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RESUMO 
 
A doença de von Willebrand (DvW) é o distúrbio hemorrágico hereditário mais 
comum descrito na literatura, sendo caracterizada pela deficiência nos níveis ou 
função do fator de von Willebrand (FvW). O gene FvW está localizado no 
cromossomo 12 e possui um número variável de repetições em tandem do tipo 
ATCT (VNTR)n no intron 40. O objetivo do estudo foi caracterizar fenotípica e 
genotipicamente a DvW em indivíduos de Salvador-Bahia. A casuística foi composta 
por 21 indivíduos com diagnóstico de DvW atendidos na Fundação HEMOBA e 69 
indivíduos da população geral. As informações clínicas dos indivíduos foram obtidas 
em prontuários e/ou questionários epidemiológicos. A análise dos VNTRs do intron 
40 foi realizada através da reação da polimerase em cadeia (PCR) e os fragmentos 
analisados por eletroforese capilar, em sequenciador automático (AppliedBio-
Systems); os demais testes laboratoriais foram realizados em equipamentos 
automatizados, exceto o Ag:FvW que foi determinado por método imunológico. A 
análise estatística foi desenvolvida no programa EpiInfo versão 6.0 e GraphPad 
Prism 5.0. Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente significativas 
entre os indivíduos com DvW e grupo controle para as concentrações do Ag:FvW 
(39,5% e 74,5%, respectivamente; p<0,001, teste t de Student não pareado); as 
concentrações do FVIII  (42,9% e 70,7%, respectivamente; p<0,001, teste t de 
Student não pareado) e para  a relação do TTPa (1,30 minutos e 1,0 minuto, 
respectivamente; p<0,001, teste t de Student não pareado). O FvW:RCo nos 
indivíduos com DVW apresentou média de 24,8%; 57,1% dos indivíduos com DvW 
foram do tipo 1 e 42,9% do tipo 2. As freqüências de internações e transfusões entre 
os indivíduos com DVW foram maiores entre aqueles com níveis de FvW:RCo 
menores que 20% (p<0,01, ANOVA). O estudo do VNTR1 demonstrou freqüências 
mais elevadas para os alelos 4 (36,2%) e 5 (68,1%); o VNTR2 para os alelos 3 
(55,1%) e 4 (52,2%) e o VNTR3 para o alelo 2 (37,7%), 3 (52,2%) e 4 (37,7%). O 
alelo 3 do VNTR3 esteve associado com níveis mais elevados do Ag:FvW nos 
indivíduos com DVW (p<0,01, teste ANOVA), sugerindo um quadro clínico mais leve; 
entretanto, o alelo 5 do VNTR1 e o alelo 4 do VNTR2 estiveram associados à 
ocorrência de hemorragia pós-trauma. Dessa forma, o presente trabalho demonstrou 
a importância da realização de mais estudos envolvendo os polimorfismos no intron 
40 do gene FvW, bem como da sua associação a outras investigações  laboratoriais, 
a fim de confirmar a influência dos alelos específicos sobre o perfil clínico e, 
futuramente, utilizá-los como marcador prognóstico na DvW.  
 

Palavras-chaves: Doença de von Willebrand; Fator de von Willebrand; Polimorfismo 
gênico; Distúrbio hemorrágico. 
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ABSTRACT 

 
The von Willebrand disease (vWD) resulting from quantitative or qualitative 
deficiency of von Willebrand factor (vWF). The gene vWF is located on chromosome 
12 and has a variable number of tandem repeats type ATCT (VNTR)n in intron 40. 
The aim of the study was characterized phenotypic and genotypically vWD in 
individuals of Salvador-Ba. It consisted of 21 individuals diagnosed with VWD and 
treated at HEMOBA and 69 individuals from the general population. Clinical 
information was obtained from medical records and / or epidemiological questioner. 
Analysis of VNTRs in intron 40 was carried out by polymerase chain reaction (PCR) 
and the fragments were run on a capillary electrophoretic in automated sequencer 
(Applied Bio-Systems). The laboratory tests were carried out on automated 
equipment, except vWF:Ag that was determined by immunological method. Statistical 
analysis was performed using EpiInfo software version 6.0 and GraphPad Prism 5.0. 
The results showed statistically significant differences between subjects with vWD 
and control group for FvW:Ag levels (39.5% and 74.5% respectively, p <0.001, 
Student's t-test unpaired),  FVIII (42.9% and 70.7% respectively, p <0.001, Student's 
t-test unpaired) and the aPTT (1.30 and 1.0 minutes, respectively, p <0.001, 
Student's t-test unpaired). The vWF:RCo  levels in individuals with vWD was 24.8%; 
57.1% of the individuals with DvW were type 1 and 42.9% type 2. The frequencies of 
hospitalization and transfusion were higher in those which vWF:RCo levels were 
below 20% (p<0.01, ANOVA). The study of VNTR1 analysis showed higher 
frequencies of alleles 4 (36.2%) and 5 (68.1%); for VNTR2 alleles 3 (55.1%) and 4 
(52.2%) and for VNTR3 allele 2 (37.7%), 3 (52.2%) and 4 (37.7%). Allele 3 of VNTR3 
was associated with higher levels of FvW:Ag in individuals with vWD (p <0.01, 
ANOVA), suggesting  milder clinical cases. Allele 5 of the VNTR1 and allele 4 of 
VNTR2 were associated with bruising. Thus, this study demonstrated the importance 
of further studies involving polymorphisms in intron 40 of vWF gene as well as their 
association with other laboratory investigations to confirm the influence of alleles on 
the clinical profile, and eventually use them as a prognostic hallmark of vWD. 
 
Key Words: von Willebrand disease; von Willebrand factor; Gene polymorphism; 

Bleeding disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 CONCEITO E HISTÓRIA DA DOENÇA DE VON WILLEBRAND 
 

A doença de von Willebrand (DvW) foi descrita em 1926 pelo médico 

finlandês Dr. Erik von Willebrand, sendo considerado o distúrbio hemorrágico 

hereditário mais frequente entre os seres humanos (von WILLEBRAND, 1926). Essa 

patologia apresenta herança autossômica dominante ou recessiva e resulta na 

alteração qualitativa ou quantitativa do fator de von Willebrand (FvW) (CECIL, 2001). 

Entretanto, embora seja uma condição rara, existe a forma adquirida da doença, que 

está associada a outras condições clínicas, como doenças autoimunes e uso de 

medicamentos (NICHOLS  et al.,2009). 

Os primeiros relatos da doença ocorreram em indivíduos de uma mesma 

família residentes do arquipélago de Aaland, ilhas do mar Báltico entre Suécia e 

Finlândia. A família era composta por 66 membros, sendo que destes, 24 relatavam 

sangramentos mucocutâneos intensos, destacando-se o caso de uma jovem, que 

sangrou até a morte durante seu quarto ciclo menstrual (BARBOSA et al., 2007). 

Quatro outros membros dessa família faleceram por desordens hemorrágicas; na 

época, essa doença foi denominada pseudohemofilia. No entanto, diferente da 

hemofilia, Dr. von Willebrand verificou o acometimento em ambos os sexos 

(ROBERTSON et al., 2008). 

Os sintomas da doença variam de um indivíduo para outro, podendo ocorrer 

sangramentos leves, moderados ou intensos, a depender do tipo da DvW. Os 

sintomas hemorrágicos compreendem sangramento cutâneo, em mucosa, gengiva, 

epistaxe, por ferimento, pós-trauma, pós-extração dentária, pós-cirurgia, 

menometrorragia em mulheres e sangramento no trato gastrointestinal (LILLICRAP, 

2007). No entanto, muitas vezes, o indivíduo pode ter a doença e ser assintomático, 

tornando difícil o seu diagnóstico; entretanto, alguns desses indivíduos após a 

ocorrência de distúrbios hemorrágicos, em especial devido a traumas esternos ou 

procedimentos cirúrgicos a DvW passa a ser uma hipótese clínica (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008) 
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1.2 PREVALÊNCIA DA DVW 
 

A prevalência da DvW descrita em estudos populacionais nos Estados Unidos 

da América e na Itália é de 1,0% (SADLER et al.; 2006, FEDERICI, 2009; NICHOLS 

et al.,2009). Estudos recentes têm sugerido que a prevalência da DvW entre os 

indivíduos que procuram serviço médico com sintomas hemorrágicos é de 1/10.000 

casos, semelhante à prevalência da hemofilia A (ROBERTSON et al., 2008). 

A prevalência da DvW no Brasil, considerada o distúrbio hemorrágico mais 

frequente na literatura mundial, está abaixo do percentual esperado. Rezende e 

colaboradores (2009) verificaram que, aproximadamente, 11.000 casos de 

coagulopatias foram registrados no Brasil durante o ano de 2007, dos quais, 62,7% 

correspondiam a hemofilia A; 11,7% a hemofilia B; 21,2% referentes à DvW; 2,4% a 

outras coagulopatias e 2,0% sem diagnóstico. A freqüência menor da DvW em 

relação a hemofilia A descrita no Brasil, pode ser decorrente do subdiagnóstico da 

doença. Além disso, os estados brasileiros com maior número de casos registrados 

são: São Paulo (24,2%), Rio de Janeiro (21,2%) e Minas Gerais (14,8%), resultados 

que podem refletir a presença de fontes diagnósticas mais completas (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008; REZENDE, et al. 2009).     

