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INTRODUÇÃO 

 
A sobrecarga férrica é uma desordem sistêmica caracterizada pelo excesso de ferro 

sérico e celular, sendo o fígado o primeiro a apresentar deposição excessiva, uma vez que é 

o principal órgão de armazenamento (nos hepatócitos e nas células de Kupffer) (1). Dessa 

forma, a mensuração da concentração do ferro hepático (LIC) é clinicamente útil, uma vez 

que reflete o ferro corporal total de maneira previsível. 

O padrão-ouro atual para quantificar a sobrecarga férrica hepática é a biópsia 

percutânea e a subsequente medição de LIC nas amostras usando espectrometria de 

absorção atômica. A utilização deste método apresenta alguns empecilhos como: o custo, 

relativo risco da realização de procedimento invasivo, bem como a pouca disponibilidade da 

espectroscopia em larga escala (2). 

A avaliação semi-quantitativa e não invasiva do ferro hepático pode ser feita através 

de ressonância magnética (RM), uma vez que as propriedades paramagnéticas deste metal 

encurtam do tempo de relaxamento T2 do fígado, com consequente redução da intensidade 

do sinal no parênquima. Vários trabalhos evidenciaram correlação linear entre os valores de 

T2* e R2* hepáticos e aqueles de LIC obtidos por biopsia, sendo propostas fórmulas para 

calibração entre os valores da RM e os achados histopatológicos (3–7). A RM também se 

apresenta como método robusco, eficaz e não invasivo nessa avaliação (2). 

A técnica recente Chemical Shift-Encoded (CSE) corrige alguns fatores de confusão, 

como: os vieses T1, T2* e de ruído; e as correntes parasitas (8,9). Além disso, o uso do CSE 

permite o ajuste no cálculo do R2*, eliminando o viés de ruído (problemáticos para métodos 

que usam ajustes baseados em magnitude) e as distorções causadas pela presença 

concomitante de gordura(10–12). 

Nos últimos anos, vários estudos, notadamente aqueles desenvolvidos Anderson et 

al. (3), Wood et al. (5), Hankins et al. (6) e Garbowski et al. (7), realizaram a calibração dos 

valores de LIC obtidos por biópsia com os valores de T2* e de R2*. Comparativamente, todos 

os pacientes que participaram destes estudos tinham sobrecarga férrica ou hemossiderose 

transfusional etiologias. Os resultados foram validados e otimizados com sequências lineares 

de regressão para valores de até 10mg/g de LIC. 

Pelo nosso conhecimento, não existem trabalhos na literatura estabelecendo a curva 

de normalidade em pacientes sem história de sobrecarga férrica ou sem doença 

predisponente conhecida. 

 

 

 

  



OBJETIVOS 

 

Estabelecer a valores de normalidade de T2* e R2* na população sem fatores predisponentes 

para sobrecarga férrica hepática. 

Determinar os intervalos de confiança para o diagnóstico de sobrecarga férrica. 

 

 

  



 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Durante um período de três meses (agosto a outubro de 2018) foram avaliados 

retrospectivamente um total de 357 estudos de ressonâncias magnéticas do abdome superior 

realizadas entre setembro de 2017 a setembro de 2018 em duas unidades do Grupo Dasa 

(São Paulo, SP)  

Foram avaliadas todas as ressonâncias de abdome superior realizadas no período em 

pacientes sem história conhecida de sobrecarga férrica. Foram excluídos da análise os 

exames dos pacientes que foram submetidos ao estudo especificamente para quantificação 

do ferro hepático (n= 26) e daqueles conhecidamente portadores de hepatopatia crônica (n= 

28). Além disso, uma parcela dos pacientes possuía exames laboratoriais para avaliação da 

cinética do ferro; nesses pacientes, foram considerados as ressonâncias dos pacientes que 

apresentaram exames nos limites da normalidade. 

Os exames foram realizados em dois aparelhos de ressonância magnética: um deles 

com campo magnético de 1,5T (Optima MR450w GEM, GE Healthcare, USA) e o outro de 

3,0T (Magnetom Skyra, Siemens Healthcare, Germany). Para a mensuração, foram utilizados 

os mapas de R2* adquiridos por meio de sequências complexas (IDEAL-IQ, GE Healthcare; 

e Liverlab Q-Dixon, Siemens Healthcare). A mensuração foi feita colocando o ROI (region of 

interest) no lobo hepático direito, com área de 250 mm2, excluindo-se vasos e vias biliares 

intra-hepáticas, lesões focais e artefatos. Evitou-se também a mensuração nas regiões 

periféricas do parênquima hepático e o artefato de susceptibilidade magnética proveniente 

do ar nos pulmões sobrejacente (Figura 1b). As medidas foram realizadas por dois residentes 

de radiologia, guiados por um radiologista experiente na área de abdômen. 

