou neoplásicas, os quais apresentam sintomas 
habitualmente relacionados com a enfermidade de base, e 
não propriamente com a anemia em si. O diagnóstico é feito 
por exclusão, visto que essas afecções podem estar associadas 
a outros fatores que afetam os níveis das hemácias. 

Na fisiopatogenia da síndrome, o estado inflamatório impede 
a liberação do ferro estocado no organismo, o que constitui 
um dos principais mecanismos envolvidos em sua origem. 
Então, por definição, não fazem parte dessa condição outras 
causas de queda eritrocitária, tais como a deficiência de 
ferro, de folato e/ou de vitamina B12, as perdas sanguíneas, a 
hemólise, a mieloftise, a exposição a drogas ou toxinas e até 
mesmo as doenças crônicas renais, endócrinas, cardíacas e 
hepáticas, nas quais a anemia decorre de outros processos 
que não uma inflamação – daí porque, em tais casos, se diz 
anemia em doenças crônicas. 

A conduta recomendada na anemia de doença crônica é tratar 
a enfermidade de base em associação a transfusões, com 
reposição de ferro quando houver deficiência comprovada do 
mineral. O uso dos fatores de crescimento, particularmente a 
eritropoetina, tem sido cada vez mais frequente.

A produção de citocinas inflamatórias, como 
interleucina 1, TNF-α e interferons, está na base dos 
processos envolvidos no desenvolvimento da anemia 
de doença crônica:

• Distúrbio do metabolismo do ferro – com o 
estímulo inflamatório, o mineral fica retido no 
macrófago, que exerce uma regulação negativa na 
expressão da ferroportina e, consequentemente, na 
liberação do mineral por essas células.

• Diminuição da sobrevida das hemácias – 
provavelmente decorrente de hiper-reatividade do 
sistema mononuclear fagocitário e da produção de 
hemolisinas e óxido nítrico.

• Falha na resposta medular – diante da anemia, a 
medula óssea não promove uma síntese adequada 
de eritropoetina.

Anemia de doença crônica 
versus anemia em doenças crônicas
Enquanto a primeira resulta de processos inflamatórios, 
a segunda decorre de outros mecanismos que não uma inflamação.
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Número de eritrócitos cai proporcionalmente ao VCM e à HCM
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Etiopatogenia da anemia de doença crônica

Constituinte do componente heme da hemoglobina, 
o ferro cumpre função primordial no organismo 
por ser o sítio de ligação do oxigênio transportado 
pelas hemácias a todo o corpo humano. Em 
sua dinâmica de absorção, a hepcidina, um 
pequeno peptídeo produzido pelo fígado, inibe a 
assimilação do mineral pelas células da mucosa 
intestinal, em especial do duodeno. Em condições 
fisiológicas, a produção dessa proteína está 
aumentada quando há eritropoese e estoques 
de ferro adequados. Nas inflamações crônicas, 
entretanto, além de afetar a absorção intestinal, 
a hepcidina interfere na liberação do elemento 
dos estoques intramacrofágicos. Em termos de 
regulação da eliminação do ferro, constata-se uma 
dificuldade fisiológica do organismo para aumentar 
sua excreção em situações de sobrecarga. Nesse 
cenário, o mineral é eliminado principalmente com 
a descamação das células da pele e da mucosa. No 
corpo humano, a maior parte do ferro encontra-se 
dentro da hemácia, tendo um ciclo correlacionado 
com o dos eritrócitos. Seu estoque é representado 
pelos níveis de ferritina, encontrada sobretudo 
nos hepatócitos, e de hemossiderina, presente nas 
células da medula óssea. 

A dinâmica do metabolismo do ferro
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ATUALIZAÇÃO

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO 
WEINMANN LABORATÓRIO

Os parâmetros que podem ser solicitados em conjunto 
ou separadamente para a avaliação do metabolismo do 
ferro incluem a dosagem sérica do mineral, a medida de 
transferrina, bem como seu grau de saturação, e a ferritina.

O nível sérico do ferro é importante para o cálculo da 
saturação da transferrina, o que faz com que essas 
dosagens estejam correlacionadas. Concentrações baixas 
são encontradas em perdas sanguíneas, dieta inadequada, 
doenças inflamatórias crônicas, neoplasias, desnutrição, 
síndrome nefrótica e anemias carenciais. Níveis elevados 
podem estar presentes durante terapia com ferro, na 
hemossiderose, em anemias hemolíticas, na hepatite, na 
necrose hepática aguda e na hemocromatose. Na anemia 
sideroblástica e na talassemia, o ferro sérico encontra-se 
normal ou aumentado.

Produzida pelo fígado, a ferritina é a principal responsável 
pela reserva do mineral e seu nível circulante tem relação 
direta com a quantidade armazenada de ferro, mas funciona 
também como proteína de fase aguda nos processos 
inflamatórios. Níveis reduzidos são encontrados na anemia 
ferropriva, mesmo antes da instalação do quadro, e 
concentrações aumentadas são observadas nas doenças 
inflamatórias causadas por elevação da síntese hepática, na 
anemia sideroblástica e na hemocromatose. 

A capacidade total de ligação do ferro (TIBC) é a mensuração 
do potencial máximo do mineral que pode se ligar à 
transferrina, servindo para determiná-la de forma indireta. 
Traduz, do ponto de vista prático, a dosagem de transferrina.

Também conhecida como siderofilina, a transferrina tem a 
função de carregar o ferro no sangue e apresenta particular 
utilidade na investigação das anemias microcíticas e no 
acompanhamento da hemocromatose. É considerada 
uma proteína de fase aguda negativa, ou seja, seus 
teores diminuem em resposta a agressões inflamatórias, 
infecciosas ou traumáticas. Dessa forma, fica reduzida nas 
anemias decorrentes de processos infecciosos crônicos, 
na insuficiência renal, na síndrome nefrótica e na doença 
hepática grave. Verificam-se níveis elevados na maioria 
das anemias carenciais. Na hemocromatose, ainda que o 
valor absoluto esteja nos intervalos de referência, o grau 
de saturação aumenta porque, em condições normais, 
apenas cerca de um terço dos sítios de ligação do ferro é 
ocupado pelo íon Fe3+, pois a transferrina possui considerável 
capacidade de reserva para se ligar ao mineral. 

Já a saturação da transferrina resulta da relação entre o ferro 
sérico sobre a transferrina, constituindo-se atualmente 
no melhor marcador disponível para avaliar ferropenia na 
doença inflamatória crônica.

Aplicações do perfil de ferro
Utilidade dos exames que estudam o metabolismo do 
ferro vai além do contexto das condições hematológicas.
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Comportamento do perfil de ferro nas principais 
doenças ligadas ao metabolismo do ferro

Ferro sérico (mcg/dL) N ou

Anemia de 
doenças crônicas

Hemocromatose

N ou

Anemia 
ferropriva

Transferrina (mg/dL) N ouN ou

TIBC (mcg/dL) N ouN ou

Saturação da transferrina (%) (>45%)N ou

Ferritina (mcg/L) N ou

N = normal = aumentado(a) = diminuído(a)

Lembre-se dos interferentes 

O ferro sérico e a saturação da transferrina sofrem 
interferência da reposição recente do mineral, bem como  
do ciclo circadiano, o que implica fazer a coleta até as 10 horas. 

www.weimann.com.br
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