 

 

1.3 FATOR DE VON WILLEBRAND  
 

 

1.3.1 Caracterização do FvW 
 

O FvW é uma glicoproteína multimérica de alto peso molecular sintetizada 

pelas células endoteliais, megacariócitos e plaquetas (WAGNER, 1984; SPORN, 

1985). O gene FvW está localizado no braço curto do cromossomo 12, contendo 178 

Kilobases (Kb), sendo composto por 52 exons, que variam de tamanho entre 1,3 Kb 

(exon 28) a 40 pares de base (pb) (exon 50) (MANCUSO, 1989). Além do 

cromossomo 12, há um pseudogene presente no cromossomo 22, que duplica a 

sequência gênica do FvW para os exons 23-24 com 97% de homologia (MANCUSO, 

1991). A presença deste pseudogene, somada a grande extensão do gene FvW, 

torna complexa a análise molecular (LILLICRAP, 2007).   
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A clonagem e caracterização do gene FvW foram realizadas em 1985, que foi 

estudado, simultaneamente, por quatro grupos. Desde então, esses estudos têm 

facilitado o entendimento da base molecular da doença (LYNCH, 1985), com grande 

número de polimorfismos no gene FvW, incluindo polimorfismos na região 

promotora, na sequência de introns e exons (ROBERTSON et al., 2008). A DvW é 

caracterizada por alterações nos níveis e/ou na função do FvW, os quais são 

decorrentes de mutações no gene que codifica essa proteína (RYDZ et al.,2012). 

A síntese do FvW é complexa, sendo, inicialmente, traduzido em pré-pró-

molécula, que é um polipeptídeo precursor, contendo 2813 aminoácidos com 360 

Kilodaltons (KDa) de massa molecular. O pré-pró-FvW consiste de um peptídeo de 

sinal com 22 aminoácidos, um pro-polipeptídeo com 741 aminoácidos com 95 KDa 

(domínios D1 e D2); e uma subunidade madura do FvW, que apresenta os domínios 

D’-D3-A1-A2-A3-D4-B1-B2-B3-C1-C2 com 2050 aminoácidos com 250 KDa (Figura 

1) (BONTHRON et al., 1986). 

O peptídeo de sinal é removido no retículo endoplasmático, formando o 

monômero pró-FvW. Este sofre glicosilação para formação posterior de ligações 

dissulfídricas intramoleculares entre os domínios cisteína na região carboxila 

terminal, formando-se, então, os dímeros (WANG et al., 2011). No complexo de 

Golgi, os dímeros formam os multímeros, que possuem massa molecular variando 

de 500 KDa a 2000 KDa, decorrente de ligações dissulfídricas que envolvem os 

domínios D’ e D3 da região amino-terminal de cada subunidade madura (SADLER, 

2006; WANG et al., 2011). O pró-peptídeo sofre proteólise e os multímeros podem 

ser secretados no plasma, apresentando os sítios adesivos importantes para a 

função homeostática do FvW (Figura 1) ou serem armazenados nos corpúsculos de 

Weibel-Palade das células endoteliais ou nos grânulos alfa das plaquetas e 

megacariócitos (WAGNER, 1984; SPORN, 1985; TITANI, 1986).   

Através de estudos histológicos em tecidos de animais, foi observado que a 

expressão do FvW é, significativamente, maior em células endoteliais de veias, 

comparado com as células endoteliais de artérias (TERRAUBE et al. 2009). Além 

disso, alguns estímulos como hipóxia, histamina, trombina e fibrina, induzem a 

liberação plasmática dos multímeros armazenados nos grânulos (TSAI et al, 1991). 

O FvW maduro é, portanto, uma glicoproteína multimérica de alto peso molecular 

(RUGGERI, 1981). Ao ser liberado no plasma, o multímero de alto peso molecular 
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sofre proteólise por uma desintegrina e metaloprotease com domínio 

trombospondina (ADAMTS-13), sob a influência da cascata da coagulação, 

ocorrendo clivagem entre resíduos de aminoácidos tirosina 1605 e metionina 1606 

do domínio A2 da proteína (DONG, 2002).  

A proteólise do FvW pela ADAMTS-13 limita a formação do trombo 

plaquetário e a deficiência desta protease, faz com que os multímeros de altíssimo 

peso molecular circulem no plasma da mesma forma como foram secretados, 

levando à doença conhecida por Púrpura Trombocitopênica Trombótica (TSAI, 2000; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

 

Figura 1 – Estrutura de multidomínios da proteína FvW demonstrando o peptídeo de 
sinal, sitos de ligação para o FVIII (D’ e D3), sitio de ligação para Gp1b (A1), 
colágeno (A1 e A3), heparina (A1), sitio de ligação da ADAMTS-13 (A2) e 
sítio de ligação para αIIbβ3  

 

 
Adaptado de Lillicrap, 2007 

 

 

1.3.2 Função do FvW 

 

O FvW é essencial para os processos homeostáticos apresentando duas 

funções principais, uma na hemostasia primária, promovendo a iniciação e 

progressão da formação do trombo, a partir do momento em que o FvW se liga à 

glicoproteína da membrana da plaqueta GPIb/IX, resultando na ativação plaquetária 

e expondo outras glicoproteínas da membrana da plaqueta como a GPIIb/IIIa, que 

também se ligam ao FvW, permitindo a agregação e adesão plaquetária ao 
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subendotélio lesado (figura 2) (ROBERTSON et al., 2008). A segunda função do 

FvW está associada a hemostasia secundária, ao se ligar ao fator VIII (FVIII) da 

coagulação estabilizando-o e protegendo-o da ação das proteases plasmáticas, 

principalmente, a proteína C ativada (KOEDAM, 1988; ROBERTSON et al., 2008).  

 

Figura 2 – Demonstração do papel do FvW no processo hemorrágico. (A) demonstra o 
rolamento das plaquetas ao longo da superfície de células endoteliais e 
adesão ao local da lesão vascular através de ligações do receptor GpIb/IX 
da membrana plaquetária com o FvW do subendotélio; (B) plaquetas 
aderidas tornam-se ativadas e expressam o receptor de membrana 
GpIIb/IIIa, ligando-se ao FvW e ao fibrinogênio plasmático, consolidando a 
adesão; (C)  agregação plaquetária  

 
Adaptado de Robertson et al., 2008 

 

 
O FVIII liga-se aos domínios D’ e D3 do FvW com  afinidade alta. Entre os 

resíduos 1672-1689 aminoácidos da região N-Terminal ácida da cadeia leve do 

FVIII, encontra-se o local crítico da interação deste com o FvW, cuja remoção da 

região N-terminal ácida da cadeia leve reduz a afinidade do FVIII pelo FvW (FAY, 

2004; TERRAUBE et al., 2009).  

A molécula do FvW pode se ligar a molécula de FVIII em uma proporção de 

1:1; entretanto, as concentrações plasmáticas destas duas moléculas são diferentes, 
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com excesso de FvW em relação ao FVIII, uma vez que nem todo FvW encontra-se 

ligado ao FVIII (TERRAUBE et al., 2009). 

 

 

1.3.3 Concentração Plasmática do FvW 

 

As concentrações plasmáticas do FvW, em indivíduos normais são de 10 

μg/mL, que correspondem a 100%. No entanto, pode haver variação entre os 

indivíduos de 5μg/mL a 20 μg/mL(50%-200%) Estas variações são influenciadas por 

diversos fatores genéticos e ambientais (ROBERTSON et al., 2008).  

O sistema sanguíneo ABO é um dos fatores genéticos que influencia as 

concentrações do FvW. Indivíduos portadores do alelo “O” apresentam 

concentrações inferiores, reduzindo seus níveis em 25%, quando comparados 

àqueles do grupo sanguíneo não-O (ROBERTSON et al., 2008; TERRAUBE et al. 

2009). Indivíduos com os alelos “A” e “B” codificam glicosiltransferase A e B, 

convertendo o antígeno H na membrana dos eritrócitos em determinantes A e B; já 

os indivíduos com alelo “O”, por não apresentarem esta enzima, continuam a 

expressar nas superfícies dos eritrócitos o antígeno H, (SOUSA et al., 2007).  

Embora, não esteja esclarecido o mecanismo pelo qual os níveis do FvW 

tornam-se reduzidos em portadores do alelo “O”, existe hipótese de que a 

expressão do antígeno H favoreça a degradação do FvW pela ADAMTS-13 

(SOUSA et al., 2007).  

Além do grupo sanguíneo, a idade também influencia nas concentrações do 

FvW. Os recém-nascidos apresentam concentrações bastante elevadas desta 

glicoproteína e, após os seis meses de idade, alcançam concentrações semelhantes 

aos dos indivíduos adultos normais (ROBERTSON et al., 2008). Além disso, as 

concentrações também aumentam com o aumento da idade (TERRAUBE et al. 2009).  

Existe ainda, uma variabilidade genética dependente do grupo étnico do 

indivíduo. Alguns estudos têm demonstrado concentrações mais elevadas do FvW e 

FVIII em indivíduos afro-descentes, quando comparado aos caucasianos 

(TERRAUBE et al., 2009).  

Em relação aos fatores ambientais, hormônios e estresse influenciam 

bastante as concentrações do FvW, elevando os seus níveis de duas a cinco vezes 
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em períodos de estresse fisiológicos, como em exercícios físicos e situações de 

desmaios, ou até mesmo durante o ciclo menstrual e em uso de contraceptivos orais 

e gravidez (KADIR, 2006; ROBERTSON et al., 2008).  

