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A hemocromatose hereditária é uma doença autossómica 
recessiva, caracterizada pelo aumento da absorção 
gastrointestinal de ferro, conduzindo à sua deposição 
no fígado, pâncreas, coração, pele e articulações. 
 
Em 1996, Feder e col. descreveram as mutações 
genéticas responsáveis pela doença: C282Y e H63D. Em 
1999, descobriu-se uma nova mutação (S65C) indutora de 
forma menos grave da doença. 
 
A hemocromatose é diagnosticada quando: 
 
§ o índice de ferro (µmol de ferro existentes num 

grama tecido hepático dividido pela idade do 
paciente) > 1,9. De referir que doentes jovens e 
do sexo feminino podem exibir índices de ferro 
entre 1,5 e 1,9. 

 
§ a concentração hepática de ferro > 80 µmol/g. 

 
Se a concentração de ferro hepático se encontrar entre 
36-80 µmol/g considera-se que existe hemossiderose.  
 
A quantificação hepática de ferro é habitualmente 
determinada por espectrofotometria aplicada ao tecido 
hepático obtido por biópsia. 
A biópsia hepática está recomendada em todos os 
doentes com hemocromatose, excepto nos casos de: 
§ valores de ferritina sérica inferiores a 1000 µg/l 
§ mutação genética C282Y homozigóticos 
§ fígado de dimensões normais 
§ idade inferior a 40 anos 
§ valores de transaminases normais 
  

Contudo, a biópsia hepática tem riscos inerentes à 
própria técnica. Por isso, é importante dispor de 
método não invasivo que permita a quantificação da 
concentração hepática de ferro.   
 
Vários artigos na literatura focaram o uso de RM na 
quantificação da concentração de ferro hepático, 
indicando que: 
§ O aumento do ferro causa hipossinal nas 

sequências ponderadas em T2 



§ Existe correlação entre a intensidade de sinal e 
o grau de concentração de ferro 

§ As sequências de eco-gradiente são as mais 
sensíveis aos graus intermédios de sobrecarga 
hepática. No entanto, para os níveis extremos é 
necessário usar e comparar resultados de 
sequências diferentes.  

  
 
OBJECTIVO 
 
O objectivo deste estudo consistiu na avaliação da 
acuidade da RM na quantificação da concentração de 
ferro hepático. 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Estudo prospectivo entre 1999 e 2002, com  112 doentes 
que efectuaram RM hepática após realização de biópsia 
hepática, por vários motivos, nomeadamente, hepatite C 
crónica, níveis persistentemente elevados de 
transaminases e alterações no metabolismo do ferro.  
 
84 dos pacientes eram do sexo masculino (média idades: 
45.3 A ± 12.4) e 28 do sexo feminino (48.8 ± 12.4), 
com idades compreendidas entre 27 e 75 A. 
 
A concentração hepática de ferro foi determinada 
através de espectrofotometria.  
 
Técnica de RM hepática 
 
Os exames foram obtidos num sistema 1.5 T e analisados 
por um radiologista, sem acesso aos resultados das 
biópsias hepáticas nem à informação clínica. 
 
A técnica consistiu em quatro sequências eco-gradiente 
(ponderadas em T1, DP, T2* e T2* com TE elevado) e uma 
sequência de spin-eco ponderada em T1. 
 
Sequência TR TE ângulo 

báscula 
Espessura 
cortes 

T1 EG 120 ms 4 ms 90 10 mm 
DP EG 120  4 20 10  
T2* 120 14 20 10  
T2* com TE 
longo 

120 21 20 10 

T1 spin eco 300 12 - 10 
 



 
 
A intensidade de sinal do parênquima hepático foi 
medida em regiões de interesse (“Region of interest”), 
obtidas no mesmo corte e superiores a 1 cm2; 3 no lobo 
direito e 2 nos músculos das goteiras paravertebrais. 
Calculou-se a média dos valores e razão da intensidade 
de sinal fígado/músculo em cada sequência. 
  
Através do site da Universidade de Rennes calculou-se 
a concentração hepática de ferro, introduzindo os 
valores de intensidade obtidos em cada sequência de 
RM. 
 
  Calcul de la charge hépatique en fer par IRM (1,5 Tesla) 

 
   
Patient:   
 
Saisissez la valeur moyenne des ROIs, trois pour le foie et deux pour les muscles 
paraspinaux droit et gauche. Ne rentrez pas les décimales !  
   
TR / TE / PA° Foie (1) Foie (2) Foie (3) Muscle (1) Muscle (2) 

 
T1 : GRE 120 / 4 / 90°      
DP : GRE 120 / 4 / 20°      
T2 : GRE 120 / 9 / 20°      
T2+ : GRE 120 / 14 / 20°      
T2++ : GRE 120 / 21 / 20°      

 
 
 
Análise estatítica 
 
A relação entre a concentração hepática de ferro e a 
razão entre as intensidades de sinal (fígado/músculo) 
foi analisada, utilizando o método de regressão 
linear.  
 
 
RESULTADOS 
 
Usando o método de espectrofotometria, concluiu-se que 
dos 112 doentes, 68 apresentaram níveis normais de 
ferro hepático, 23 hemossiderose e 21 hemocromatose. 
 