Os valores de T2* correspondem a razão inversa do R2* (T2* = 1 / R2*). 

Considerando-se as unidades em milissegundos (ms) para o T2* e em Hertz (Hz) para o R2*, 

utilizou-se a equação T2* = 1000 / R2*. 

Os valores de R2* obtidos na ressonância magnética de 3,0T foram convertidos para 

valores de R2* equivalentes àqueles de 1,5T através da equação R2* [1,5T] = (R2* [3,0T]+ 

11) / 2;  baseado no estudo de Storey et al. (13). 

A análise estatística dos dados foi inicialmente feita de forma descritiva. Para as 

variáveis de natureza quantitativa foram calculadas medidas-resumo, como média e desvio 

padrão; as variáveis de natureza categorizada foram analisadas através do cálculo de 

frequência absoluta e relativa (número e porcentagem, respectivamente). 



A hipótese de normalidade dos dados em relação a idade dos pacientes e os valores 

de R2* foi refutada por meio da estatística de Shapiro-Wilk (0,98756, p = 0,0037 e w = 

0,77867, p < 0,0001, respectivamente). Assim, as abordagens de comparação foram 

realizadas através do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. 

A hipótese de normalidade dos dados em relação ao T2* dos pacientes foi confirmado 

por meio da estatística de Shapiro-Wilk (w = 0,99309, p = 0,1001). Assim, as abordagens de 

comparação foram realizadas através do teste t de Student para amostras independentes. 

Foram calculados os percentis de normalidade (5%, 25%, 50%, 75% e 95%) por sexo 

e faixa etária. 

As análises foram realizadas com o programa R versão 3.4.3 para Windows. Em todas 

as conclusões obtidas através das análises inferenciais, foi utilizado nível de significância de 

5% (p < 0,05). 

 

 

(Figura 1) Mapa de R2*.  A) Exemplo de mapa de R2* utilizado para mensuração. B) Exemplo 
de colocação do ROI para cálculo dos valores utilizados no estudo. 
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RESULTADOS 

 

Um total de 303 exames de ressonância magnética de pacientes sem história 

conhecida de sobrecarga férrica foram incluídos na análise final, após a aplicação dos fatores 

de exclusão, sendo 62% destes, do sexo feminino (com média etária de 46 anos) e 38% do 

sexo masculino (com média etária de 52 anos). 

A média e o desvio-padrão do valor de T2* na população estudada foram 

respectivamente de 30,6 ms e 8,1 ms, com intervalo de confiança entre 14,67 a 46,53 ms. O 

gráfico A mostra a distribuição dos valores de T2* na amostra. 

O valor de R2* apresentou média de 35,5 Hz e desvio padrão de 12,5 Hz, com 

intervalo de confiança foi de 11,02 a 60,09 Hz. O gráfico B mostra a distribuição dos valores 

de R2* na amostra. 

Outra observação realizada nesta a amostra foi a diminuição gradual dos valores de 

T2* (com consequente o aumento dos valores R2) até a 6ª década e posterior redução nas 

demais faixas etárias. 

 

(Gráfico A) Distribuição dos valores de T2* na população estudada. 
 
 



 
(Gráfico B) Distribuição dos valores de R2* na população estudada. 
 
 

(Tabela A) mostra os valores (em ms) de T2* na amostra e sua distribuição por faixa etária. 

 Geral Até 30 
anos 

31-40 
anos 

41-50 
anos 

51-60 
anos 

61-70 
anos 

Acima de 
70 anos 

Média 30,6 34,5 33,2 30,4 27,7 28,5 30,6 

Desvio Padrão 8,1 8,3 9,2 7,8 6,6 7,0 6,7 

Percentil 5 18,1 20,8 18,3 18,4 15,6 16,6 14,5 

Percentil 25 25,1 28,5 25,7 24,2 23,1 24,2 26,4 

Percentil 50 30,5 33,0 33,3 30,3 27,5 27,3 30,8 

Percentil 75 36,5 38,4 38,7 36,8 32,2 33,7 34,3 

Percentil 95 44,0 54,3 48,6 44,0 38,9 39,2 42,7 

  

 

(Tabela B) mostra a os valores (em Hz) de R2* na amostra e sua distribuição por faixa etária 