O aumento das concentrações séricas do FvW também está associado a 

alguns estados patológicos, como o diabete melito, infarto, hepatopatias 

colagenoses, neoplasias malignas e outras que cursam com aumento da 

proliferação e dano vascular (XAVIER, 2010). Condições infecciosas também podem 

elevar os níveis plasmáticos do FvW (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

 

 

1.3.4 Análise molecular do gene do FvW 
 

A estrutura do gene FvW foi descrita pela primeira vez por Mancuso e 

colaboradores (1989), que observaram que o intron 40 apresentava um número 

variável de repetições em tandem (VNTR) do tipo (ATCT)n, caracterizando um 

polimorfismo de comprimento (MAZZINI et al., 2000). Em 1990 e 1992 foram 

descritas duas novas regiões de repetição no intron 40, sendo designadas VNTR2 e 

VNTR3, respectivamente (AMSTEL et al., 1990; KIMPTON et al., 1992). Cumming e 

colaboradores (1991) verificaram que o número de sequências de repetição do tipo 

TCTA para o VNTR1 variou de 5 a 11 vezes, sendo o tamanho do fragmento de 98 a 

122 pares de base; já para o VNTR2 verificaram variação de 9 a 15 repetições, com 

fragmentos compreendendo de 154 a 178 pares de base; Kimpton e colaboradores 

(1992) verificaram um número de 9 a 15 repetições para o VNTR3. 

As três regiões de repetição, especialmente o VNTR3, são bastante 

informativas, com várias frequências de heterozigotos de 75% a 86% (STANDEN et 

al. 1990; CASAÑA et al. 1995). Além disso, estas regiões permitem o rastreamento 

dos principais subtipos da doença e são importantes nos casos de diagnóstico pré-

natal, análise de segregação gênica e estudos das famílias de portadores de DvW 

(FEDERECI et al., 2009; NICHOLS et al., 2009). 

No Brasil, ainda são poucos os estudos sobre estas regiões de repetição. 

Pena e colaboradores (1994) no estudo dos VNTR1 e VNTR2 encontraram 7 e 8 

repetições, respectivamente. Zago e colaboradores (1996) estudaram o VNTR1 em 

quatro grupos étnicos da população brasileira e observaram a presença de 8 alelos 
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da repetição ATCT variando de 5 a 12 vezes. Mazzini e colaboradores (2000) 

estudaram os VNTR1, VNTR2, e VNTR3 em indivíduos caucasoides da população 

brasileira e em pacientes com a DvW e verificaram frequências elevadas de 

heterozigose. Além disso, encontraram um alelo com 14 repetições ATCT no 

VNTR1, o qual ainda não havia sido descrito e descreveram para o VNTR3 um  alelo 

novo com 7 repetições. 

A análise molecular da DvW tem sido utilizada, desde 1990, para confirmar 

alterações no FvW nos casos dos subtipos 2 da doença. A detecção dessas regiões 

de repetição é facilitada pela amplificação seletiva, utilizando a reação da polimerase 

em cadeia (PCR) (CASAÑA et al., 1995). 

A base genética da doença tem sido foco de estudos recentes na população 

canadense e européia. A mutação mais frequentemente encontrada em ambos os 

estudos foi a substituição de uma tirosina por uma cisteina no códon 1584 

(Tir1584Cis) (KEENEY et al., 2008). Aproximadamente, 10% a 20% dos pacientes 

diagnosticados DvW tipo 1 que apresentaram esta mutação, cursaram com uma 

clínica mais grave. Ao longo do gene, foram identificadas mutações do tipo nonsense 

em 65% dos casos (JAMES, 2007; GOODEVE, 2007; ROBERTSON et al., 2008).  

 

 

1.4 CLASSIFICAÇÃO DA DVW 
 

A DvW tem sido classificada em três diferentes tipos, segundo a Sociedade 

Internacional de Trombose e Hemostasia. O tipo 1 é caracterizado pela redução 

parcial do FvW (deficiência quantitativa parcial); o tipo 2 é causado pela alteração da 

funcionalidade do fator (deficiência qualitativa); o tipo 3 é representado pela 

ausência virtual da glicoproteína FvW (ROBERTSON et al., 2008). 

 

 

1.4.1 DvW Tipo 1 
 

O tipo 1 da DvW corresponde a 60 a 80% dos casos descritos, apresentando 

herança autossômica dominante. A doença é caracterizada pela deficiência do FvW 

em níveis que variam de leve a moderado, sendo o diagnóstico considerado 

complexo, uma vez que diversos fatores influenciam os níveis do FvW, podendo 
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tornar-se reduzidos entre indivíduos com a forma leve da DvW, como também entre 

pessoas saudáveis (FEDERICI, 2009). Além disso, a história familiar de sangramentos 

pode estar ausente e os sintomas de sangramentos podem ser discretos ou 

imperceptíveis dificultando o diagnóstico. Dessa forma, sugere-se o diagnóstico do 

Tipo 1 da DvW, nos casos do FvW está reduzido a níveis inferiores a 15% 

(<0,15IU/mL), embora não seja um consenso mundial (ROBERTSON et al., 2008). 

Em crianças, seguem-se dois padrões para o diagnóstico: níveis reduzidos 

do FvW com história de sangramentos mucocutâneos e níveis reduzidos do FvW 

sem história de sangramento excessivo, provavelmente, devido à ausência de 

situações traumáticas como cirurgias, extrações dentárias entre outras 

(ROBERTSON et al., 2008). 

 

 

1.4.2 DvW Tipo 2 
 

O tipo 2 da DvW é caracterizado pela deficiência qualitativa do FvW,  com 

herança autossômica dominante ou recessiva, a depender do sítio funcional onde se 

encontra a mutação, correspondendo de 10 a 30% dos casos de DvW. Este se 

assemelha ao tipo 1, podendo apresentar sangramentos mucocutâneos excessivos, 

porém difere pela presença de história familiar de sangramento. Este grupo é 

subdividido em 2A, 2B, 2M e 2N (LILLICRAP, 2007).  

O subtipo 2A, que apresenta herança autossômica dominante, corresponde a 

10% de todos os casos da DvW e os multímeros de peso molecular intermediário ou 

alto podem ou não ser formados. Mais de 50 mutações do tipo missense foram 

encontradas nos domínios D2, A1, A2 e região C-terminal da proteína, resultando 

em um defeito na síntese dos multímeros de peso molecular alto, ou em um 

multímero mais suscetível à lise plasmática pela ADAMTS-13 (LYONS et al., 1992; 

LILLICRAP, 2007). Diante disso, os multímeros sofrem proteólise precoce no 

plasma, comprometendo a capacidade de ligação do FVW à glicoproteína de 

membrana plaquetária GpIb e a adesão plaquetária ao subendotélio exposto 

(LILLICRAP, 2007). 

O subtipo 2B, que possui herança autossômica dominante, é o resultado de 

mutações missense no domínio A1 do FvW, que aumentam a afinidade deste pela 
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GpIb plaquetária. Consequentemente, os níveis plasmáticos dos multímeros de peso 

molecular alto encontram-se reduzidos, por conta da resposta exacerbada à 

agregação plaquetária (LILLICRAP, 2007; ROBERTSON et al., 2008). 

Outra condição que também se assemelha ao subtipo 2B é o distúrbio 

hemorrágico hereditário conhecido por DvW-tipo plaquetário (DVW-TP), ou pseudo-

DvW.  Esta condição é decorrente de mutações no gene Gp1b localizado no 

cromossomo 17 resultando no ganho de função, ou seja, no aumento da capacidade 

de ligação da glicoproteína ao FvW. Portanto, essa patologia apresenta tanto os 

testes laboratoriais, quanto a clínica semelhantes ao subtipo 2B (ROBERTSON et 

al., 2008). A distinção entre a DvW-TP e o subtipo 2B da DvW é realizada por testes 

de agregação plaquetária induzida por ristocetina (RIPA), uma vez que DvW-TP 

apresenta o teste RIPA normal (FRANCHINI et al.,2008). 

No subtipo 2M (“M” relacionado a multímero) 16 mutações missense foram 

identificadas no domínio A1, porém em locais distintos daquelas descritas no 

subtipo 2B. Embora, todos os multímeros estejam presentes, ocorre redução da 

capacidade de ligação à GpIb devido a função anormal destes. O subtipo 2M 

assemelha-se ao subtipo 2A por ter a capacidade de ligação comprometida com a 

Gp1b comprometida e por apresentar os níveis normais dos multímeros 

(LILLICRAP, 2007). 

O subtipo 2N (“N” de Normandia, país onde foi descrito o primeiro caso) é 

decorrente de mutações missense nos domínios D’ a D3, que modulam a 

capacidade de ligação do FvW ao FVIII, tornando-a reduzida ou ausente; apresenta 

herança autossômica recessiva e até o momento foram descritas, aproximadamente, 

20 mutações. O perfil da doença depende do códon mutante, sendo a mutação mais 

frequente a do códon 854, que está associada a níveis mais baixos do FVIII 

(LILLICRAP, 2007). 

 

 

1.4.3 DvW Tipo 3 
 

O tipo 3 da DvW possui herança autossômica recessiva, sendo a forma 

menos frequente da DvW (1 a 5%), com prevalência de 1/1.000.000 (NICHOLS et 

al.,2009). A DvW tipo 3 caracteriza-se por manifestações hemorrágicas intensas e 
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níveis bastante reduzidos ou indetectáveis do FvW, com redução significativa do 

FVIII no plasma (RYDZ et al., 2012).  