Nas imagens de RM, verificou-se que quanto menor a 
intensidade de sinal maior era a concentração de ferro 



hepático. Em todas as sequências, existiu uma 
correlação inversa entre os dois parâmetros. Contudo, 
o nível de intensidade causado pelo ferro hepático nas 
diferentes sequências de RM dependeu da 
susceptibilidade paramagnética.  
A intensidade máxima de sinal foi visível nas 
sequências de eco-gradiente ponderadas em T2 com TE  
longo. 
A intensidade mínima foi adquirida nas sequências de 
spin-eco ponderadas em T1. 
 
 

  
 
Através do método de regressão linear concluiu-se que 
as sequências ponderadas em T2 e DP forneciam a melhor 
correlação entre a concentração hepática de ferro e a 
intensidade de sinal. 
  



Criou-se um algoritmo de cálculo para estimar a 
concentração hepática de ferro, a partir de imagens de 
RM: 

CHF=e [5.808-(0.877xT2)-(1.518xIW] 
 
T2:intensidade de sinal medido em T2 
IW: intensidade de sinal nas sequências DP 
 
 

  
Observou-se uma boa correlação entre a concentração 
hepática de ferro estimada através do método da 
Universidade de Rennes e a verdadeira concentração 
determinada pelo método de espectrofotometria, com  
77% dos doentes (86 de 112) a serem classificados 
correctamente. 
 
 
DISCUSSÃO 
 
 
§ Os resultados do estudo demonstraram que a RM 

fornece uma boa quantificação das diferentes 
concentrações hepáticas de ferro. À semelhança de 
estudos anteriores, concluiu-se que o uso de uma 
única sequência em RM não é suficiente para 
avaliar todos os níveis de sobrecarga de ferro.  
Utilizando sequências de eco-gradiente (DP e T2*) 
foi possível determinar diferentes graus de 
sobrecarga de ferro. 

 
§ Houve boa correlação entre a quantificação de 

concentração hepática de ferro obtida por  
espectrofotometria e por RM. Contudo 13% de 
pacientes foram classificados incorrectamente. 
Nestes casos, a categorização das concentrações 
de ferro seriam indubitavelmente melhoradas com o 



enquadramento de outros dados clínicos, tais como 
a idade dos pacientes.  

 
§ Neste trabalho foram usadas sequências de RM 

propostas por Gandon e col. (Radiology 2004), 
adaptáveis a sistemas com diferentes intensidades 
de campos magnéticos (0.5,1.0,1.5 T), obtendo-se 
resultados similares. 

 
§ A presença de alterações do metabolismo do ferro 

é frequentemente observada no decurso de 
diferentes patologias hepáticas (hepatite 
virusal, doença alcoólica hepática, etc). Na 
maior parte destes casos, não existe uma 
verdadeira sobrecarga. Neste estudo, também a RM 
mostrou níveis normais de ferro nestes doentes.  

 
 
 
§ A RM pode ser útil no estudo de doentes com 

alterações genéticas e analíticas discrepantes e 
nos casos em que a concentração hepática de ferro 
não é suficientemente conclusiva. 

 
 
 
 
 
 
 
Em conclusão 
 
§ A hemocromatose genética é uma doença autossómica 

recessiva que resulta da absorção intestinal 
excessiva de ferro, conduzindo ao seu 
armazenamento no fígado, pâncreas, coração, pele 
e articulações. As consequências a longo prazo 
(cirrose, doença cardíaca) podem ser prevenidas 
se o tratamento for instituído precocemente 
(flebotomias) (Hemochromatosis:diagnosis and quantification 
of liver iron with gradient-echo MR imaging; Radiology 
1994;193:533-537) 

  
§ Os parâmetros séricos (ferritina, saturação de 

transferrina) são inespecíficos (falsos positivos 
no alcoolismo) e pouco sensíveis (falsos 
negativos em jovens com hemocromatose) 

  
§ A RM é um método não invasivo que permite a 

quantificação da concentração hepática de ferro 
 



§ Sequências de eco-gradiente são as mais úteis 
(T1, DP, T2* e T2* com TE longo), pela maior 
sensibilidade às diferenças de susceptibilidade 
magnética   

 
§ Através do método da Universidade de Rennes é 

possível calcular as concentrações hepáticas de 
ferro medindo a intensidade de sinal em cinco 
ROIs (duas hepáticas e duas musculares), obtidas 
em sequências de eco-gradiente utilizando antenas 
de corpo (para que o sinal seja homogéneo em todo 
o campo de análise)  

 
§ Indicações da RM: 

 
Ø Se se verificar elevação da ferritina sérica num 

contexto de hemocromatose familiar, realiza-se um 
teste genético – no caso de ser positivo não será 
necessário determinar os níveis de concentração 
hepática de ferro uma vez que os valores séricos 
fornecem uma estimativa grosseira; no entanto, se 
o teste for negativo está indicado fazer-se RM 

Ø No seguimento terapêutico dos doentes em casos de 
discrepância analítica 

 
 

  
 
 
 