 Geral Até 30 
anos 

31-40 
anos 

41-50 
anos 

51-60 
anos 

61-70 
anos 

Acima de 
70 anos 

Média 35,5 30,5 33,6 35,2 38,7 37,6 34,9 

Desvio padrão 12,5 7,3 15,8 10,2 11,9 11,5 12,4 

Percentil 5 22,7 18,4 20,5 22,7 25,6 25,4 23,4 

Percentil 25 27,4 26,0 25,8 27,1 31,0 29,6 29,1 

Percentil 50 32,8 30,3 30,0 32,9 36,3 36,6 32,4 

Percentil 75 39,7 35,0 38,8 41,2 43,2 41,2 37,8 

Percentil 95 55,5 48,4 54,5 54,2 64,5 60,1 75,5 

 



DISCUSSÃO 

 
O acúmulo excessivo de ferro hepático é tóxico, pode levar a lesão e disfunção 

hepática, cirrose e hepatocarcinoma. A concentração de ferro hepático apresenta importante 

relação com a quantidade de ferro corporal, já que são proporcionais, e esse é o único órgão 

que o armazena variável e constantemente. O padrão-ouro atual para a quantificação é a 

biopsia hepática com medida do LIC (14). Este método invasivo para a quantificação hepática 

do ferro, bem como a baixa especificidade dos marcadores séricos corporais torna a 

utilização da ressonância magnética como uma alterativa.  

Com o avanço e a utilização da ressonância magnética para essa detecção e 

mensuração não-invasiva, múltiplas técnicas para quantificação foram desenvolvidas, 

validadas e apresentaram uma boa correlação com a concentração hepática do ferro.   

Entre essas técnicas, uma das mais utilizadas trata-se da medida do efeito que o ferro 

ocasiona no campo B0, pelo aumento no tempo de relaxação do R2, R2* e T2*, embora o 

real motivo desse mecanismo ainda não seja completamente entendido (15). 

Todos os calibração entre os valores de T2*/R2* e aqueles de LIC foram realizados 

em pacientes com patologias, nosso estudo objetivou a determinação da curva de 

normalidade valores de T2*/R2* pela ressonância magnética na população sem fatores de 

risco conhecidos como hemossiderose, hepatopatias ou ferritina sérica elevada.  

Com o aumento crescente na disponibilidade e no número dos exames de 

ressonância magnética do abdome, associado ao surgimento dessas técnicas de 

quantificação do ferro pela relaxometria, também aumentou significativamente o volume dos 

exames direcionados para avaliação do ferro hepático.  

Na percepção empírica, ao se utilizar as curvas de calibração propostas por Wood et 

al. e Hankins et al., notava-se discordância entre os achados quantitativos do LIC e achados 

qualitativos nas imagens das demais sequências. Pela análise quantitativa das demais 

sequencias realizadas, muitos pacientes apresentavam achados indiretos de sobrecarga 

férrica com valores calculados de LIC na faixa da normalidade, gerando a sensação de 

subdiagnósticos de sobrecarga férrica. 

Após a determinação de uma nova curva de calibração por Garbowski et al., os 

achados qualitativos indiretos eram corroborados pelos valores de LIC encontrados na 

análise quantitativa. 

Os valores de T2* na população estudada variaram de 7,0 a 54,6 com uma média de 

30,6 (desvio padrão 8,1). Já os de R2* variaram entre 18,3 a 141,9; com uma média de 35,5 

(desvio padrão de 12,5). O intervalo de confiança de R2* foi de 11,02 a 60,09 e o intervalo de 

confiança de T2* foi de 14,67 a 46,53. 



Com esses valores de nossos resultados, podemos estabelecer um parâmetro 

balizador para os valores de referência dos demais estudos. A curva de calibração que mais 

se aproximou dos nossos resultados foi aquela proposta por Garbowski et al., corroborando 

os achados prévios de melhor correlação entre as análises quantitativa e qualitativa. 

O nosso trabalho possui algumas limitações. A principal delas refere-se ao fato de 

nem todos os pacientes da amostra terem realizado exames laboratoriais para comprovação 

de cinética do ferro normal. Outra limitação é a ausência da biópsia hepática como método 

padrão-ouro para comprovação de ausência de sobrecarga férrico, impossibilitada por 

questões éticas. 



CONCLUSÃO 

 

A ressonância magnética é uma ferramenta consolidada e não invasiva para 

quantificação de ferro hepático. O cálculo do decaimento de T2* é uma técnica recente, 

confiável e cada vez mais difundida nos equipamentos mais modernos. O nosso estudo se 

propôs a estabelecer valores de normalidade de T2* e R2* na população sem fatores 

predisponentes para sobrecarga férrica hepática, uma vez que os estudos realizados para 

calibrar os valores de T2* e R2* àqueles de LIC foram realizados em pacientes com 

sobrecarga conhecida.  A curva de calibração que mais se aproxima dos nossos resultados 

é aquela proposta por Garbowski et al., sendo esta a nossa recomendação para estimativa 

dos valores de LIC. 
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