Indivíduos com a DvW o tipo 3 cursam com sangramentos musculares e nas 

articulações, semelhantes aos indivíduos com hemofilia A, uma vez que são 

encontrados menos de 10% de FVIII no plasma (ZAGO et al., 2001; SADLER et al., 

2006; Ministério da Saúde, 2008; ROBERTSON et al., 2008).  

Na DvW tipo 3, ocorrem deleções gênicas, inserções gênicas, mutações 

nonsense, missense e alterações durante o splicing do mRNA. Diversos estudos 

detectaram a presença de mais de 80 mutações, que resultam na adição ou 

remoção de resíduos de cisteína, interrompendo a síntese do FvW (LILLICRAP, 

2007). Essa condição está associada ao desenvolvimento de aloanticorpos, devido a 

transfusões recorrentes para repor FVIII e FvW (ROBERTSON et al., 2008). A tabela 

1 apresenta um resumo da classificação da DvW. 

 

 

1.5 DIAGNÓSTICO DA DvW 
 

O diagnóstico da DvW baseia-se na presença de três condições, as quais 

incluem história pessoal de sangramento cutâneo e mucoso excessivo; história 

familiar de manifestações hemorrágicas; avaliação laboratorial que demonstre 

alteração qualitativa ou quantitativa do FvW (NICHOLS et al., 2009). Entre as provas 

de avaliação da hemostasia utilizadas para o diagnóstico da DvW estão o tempo de 

sangramento (TS), tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA), tempo de 

protrombina (TP) e contagem de plaqueta, que são testes de triagem (Ministério da 

Saúde, 2008, FEDERECI et al., 2009; NICHOLS et al., 2009). A dependendo dos 

resultados encontrados nos testes de triagem, mais a presença dos sintomas 

hemorrágicos, são realizados testes específicos para avaliar as concentrações e 

função do FvW. Para isto, são realizados os testes de determinação do antígeno do 

FvW (FvW:Ag), determinação da atividade do cofator da ristocetina (vWF:RCo) , 

determinação da atividade coagulante do FVIII (fator VIII), teste de agregação 

plaquetária  induzida por ristocetina (RIPA), análise de multímeros do FvW e análise 

molecular do gene FvW (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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A DvW apresenta variabilidade genética e heterogeneidade clínica 

importantes, o que dificulta o seu diagnóstico. Assim, a maioria dos casos necessita 

de uma investigação laboratorial extensa. Talvez, por esses motivos, somados ao 

pouco conhecimento dos profissionais de saúde, bem como a dificuldade na 

implementação dos testes laboratoriais para o diagnóstico, a DvW seja 

subdiagnosticada em muitas regiões do país.  

 

Tabela 1 – Classificação e definição da doença de von Willebrand segundo a 
Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia 

Classificação Definição Diagnóstico Laboratorial 

Tipo 1 Deficiência quantitativa do FvW e 
presença dos MAPM FvW:RCo/Ag:FvW ³ 0,7  

Tipo 2  Deficiência qualitativa do FvW FvW:RCo/Ag:FvW < 0,7 

Tipo 2A 
Deficiência qualitativa, ausência 
dos MAPM e redução da ligação 
a Gp1b 

RIPA > 1,2mg/mL    

Ausência dos MAPM 

Tipo 2B Afinidade aumentada do FvW a 
Gp1b e presença dos MAPM 

RIPA < 0,8 mg/mL 

Tipo 2M Redução da ligação a Gp1b; 
presença do MAPM 

RIPA > 1,2 mg/mL  

Presença dos MAPM 

Tipo 2N Afinidade reduzida do FvW ao 
FVIII 

FVIII/Ag:FvW  < 1            

FVIII reduzido                    
Ag:FvW normal 

Tipo 3 Ausência do FvW  Ag:FvW < 1U/dL 

Pseudo-DVW FvW normal e alteração da Gp1b. RIPA > 1,2 mg/mL 

(Adaptado de NICHOLS et al., 2008) 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 

A DvW é caracterizada pela redução nos níveis plasmáticos ou alteração da 

função do FvW. A concentração plasmática dessa glicoproteína pode ser 

influenciada por fatores genéticos e ambientais, os quais podem estar associados, 

não somente à presença da DvW, mas também à sua gravidade, tornando o 

diagnóstico dessa condição bastante complexo (ROBERTSON et al., 2008). 

As funções do FvW são atribuídas aos seus domínios estruturais, 

denominados de D1-D2-D’-D3-A1-A2-A3-B1-B2-B3-C1-C2. A proteína madura ou 

ativa não apresenta os propolipeptídeos D1 e D2 e consiste em 2050 resíduos de 

aminoácidos. O FvW sofre diversas modificações pós-traducional, resultando em um 

multímero composto de várias subunidades com tamanhos diferentes, sendo 

considerado fundamental no processo normal da hemostasia (SADLER et al., 1998; 

LILLICRAP, 2007; TERRAUBE et al., 2009). 

O gene FvW está localizado no cromossomo 12 e até o presente momento, 

os mecanismos envolvidos na regulação da expressão gênica não estão 

completamente esclarecidos. Atualmente, sabe-se que diversos polimorfismos na 

região do gene FvW estão associados a alterações nos níveis de expressão gênica. 

Entretanto, diante do grande número de fatores modificadores, deve-se considerar 

que, em alguns casos de DvW, pode ocorrer segregação com outros loci genéticos 

(ROBERTSON et al., 2008; TERRAUBE et al., 2009).  

O estudo de três segmentos do intron 40 com um número variável de 

repetições em tandem (VNTRs), região gênica altamente polimórfica, tem 

apresentado considerável significância para a determinação de haplótipos, em 

função da variabilidade genética entre diferentes grupos étnicos (MAZZINI et al., 

2000). Assim, o estudo dessa região contribui para investigações na medicina 

forense, nas análises de segregação gênica de famílias com DvWe no diagnóstico 

pré-natal de DvW grave (tipo 3). 

Apesar de a DvW ser considerada o distúrbio hemorrágico mais comum, as 

publicações nacionais, permanecem reduzidas. No Brasil, poucos estudos têm sido 

realizados sobre a DvW, incluindo a análise molecular do FvW. Em 2000, SIMON e 

colaboradores estudando três exons do FvW em três populações brasileiras de 
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origem étnica diferente e descreveram poucos haplótipos entre os ameríndios, 

quando comparados aos brasileiros de origem européia e africana. SIMON e 

ROISENBERG (2004) estudaram quatro mutações associadas ao tipo 2N da DvW 

entre brasileiros (homens com diagnóstico de hemofilia A e mulheres com história de 

sangramentos) e concluiram que muitos pacientes têm sido diagnosticados de forma 

errônea como portadores de hemofilia A.  

Diante disso, esses dados confirmam o espectro complexo da patologia 

associada aos níveis reduzidos do FvW, demonstrando a necessidade da realização 

de estudos que envolvam a caracterização genotípica, considerando outros fatores 

genéticos e ambientais (específicos ou não da população) que podem estar 

envolvidos na gênese da doença, em especial em uma população como a do estado 

da Bahia, cujo grau de miscigenação racial é bastante elevado. Dessa forma, a 

realização do presente estudo contribuirá para descrever a DvW no Estado da 

Bahia, uma vez que tem como o principal objetivo a caracterização genotípica e 

fenotípica da doença. 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Caracterizar a doença de von Willebrand em uma população da Bahia. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Determinar a frequência de polimorfismos no intron 40 do gene FvW;  

· Caracterizar o perfil clínico dos indivíduos baseado nos eventos hemorrágicos, de 

internação, transfusão de hemocomponentes e presença de outras patologias; 

· Caracterizar o perfil hematológico dos indivíduos participantes do estudo; 

· Correlacionar o perfil clínico dos indivíduos, com os dados genotípicos e 

hematológicos; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 
 

 

4.1.1 Aspectos Éticos 
 

Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Maternidade Climério de Oliveira – UFBA, em outubro de 2010, sob 

registro CEP 061/09. Todos os pacientes incluídos assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) e responderam um questionário 

epidemiológico. O sigilo e privacidade do sujeito na coleta dos dados e na 

publicação dos resultados foram e serão garantidos neste estudo. 

Os registros do estudo, tais como questionários epidemiológicos, 

documentação de exames complementares, TCLEs estão armazenados em 

arquivos específicos no Laboratório de Análises Especializadas em Hematologia e 

Biologia Molecular da Faculdade de Farmácia - UFBA. Nenhum participante foi 

remunerado ou pagou por qualquer teste laboratorial realizado neste estudo. 

 

 

4.1.2 População estudada 
 

No período de Janeiro a Fevereiro de 2012, foram estudados 21 indivíduos 

com suspeita e/ou diagnóstico da DvW, provenientes da  Fundação de Hematologia 

e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA). No mesmo período, foram estudados 69 

indivíduos sadios da população geral atendidos no Laboratório de Análises Clínicas 

da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, no qual foram 

realizadas determinações do grupo sanguíneo e estudos de polimorfismos VNTR1, 

VNTR2 e VNTR3 do intron 40 do FvW . Parte deste grupo, correspondendo a 21 

indivíduos, foi utilizada como controle para os pacientes, sendo pareados por idade, 

sexo e etnia.  
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O critério de inclusão para pacientes e indivíduos da população geral foi a 

assinatura do TCLE e o preenchimento do  questionário epidemiológico. Quando 

menor de idade, o TCLE foi assinado pelo responsável legal.  

