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Resumo
Embora existam diretrizes disponíveis para hemocromatose hereditária, há no entanto uma elevada
percentagem de recomendações que não é compartilhada entre as diferentes diretrizes. O nosso
principal objetivo é fornecer um conjunto simples, breve e prático de recomendações objetivas sobre
aspectos terapêuticos na hemocromatose com o genótipo homozigoto HFE p.Cys282Tyr
(C282Y/C282Y), baseado em estudos científicos e diretrizes publicados, de forma razoavelmente
compreensível aos pacientes e pessoas sem formação médica. Esta versão final foi aprovada na
reunião da Haemochromatosis International em 12 de maio de 2017 em Los Angeles.
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