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A hemocromatose é uma doença de origem genética  e hereditária (autossômica 
recessiva), mas também pode ter causas adquiridas. Como doença de sobrecarga de 
ferro, a hemocromatose ganhou repercussão quando as dosagens laboratoriais de 
ferritina tornaram-se e os médicos passaram a solicita-las . É muito provável que  casos 
que durante muito tempo foram diagnosticados como cirrose hepática, diabetes, 
insuficiência cardíaca e artrite,  possam ser consequências  da excessiva concentração 
de ferro que se acumularam em células hepáticas, pancreáticas, coração e colágenos, 
respectivamente. Atualmente, por meio da avaliação laboratorial de Saturação de 
transferrina é possível considerar que, pessoas com saturação acima de 90% e com 
clínica específica da doença, estejam padecendo de hemocromatose. 
          Por meio de testes laboratoriais de rotina, com destaques para as dosagens de 
ferro sérico, ferritina e saturação da transferrina, foi possível estimar que a prevalência 
de hemocomatose na população brasileira esteja por volta de 0,5%, ou seja um caso 
de hemocromatose para cada 200 pessoas avaliadas. Os testes de biologia molecular 
que buscam as principais mutações causadoras de hemocromatose auxiliaram na 
identificação de dois genes que estão envolvidos no descontrole da absorção do ferro, 
quais sejam, os genes HFE (High Fe) e TfR 2(Transferrin Receptor 2). Esses genes 
produzem proteínas com o mesmo nome (HFE e TfR2), que se situam uma junto a 
outra,  na região basal das células intestinais, justamente nas zonas em que essas 
células se comunicam com os vasos sanguíneos. Pela corrente sanguínea circulam as 
transferrinas,  além, obviamente, de células sanguíneas e outros produtos. A 
transferrinaé naturalmente uma proteina transportadora de ferro e para executar essa 
função ela deve ser estimulada. Esse estímulo é adquirido quando moléculas de 
transferrina, circulando pelo vaso sanguíneo que alimenta a célula intestinal, entra em 
contato com a proteína TfR2, formando complexos de transferrina-TfR2. Esses 
complexos desencadeiam  três reações  bioquímicas bem conhecidas: 
 
1) a transferrina ao entrar em contato com a molécula de TfR2 se estimula e passa a 
ter competência para transportar átomos de ferro no estado férrico ( Fe+++); 
2) a TfR2 ao ter contato com a transferrina libera enzimas conhecidas por hefastinas   
que têm a função de transformar os átomos de ferro que  foram liberados pelas células 
intestinas  e que estão no estado ferroso (Fe++) em átomos de ferro no estado férrico 
(Fe+++) para que estes sejam transportados pelas moléculas de transferrinaatravés da 
corrente sanguínea à medula óssea; na medula as moléculas de transferrinaliberam os 
átomos de ferro  para os eritroblastos, que os incorporarão no grupo heme para 
formar as moléculas de hemoglobinas. 
3) a TfR2 ao ser estimulada pela transferrinainduz a molécula vizinha HFE a produzir 
proteínas conhecidas por hepcidinas. É justamente essas proteínas que controlam a 
absorção do ferro alimentar para as células intestinais. Esse controle se dá por meio de 
bloqueio dos receptores de ferro HCP1, que são aqueles que recebem o ferro (Fe++) de 
origem alimentar da carne ingerida.  



          Por meio desse sistema de controle de absorção de ferro o organismo humano 
equilibra adequadamente a quantidade de ferro necessária para faze-lo participar das 
composições moleculares da hemoglobina, mioglobina, citocromo e ferritina, 
principalmente. 
          O descontrole da absorção de ferro decorre notadamente de mutações nos 
genes TfR2, cuja proteína TfR2 mutante  deixa de estimular o a proteína HFE para 
produzir hepcidina.  Mutações também podem ocorrer no gene HFE, fatos que 
resultam em proteínas HFE mutantes sem capacidades de induzir a  produção 
adequada a hepcidina. 
          É importante destacar, portanto, que a heterogeneidade clínica da 
hemocromatose ocorre por conta desses defeitos genéticos, bem como de processos 
adquiridos. Na hemocromatose por defeitos genéticos as consequências dependem 
das concentrações de hepcidina produzidas. Por outro lado, as hemocromatoses 
adquiridas são consideradas como  efeitos epigenéticos induzidas  pelo 
envelhecimento das pessoas portadoras  de um dos genes mutantes acima 
mencionados em estado recessivo, bem como por substancias   adquiridas do meio 
ambiente (por exemplo, agentes químicos e físicos) e hábitos pessoais (por exemplo, 
determinados medicamentos e uso crônico de  álcool). Essas substâncias  podem lesar 
as histonas que protegem as regiões do DNA que compões os genes TfR2 ou HFE. 
Quando as histonas são lesionadas o DNA daquele segmento cromossômico fica 
exposto, e caso um dos genes TfR2 ou HFE tenham mutações genéticas recessivas, é 
possível que suas expressões se tornem ativas, induzindo os processos patológicos que 
causam a hemocromatose. 
          Sugiro aos leitores interessados pelo tema que assistam ao filme “Metabolismo 
do ferro e Hemocromatose” produzido pela Academia de Ciência e Tecnologia de São 
José do Rio Preto. Para assisti-lo acesse o site www.ciencianews.com.br  cujo filme 
está exposto na parte inferior da página principal, ou então diretamente no 
www.youtube.com  buscando “metabolismo do ferro” 
 
 