O critério de exclusão para ambos os grupos foi a recusa em assinar o TCLE. 

Além disso, para os indivíduos sadios foram também adotados como critérios de 

exclusão o uso de medicamentos que interferisse na função plaquetária, tais como 

antiinflamatórios não esteroidais (AINES), anticoagulantes; presença de doenças 

inflamatórias, infecciosas, neoplásicas, hemorrágicas e mulheres gestantes. 

 

 

4.1.3 Desenho do estudo 
 

Foi realizado um estudo de corte transversal, no qual os indivíduos foram 

entrevistados apenas uma vez, sendo neste momento coletadas todas as 

informações pertinentes às análises, bem como coletados 10mL de sangue 

periférico  para determinação dos testes laboratoriais.  

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO PERFIL HEMATOLÓGICO 
 

Os testes laboratoriais realizados para os pacientes e controles foram: 

 

Testes de triagem 

· Contagem de Plaquetas 

O sangue foi coletado em anticoagulante EDTA e analisado no equipamento 

Cell Dyn-Ruby (Abbott Diagnostics, Illinois, EUA) para contagem de 

plaquetas. 

 

· Tempo de Tromboplastina Parcialmente ativada (TTPa) 

O teste foi utilizado para análise da via intrínseca da coagulação, sendo 

determinado no equipamento Destiny Plus (Trinity Biotech, Texas, EUA), 

utilizando-se plasma pobre em plaquetas, obtido a partir da centrifugação a 15 

minutos / 3000 rpm do sangue coletado em anticoagulante citrato de sódio, 

utilizando-se os seguintes reagentes: um tampão estabilizador de CaCl2 
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0,02M (TriniCLOTTM TTPa, Bray, Irlanda) e fosfolípides purificados 

(TriniCLOTTM TTPa, Bray, Irlanda). Para validação do teste, foram utilizados 

um controle normal (TriniCHECK Control 1, Bray, Irlanda) com o tempo de 

30,6 segundos; e um controle com tempo prolongado (TriniCHECK Control 2, 

Bray, Irlanda) de 59,3 segundos. Além disso, foi utilizado um tempo padrão, 

30,8 segundos, obtido de um pool de amostras consideradas normais, para 

cálculo da relação teste/padrão (ratio).  

 

Testes confirmatórios 

 
· Determinação do antígeno de von Willebrand (Ag:FvW) 

 
O teste foi realizado pelo método de enzima imunoensaio adsorvente (ELISA), 

através do Kit Asserachrom FvW:Ag (DIAGNOSTICA STAGO, França), que 

utiliza anticorpos de coelhos anti-FvW humano. A amostra analisada foi 

plasma pobre em plaquetas, a partir do sangue coletado em anticoagulante 

citrato de sódio. Todas as amostras foram dosadas em duplicata e os 

resultados, expressos em percentual, obtidos a partir da interpolação das 

absorbâncias das amostras testes em curva de calibração construída de 

acordo com as instruções do fabricante. 

 

· Dosagem do FVIII (FVIII) 

 
O método para determinação do FVIII foi o coagulométrico, sendo 

determinado no equipamento Destiny Plus (Trinity Biotech, Texas, EUA), 

utilizando-se plasma pobre em plaquetas, a partir de sangue coletado em 

anticoagulante citrato de sódio. Os reagentes utilizados foram: plasma 

humano deficiente de FVIII (TriniCLOT Factor VIII, Bray, Irlanda) e reagente 

de TTPa (TriniCLOTTM TTPa, Bray, Irlanda). Os resultados foram obtidos a 

partir de uma curva de calibração, estabelecida de acordo com as instruções 

do fabricante e expressos em porcentagem.  
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· Atividade do cofator da ristocetina (FvW:RCo) 

 

O teste que avalia a função do FvW foi realizado no Laboratório de 

Coagulação do Hemoba e necessitou de plasma rico em plaquetas, obtido 

através da centrifugação a 10 minutos / 900 rpm do sangue coletado em 

anticoagulante citrato de sódio e foi determinado pelo método coagulométrico 

no equipamento agregômetro Chrono-log (Biomédica), de acordo com 

instruções do fabricante, sendo realizado, apenas nos indivíduos com DvW.  

 

Outros Testes Laboratoriais 

 
· Determinação do Grupo Sanguíneo 

O grupo sanguíneo foi determinado por técnica manual em tubo, na qual 100 

μL do sangue foram lavadas e centrifugadas com 2 mL de NaCl (0,85%) por 

três vezes. Em seguida, o concentrado de hemácias foi resuspenso em 1 mL 

de salina e testado com os anticorpos monoclonais anti-A, anti-B e anti-D 

(EBRAM, São Paulo, Brasil) para a verificação da presença ou ausência de 

aglutinação. 

 

· Proteína C reativa (PC Reativa) 

 

O método utilizado para realização desse teste foi a nefelometria em 

imunoanalisador automatizado IMMAGE® (Beckman Coulter Ins., California, 

USA). 

 

Os 69 indivíduos da população geral foram utilizados para a análise 

genotípica dos polimorfismos VNTR1, VNTR2 e VNTR3 do intron 40 do FvW e para 

determinação do grupo sanguíneo. Portando, os testes de triagem e os específicos 

da DvW foram realizados em 21 indivíduos utilizados como grupo controle. 
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4.3 EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO 
 

O DNA genômico foi extraído de leucócitos a partir de 200 μl de sangue 

periférico, utilizando-se o método Flexigene DNA Kit (QIAgen) de acordo com as 

instruções do fabricante. O DNA foi armazenado a -20ºC até o momento da análise. 

 

 

4.4 ESTUDO MOLECULAR PARA DETERMINAÇÃO DOS POLIMORFISMOS 
VNTR1, VNTR2, VNTR3 Do INTRON 40 No Gene) FvW 

 

A análise molecular dos polimorfismos VNTR1, VNTR2, VNTR3 no intron 40 

do gen  FvW foi realizada utilizando-se oligonucleotídeos sintéticos (primers) 

marcados com fluorescência e utilizando como marcador de pares de base o LIS 

500 (tabela 2), que permitiram a amplificação seletiva de sequências específicas 

pela técnica da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) (CUMMING et al. 1991; 

CASAÑA et al.,1995;)  

Após amplificação, os produtos obtidos foram analisados por eletroforese 

capilar. Esta técnica consiste na separação de analitos, carregados eletricamente, 

sendo baseado nas diferentes propriedades eletroforéticas, após serem submetidos 

a um campo elétrico (MIRANDA et al., 2002).  

 
Tabela 2 – Desenho dos primers e seus marcadores fluorescentes. 

Polimorfismos Localização PCR  Primers 
5’→ 3’ 

Reativo 
Fluorescente 

 
VNTR 1 

 
1890-1991 

CTA TTT ATC ATC TAT CCT CTA * 
GAG ACA GAT AGA TAC ATA CAT ** 

 
6-FAM 

 
VNTR 2 

 
2215-2380 

TGT ACC TAG TTA TCT ATC CTG* 
GTG ATG ATG ATG GAG ACA GAG** 

 
VIC 

 
VNTR 3 

 
1640-1759 

CCC TAG TGG ATG ATA AGA ATA ATC* 
GGA CAG ATG ATA AAT ACA ATG GAT GG**                                                

 

NED 

    

*Primer direto, ** Primer reverso, 6-FAM (6´carboxyfluorescein), VIC (corante fluorescente 
identificado na medusa Victoria), NED 
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4.4.1 Estudo dos polimorfismos VNTR1 e VNTR2 do intron 40 
 

A reação da PCR destinada à pesquisa dos polimorfismos VNTR1 e VNTR2 

presentes no intron 40 foi realizada em tampão contendo Tris-HCl pH 8,4; 1,5mM de 

MgCl2; 2mM da mistura de desoxirribonucleosídeos trifosfato (dNTPs) (dATP, dTTP, 

dCTP, dGTP) (SIGMA-ALDRICH, St. Louis, Missouri, EUA)); 25 pmoles de cada 

oligonucleotídeo sintético  específico; 0,3 U da enzima Taq DNA polimerase 

recombinante (INVITROGEN - Carlsbad, Califorina, EUA) Triton 100X a 10%; água 

livre de DNase e RNase e 2 μL do DNA genômico para um volume final de 50 μL. A 

reação foi realizada em termociclador (BioRad, Hercules, California, EUA) e consistiu 

de 1 ciclo inicial de desnaturação a 94ºC por 5 minutos, seguido de 30 ciclos de 

94ºC a 1 minuto; 55ºC a 1 minuto; e 72ºC por 1 minuto e um ciclo final de extensão 

de 72ºC por 7 minutos. O tamanho dos fragmentos esperados para o VNTR1 

variaram de 98 a 130 pb e para o VNTR2 variam de 154 a 178 pb, de acordo com 

Cumming e colaboradores (1991). 

 

 

4.4.2 Estudo do polimorfismo VNTR3 do intron 40 
 

A reação da PCR destinada à pesquisa do polimorfismo VNTR3 do intron 40 

foi realizada em tampão contendo Tris-HCl pH 8,4; 1,5 mM de MgCl2; 2 mM da 

mistura de desoxirribonucleotídeos trifosfato (dNTPs) (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) 

(SIGMA-ALDRICH, St. Louis, Missouri, EUA)); 30 pmoles de cada oligonucleotídeo 

sintético  específico; 0,3 U da enzima Taq DNA polimerase recombinante 

(INVITROGEN - Carlsbad, Califorina, EUA) Triton 100X a 10%; água para PCR 

(GIBCO - Carlsbad, Califorina, EUA) e 2 μL do DNA genômico para um volume final 

de 50 μL. A reação foi realizada em termociclador (BioRad, Hercules, California, 

EUA) e consistiu de 1 ciclo inicial de desnaturação a 94ºC por 5 minutos seguido de 

30 ciclos de 94ºC a 1 minuto; 51ºC a 1 minuto; e 72ºC por 30 segundos e um ciclo 

final de extensão de 72ºC por 7 minutos. O tamanho dos fragmentos esperados para 

o VNTR1 variaram de 138 a 162 pb de acordo com Kimpton e colaboradores (1992). 
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4.4.3 Análise dos VNTRs do intron 40 
 

A análise dos VNTRs do intron 40 foi desenvolvida no Laboratório de 

Pesquisa em Biologia Molecular do Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz – FIOCRUZ 

– Ba, utilizando-se 1 µL  do produto do PCR que foi adicionado a 8,5 µL de 

formamida com 0,5 µL  de marcador de pares de base LIS 500 (50-500 pb) (Applied 

Bio-Systems, Califórnia, EUA). Em seguida, as amostras foram submetidas a um 

choque térmico de 96ºC por 5 minutos e o produto do PCR foi separado por 

eletroforese capilar no analisador ABI Prism 3100 Genetic (Applied Bio-Systems, 

Califórnia, EUA). Para analisar o tamanho dos fragmentos do DNA foi utilizado o 

software Gene Scan (Applied Bio-Systems, Califórnia, EUA) correlacionando com o 

marcador fluorescente de pb LIS 500. 

 

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

Para as análises estatísticas utilizou-se o programa EpiInfo versão 6.04, e 

GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software,Inc., San Diego, Califórnia, EUA). Estas 

consistiram em estudos exploratórios, para conhecer as distribuições das variáveis. 

Neste momento foram calculadas as medidas de tendência central, como médias e 

medianas; e as medidas de dispersão, como desvio padrão e variância.  

O outro tipo de análise foi a comparativa entre o grupo dos indivíduos com 

doença e o grupo controle. Diante da normalidade de distribuição, utilizou-se o teste 

t de Student não pareado, para comparar as médias dos testes laboratoriais 

Ag:FvW; FvW:RCo; FVIII; contagem de plaquetas e relação do TTPa entre os dois 

grupos. Os testes qui-quadrado e o teste exato de Fisher foram utilizados para 

avaliar a homogeneidade entre as proporções, sendo que este último foi utilizado 

quando foram encontradas frequências inferiores a 5. 

Foram considerados estatisticamente significativos os valores de p inferiores 

a 0,05. Todas as probabilidades dos testes foram feitas para um nível de 

significância de 95%.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS INDIVÍDUOS  
 

Foram analisados 21 indivíduos com DvW e 69 indivíduos da população geral, 

dos quais, 21 foram utilizados como grupo controle, pareados quanto à idade, sexo e 

etnia. A mediana da idade dos indivíduos com a DvW foi 16 anos (mínima 5 anos e 

máxima 74 anos). Destes, 11 (52,4%) eram do sexo feminino e 10 (47,6%) do sexo 

masculino. Entre as mulheres avaliadas, apenas duas (2) (18,2%) utilizavam 

contraceptivos orais. Foi observado que 10 (47,6%) eram caucasoides e 11 (52,4%) 

negroides.  

Os 69 indivíduos da população geral apresentaram mediana de idade 32 

anos, sendo a idade mínima quatro (4) e a máxima 69 anos. Destes, 49 (71,0%) 

eram do sexo feminino e 20 (29,0%) do sexo masculino. Apenas 7 (10,1%) relataram 

algum evento hemorrágico em toda a vida.  

A análise dos eventos hemorrágicos em familiares dos indivíduos com DvW 

demonstrou que 7 (33,3%) não relataram familiares com sintomas hemorrágicos; um 

(1) (4,8%) relatou que apenas o pai apresentava sintomas hemorrágicos; dois (2) 

(9,5%) apenas mãe e irmão; dois (2) (9,5%) pai e irmão; três (3) (14,4%)  apenas 

irmão e 6 (28,6%) apenas a mãe com relato de eventos hemorrágicos. A tabela 3, 

mostra os percentuais dos principais eventos hemorrágicos nos indivíduos com 

DvW, sendo que os mais frequentes foram hemorragia pós-trauma, presente em 16 

(76,2%) indivíduos, pós-tratamento dentário em 11 (52,4%), epistaxe em 7 (33,3%) e 

gengivorragia em 6 (28,6%). Entre as 11 mulheres estudadas, 6 estavam em idade 

fértil, sendo que duas (2) (33,3%) com menometrorragia. No grupo controle não foi 

relatada a presença pessoal ou de familiares com sintomas hemorrágicos.   
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Tabela 3 – Percentual dos principais eventos hemorrágicos nos indivíduos com DvW 

Eventos Hemorrágicos n (%) 

Pós-cirurgia 4 (19) 

Gengivorragia 6 (28,6) 

Epistaxe 7 (33,3) 

Pós-tratamento dentário 11 (52,4) 

Pós- trauma 16 (76,2) 

Outros 3 (14,3) 

 (n) número de indivíduos 

 

A análise da frequência de internação e uso de hemocomponentes nos 

indivíduos com DvW demonstrou que 6 (28,6%) indivíduos nunca foram internados e 

15 (71,4%) precisaram de internação. Além disso, 14 (66,7%) nunca fizeram uso de 

hemocomponentes e 7 (33,3%) necessitaram desta terapia, sendo que 6 (85,7%) 

por 1 ou 2 vezes e apenas um (1) (14,3%) mais de 4 vezes. Em relação aos 

indivíduos controles, nenhum precisou de internação ou transfusões sanguíneas, por 

qualquer motivo.  

 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS DOS INDIVÍDUOS 
 

Em relação ao grupo sanguíneo, 15 (71,4%) pessoas com DvW pertenciam 

ao grupo “O”; cinco (5) (23,8%) o grupo “A” e um (1) (4,8%) pertencia ao grupo “B”. 

Em relação ao grupo controle, 9 indivíduos (42,9%) o grupo “O”; 8 (38,1%) o grupo 

“A”; 1(4,8%) “AB” e 3 (14,3%) ao “B”.  

Nos 69 indivíduos da população geral, o grupo sanguíneo “O” foi encontrado 

em 30 indivíduos (43,5%); o grupo “A” em 26 (37,7%); o grupo “B” em 12 (17,4%) e 

o “AB” em apenas 1 indivíduo (4,8%). Não foi observada diferença estatisticamente 

significativa para a frequência de distribuição dos grupos sanguíneos entre os 

indivíduos (p=0,43; Kruskal-Wallis). 

A proteína C reativa apresentou uma média de 2,1 ± 1,3 mg/dL nos indivíduos 

com DvW e de 2,77 mg/dL (± 1,84) no grupo controle, sem diferença 

estatisticamente significativa (p=0,33, teste t de Student não pareado) (tabela 4). 
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A média do número de plaquetas nos indivíduos com a DvW foi 278 ± 64 

mil/mm3 e para os controles a média foi 246 ± 56,4 mil/mm3  (p=0,08, teste t de 

Student não pareado) (tabela 4) (figura 3 A). 

A análise do TTPa para os indivíduos com DvW revelou média de 40,9 ± 5,7 

segundos; a média da relação TTPa(s) do teste / TTPA(s) padrão foi 1,30 ± 0,18. Foi 

observado que quatro (4) (19,9%) indivíduos apresentaram a relação do TTPa ≥ 1,5, 

com média de 1,60 ± 0,08. Em contrapartida, a média do TTPa dos controles foi 31,2 

± 2,0 segundos; a média da relação do TTPa foi igual a 1,0 ± 0,06, com diferença 

estatisticamente significativa, quando comparada ao grupo de pessoas com DvW 

(p< 0,01, teste t de Student não pareado) (tabela 4) (figura 3B).  

A média do FVIII para os indivíduos com DvW foi 42,9 ± 26,5% e para o grupo 

controle foi 70,7 ± 28,6% com diferença estatisticamente significativa (p<0,01, teste t 

de Student não pareado) (tabela 4). Entretanto, mesmo apresentando uma média 

mais elevada, foi verificado que entre os indivíduos do grupo controle, quatro (4) 

(19,0%) apresentaram concentração do FVIII inferior a 50%, estando abaixo do valor 

normal (50 - 150%). As concentrações médias do FVIII para os indivíduos com DvW 

foi 51,4 ± 35,6% para o sexo masculino e 42,2 ± 25,7% para o sexo feminino, não 

apresentando diferença estatisticamente significativa (p=0,50, teste ANOVA) (figura 

3C); para os indivíduos do grupo controle as concentrações médias do FVIII foram  

83,0 ± 45,1% e 67,4 ± 20,2%, respectivamente, sem diferença estatisticamente 

significativa (p=0,50, Kruskal-Wallis). A concentração do FVIII não diferiu entre os 

indivíduos com diferentes grupos sanguíneos (p=0,83, Kruskal-Wallis). 

A média da concentração do Ag:FvW foi de 39,5 ± 17,7% para os indivíduos 

com DvW e de 74,5 ± 4,23% para o grupo controle com diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,01, teste t de Student não pareado) (tabela 4).  Foi observado que 

a concentração média do Ag:FvW para os indivíduos com DvW não diferiu entre os 

sexos, sendo de 39,6 ± 17,8% e 39,4 ± 17,7%, respectivamente (p=0,98, ANOVA); 

para os indivíduos do grupo controle a concentração média foi de 74,8 ± 3,65% e de 

74,2 ± 4,98%, respectivamente, sem diferença estatisticamente significativa (p=0,74, 

ANOVA). Entretanto, quatro (4) (19,0%) indivíduos com DvW, apresentaram níveis 

do Ag:FvW dentro do valor de normalidade (50 - 150%), sendo que destes, duas (2) 

eram mulheres e apenas uma  (1) (50%) estava em uso de contraceptivo oral. As 

concentrações plasmáticas do Ag:FvW também não diferiram entre aqueles com 
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grupos sanguíneos “O” e não “O” entre indivíduos com DvW e grupo controle 

(p=0,97, ANOVA; p=0,09, ANOVA, respectivamente). Para os indivíduos com DvW  

não foi observada diferença nos níveis do Ag:FvW entre os caucasóides (34,5 ± 

14,3%) e negróides (36,4 ± 11,3%) (p=0,76, ANOVA); da mesma forma, não houve 

diferença entre caucasóides (75,3± 4,65%) e negróides (74,2 ±3,86%) do grupo 

controle (p=0,82, ANOVA). Todos os indivíduos do grupo controle, inclusive os que 

apresentaram concentrações inferiores aos níveis normais de FVIII (< 50%), 

apresentaram concentrações normais do Ag:FvW  (figura 3D). 

 

Tabela 4 – Valores médios e desvio padrão dos testes laboratoriais nos indivíduos 
com DvW e nos indivíduos controles 

 
Testes 

Laboratoriais 
Pacientes 
(M ± DP) 

Controles 
(M ± DP) 

Valor de p * 

PCR (mg/dL) 2,1 ± 1,3 2,77 ±1,84 0,33 
Plaquetas 
(mil/mm3) 

278 ± 64 246 ± 56,4 0,08 

TTPa (s) 40,9 ± 5,7 31,2 ± 2,0 <0,01 
 Relação TTPa 1,30 ± 0,18 1,0 ± 0,06 < 0,01 

FVIII (%) 42,9 ± 26,5 70,7 ± 28,6 < 0,01 
Ag:FvW (%) 39,5 ± 17,31 74,5 ± 4,23 < 0,01 

FvW:RCo (%) 24,8 ±12,9 - - 
(M) Média; (DP) desvio-padrão; (*) teste t de Student não pareado; (s) segundos. 
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Figura 3 – Representação gráfica dos valores médios para os testes laboratoriais 

contagem de plaquetas, relação do TTPa, FVIII da coagulação e Ag:FvW 
nos grupos estudados. A - Valor médio do número de plaquetas entre os 
indivíduos com DvW e grupo controle (278 mil/mm3 e 246 mil/mm3, 
respectivamente) (p=0,08, teste t de Student); B – Concentração média da 
relação do TTPa entre os indivíduos com DvW e grupo controle (1,30 e 1,0 
segundos, respectivamente) (p<0,01, teste t de Student); C – Concentração 
média do FVIII da coagulação entre os indivíduos com DvW e grupo 
controle (42,9% e 70,7%, respectivamente) (p<0,01, teste t de Student) e D – 
Concentração média do Ag:FVW entre os indivíduos com DvW e grupo 
controle (39,5% e 74,5%, respectivamente) (p<0,01, teste t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

As concentrações plasmáticas do FvW:RCo nas pessoas com DvW foram 

24,8 ± 12,9% (tabela 4), sendo que apenas um (1) (4,8%) indivíduo apresentou 

níveis dentro da normalidade (50 – 150%). Este teste não foi realizado no grupo 

controle. Não houve diferença nos níveis de FvW:RCo entre pessoas do grupo 

sanguíneo “O” (27,1 ± 18,9%) e não “O” (35,8 ± 11,4%) (p=0,32, ANOVA). Da 

mesma forma, não foi observada diferença entre os caucasóides (25,4 ± 16,7%) e 
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negróides (24,3 ± 9,3%) (p=0,85, ANOVA); bem como entre o sexo feminino 

(27,6±15,0%) e masculino (21,7 ±10,2%) (p=0,31, ANOVA). 

As concentrações do FVIII e Ag:FvW dos indivíduos com DvW demonstraram 

correlação positiva (figura 4). 

 

Figura 4 – Representação gráfica da correlação de Pearson entre FVIII e Ag:FvW nos 
indivíduos com DvW.  
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5.3 CLASSIFICAÇÃO DA DvW Para Os Indivíduos Estudados 
  

Foi observado que para as concentrações do Ag:FvW, 17 (80,9%) indivíduos 

com DvW apresentaram valores abaixo da normalidade, sugerindo deficiência 

quantitativa do FvW (tipo 1); 4 (19%) indivíduos apresentaram concentração normal 

ou limítrofe, sugerindo deficiência qualitativa do FvW (tipo 2). A análise da relação 

FvW:RCo / Ag:FvW  revelou níveis ³ 0,7 para 12 (57,1%) sugerindo que estas sejam 

pertencentes ao tipo 1; e 9 (42,9%) ao tipo 2 da DvW, cuja relação FvW:RCo / 

Ag:FvW foi < 0,7 (tabela 5). No entanto, dentre os classificados como tipo 1 da DvW, 

6 (50%) apresentaram níveis do Ag:FvW dentro da normalidade; e dos classificados 

como tipo 2 da doença, três (3) (33,3%) apresentaram níveis do Ag:FvW abaixo da 

normalidade. Nenhum indivíduo foi classificado como tipo 3, visto que não 

apresentou concentração do Ag:FvW inferior a 1%.  

  

p=0,03; r=0,47 
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Tabela 5 – Classificação da DvW baseada na relação RCo:FvW / Ag:FvW 

 
Classificação 

Sugerida 
Relação RCo:FvW / 

AgFVW 
Indivíduos DvW n (%) 

Tipo 1 > 0,7 12 (57,1) 

Tipo 2 < 0,7 9 (42,9) 

    (n) número de indivíduos 
 

 

5.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE CONCENTRAÇÕES DO Ag:FvW E FvW:RCo E 
EVENTOS HEMORRÁGICOS DOS INDIVÍDUOS COM DVW 

 

As associações entre as concentrações do Ag:FvW e do FvW:RCo com os 

principais eventos hemorrágicos entre os indivíduos com DvW, tais como, epistaxe, 

gengivorragia, pós-traumas, pós-extração dentária, pós-cirurgia, menometrorragia, 

não revelaram diferenças estatisticamente significativas (p=0,78; p=0,28, 

respectivamente, Kruskal-Wallis H). 

 

 

5.5 ASSOCIAÇÃO ENTRE CONCENTRAÇÕES DO Ag:FvW E FvW:RCo  COM 
EVENTOS DE INTERNAÇÃO, TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES E 
PRESENÇA DE OUTRAS PATOLOGIAS NOS INDIVÍDUOS COM DvW 

 

Os níveis do Ag:FvW não diferiram entre os indivíduos que necessitaram de 

internação (38,0% ± 12,8) e os que não internaram (38,1% ± 19,0) (p=0,60, teste 

ANOVA); também, não houve diferença entre os níveis do Ag:FvW dos indivíduos 

que precisaram de hemocomponentes (36,0% ± 15,0) e aqueles que não  utilizaram 

(41,2% ± 18,4) (p=0,53, teste ANOVA). Da mesma forma, os níveis do Ag:FvW não 

demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre os que apresentaram 

outras patologias (37,0 ± 11,3%) e aqueles que não apresentaram (40,6 ± 18,9%) 

(p=0,59, teste ANOVA) (tabela 6). Entretanto, observou-se que os indivíduos que 

precisaram de internação apresentaram concentrações inferiores do FvW:RCo 

(26,5% ± 9,3 ), em relação àqueles que não internaram  (35,5 ± 15,5) (p<0,01, teste 

ANOVA). Da mesma forma, os indivíduos que necessitaram de hemocomponentes, 

apresentaram concentração média do FvW:RCo inferior (16,5% ±7,6)  aos que não 

receberam hemocomponentes (28,9% ±13,3) (p=0,03, teste ANOVA). No entanto, a 
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concentração do FvW:RCo  não diferiu entre os que apresentaram ou não outras 

patologias (16,6 ± 6,2% e 27,4 ± 13,6%, respectivamente)  (p=0,11, teste ANOVA) 

(tabela 6). 

 

Tabela 6 – Associação entre as concentrações do Ag:FvW e FvW:RCo com eventos de 
internação e uso de hemocomponentes dos indivíduos com DvW 

 

Evento n (%) 
  

 Ag:FvW (%) 
M ± DP 

FvW:RCo (%) 
M ± DP 

Internação       
Presença 15 (71,4) 38,0 ±12,8 26,5 ±9,3 
Ausência 6 (28,6) 38,1 ±19,0 35,5 ±15,5 
p (valor)*  0,60 <0,01 
 Hemoterapia        
Presença 7 (33,3) 36,0 ±15,0 16,5 ±7,6 
Ausência 14 (66,7) 41,2 ±18,4 28,9 ±13,3 
p (valor)*  0,53 0,03 
 Outra Patologia       
Presença 5 (23,8) 37,0 ±11,3 16,6 ±6,2 
Ausência 16 (76,2) 40,6 ±18,9 27,4 ±13,6 
p (valor)*  0,59 0,11 

(n) número de indivíduos; (M) Média; (DP) desvio-padrão; (*) teste ANOVA 

 

 

5.6 FREQUÊNCIAS DOS POLIMORFISMOS VNTR1, VNTR2 e VNTR3 DO INTRON 
40 NO GENE FvW NOS INDIVÍDUOS COM DvW NA POPULAÇÃO GERAL 

 

Os eletroferogramas para o VNTR1, VNTR2 e VNTR3 estão descritos nas 

figuras 5, 6 e 7, respectivamente. 
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Figura 5 – Eletroferograma do VNTR1. Os picos em laranja representam o marcador 

fluorescente de pares de base LIS 500; os picos em azul representam a 
amostra amplificada, utilizando o primer marcado com 6-FAM. A – indivíduo 
heterozigoto, apresentando amplificação dos picos com 94pb (alelo 4) e 
102pb (alelo 6); B – indivíduo homozigoto, apresentando amplificação de 
pico único com 94pb (alelo 4). M – marcador de pb. 

 

 

Figura 6 – Eletroferograma do VNTR2. Os picos em laranja representam o marcador 
fluorescente de pares de base LIS 500; os picos em verde representam a 
amostra amplificada, utilizando o primer marcado com VIC. C – indivíduo 
heterozigoto, apresentando amplificação dos picos com 162pb (alelo 4) e 
166pb (alelo 3); D – indivíduo homozigoto, apresentando amplificação de 
pico único com 162pb (alelo 4). M – marcador pb. 
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Figura 7 – Eletroferograma do VNTR3. Os picos em laranja representam o marcador 

fluorescente de pares de base LIS 500; os picos em preto representam a 
amostra amplificada, utilizando o primer marcado com NED. A – indivíduo 
heterozigoto, apresentando amplificação dos picos com 142pb (alelo 2) e 
150pb (alelo 4); B – indivíduo homozigoto, apresentando amplificação de 
pico único com 142pb (alelo 2). M – marcador pb. 

 

 

As frequências alélicas encontradas para os três VNTRs estão demonstradas 

na tabela 7. A análise do VNTR1 demonstrou frequência mais elevada dos alelos 4 e 

5 (21,4% e 40,5% respectivamente);  para o VNTR2, os alelos mais frequentes 

foram o 3 e 4 (40,5% e 30,9%, respectivamente) e para o VNTR3 os alelos mais 

frequentes foram, também, o 3 e o 4 (35,7% e 30,9%, respectivamente). A 

frequência alélica dos VNTRs do intron 40 nos indivíduos da população geral foi 

semelhante quando comparado ao grupo com DvW, sendo descritos os alelos 4  

(36,2%) e 5 (68,1%) para o VNTR1; os alelos 3 (55,1%) e 4 (52,2%) para o VNTR2 e 

2 (37,7%), 3 (52,2%) e 4 (37,7%) para o VNTR3. 
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Tabela 7 – Frequências alélicas dos VNTR1, VNTR2 e VNTR3 dos indivíduos com DVW 

e população geral 
 
Análise de 42 cromossomos dos indivíduos com DvW 

  

VNTR1 

   

VNTR2 

   

VNTR3 

 

Alelo pb n (%) Alelo pb n (%) Alelo pb n (%) 

4 94   9 (21,4) 1A 178 1 (2,4) 1A 134 1 (2,4) 

5 98 17 (40,5) 1 174 2 (4,8) 1 138 4 (9,5) 

6 102   3 (7,1) 2 170 4 (9,5) 2 142 3 (7,1) 

8 110   5 (11,9) 3 166 17 (40,5) 3 146 15 (35,7) 

9 114   3 (7,1) 4 162 13 (30,9) 4 150 13 (30,9) 

10 118   5 (11,9) 5 158 2 (4,8) 5 154  6 (14,2) 

    6 154 2 (4,8)    

      7 150 1 (2,4)       

Análise de 138 cromossomos indivíduos da população geral 

  

VNTR1  

   

VNTR2 

   

VNTR3 

 

Alelo pb n (%) Alelo pb n (%) Alelo pb n (%) 

4 94 25 (36,2) 1 174   7 (10,1) 1 138 11 (15,9) 

5 98 47 (68,1) 2 170   7 (10,1) 2 142 26 (37,7) 

6 102   8 (11,6) 3 166 38 (55,1) 3 146 36 (52,2) 

7 106   1 (1,4) 4 162 36 (52,2) 4 150 26 (37,7) 

8 110 13 (24,6) 5 158   8 (11,6) 5 154 16 (23,2) 

9 114 13 (18,8) 6 154   8 (11,6) 6 158   3 (4,30) 

10 118 14 (20,3) 7 150   4 (5,8)  7 162   1 (1,40)  

(pb) pares de base 

  

A análise comparativa entre os alelos mais frequentes para os VNTRs 

analisados nos indivíduos com DvW e indivíduos da população geral não 

demonstrou diferenças estatisticamente significativas (tabela 8). 
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Tabela 8 – Comparação da frequência alélica dos indivíduos com DvW e indivíduos da 

população geral 

VNTRs Indivíduos DVW 

 n (%) 

População geral 

 n (%) 

p (valor)* 

VNTR1       

Alelo 4 9 (21,4) 25 (18,1) 0,79 

Alelo 5 17 (40,4) 47 (34,0) 0,56 

VNTR2       

Alelo 3 18 (42,6) 38 (27,5) 0,09 

Alelo 4 13 (30,9) 36 (26,1) 0,67 

VNTR 3       

Alelo 3 15 (35,7) 36 (26,0) 0,30 

Alelo 4 13 (30,9) 26 (18,8) 0,14 

(n) número de alelos; (*) teste  

 

 

5.7 ESTUDO DA FREQUÊNCIA DE HETEROZIGOSE PARA OS VNTR1, VNTR2 E 
VNTR3 DO INTRON 40 DOS INDIVÍDUOS COM DvW E DA POPULAÇÃO 
GERAL 

 

Na tabela 9 são apresentadas as frequências de heterozigose dos três 

polimorfismos estudados. Na população geral, a análise do VNTR1 revelou uma 

frequência de 84,0% de heterozigose; o VNTR2 apresentou 65,0% e a análise do 

VNTR3 demonstrou uma frequência de 74,0%. Nos indivíduos com DvW estudados, 

a frequência de heterozigose foi de 62,0% para o VNTR1, 62,0% para o VNTR2 e 

81,0% para o VNTR3. 

 
Tabela 9 – Frequência de Heterozigose para os polimorfismos VNTR1, VNTR2 e VNTR3 
 

 
GRUPO ESTUDADO 

HETEROZIGOSE  HETEROZIGOSE  HETEROZIGOSE  
VNTR1 VNTR2 VNTR3 

n (%)  n (%)  n (%) 
População Geral * 58 (84) 45 (65) 51 (74) 

    Indivíduos DVW **  13 (62) 13 (62) 17 (81) 

(*) 69 indivíduos analisados; (**) 21 indivíduos analisados  
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5.8 ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS VNTR1, VNTR2 E VNTR3 DO INTRON 

40 DO GENE FvW E CONCENTRAÇÕES DO FVIII, Ag:FvW E FvW:RCo 
 

As análises comparativas entre todos os alelos descritos para o VNTR1, 

VNTR2 e VNTR3 e as concentrações do FVIII e FvW:RCo, não demonstraram 

diferença estatisticamente significativa, porém a análise entre o alelo 4 do VNTR3 e 

a relação do TTPa demonstrou uma média maior (1,4) entre os indivíduos com o 

alelo 4, quando comparado aos indivíduos que não apresentaram este alelo (1,0) 

(p=0,02, Teste Kruskal Wallis). Além disso, os indivíduos com o alelo 3 do VNTR3 

apresentaram níveis mais elevados do Ag:FvW, com média de 50,4 ± 16,2% que  

aqueles que não apresentaram este alelo, cuja média foi de 29,5 ± 11,5% (p<0,01, 

teste ANOVA) (tabela 10). Entretanto, não houve diferença nas concentrações 

médias do FvW:RCo entre os indivíduos que apresentaram ou não o alelo 3 do 

VNTR3 (p=0,30, ANOVA).  

 

Tabela 10 – Associação entre alelos mais frequentes dos polimorfismos VNTR1, 
VNTR2 e VNTR3 e as concentrações médias e o desvio-padrão do Ag:FvW 

VNTRs n (%) Média (%) Ag:FvW DP p (valor)* 
VNTR1        
Alelo 4     

Presente 6 (28,6) 38,6 ± 13,9  
Ausente 15 (71,4) 39,8 ± 18,9 0,89 
Alelo 5     

Presente 13 (61,9) 41,4 ± 15,5  
Ausente 8 (38,1) 36,3 ± 20,5 0,53 
VNTR2        
Alelo 3     

Presente 12 (57,1) 41,7 ± 14,0  
Ausente 9 (42,9) 37,7 ± 21,9 0,62 
Alelo 4     

Presente 11 (52,4) 41,3 ± 19,0  
Ausente 10 (47,6) 38,4 ± 17,0 0,73 
VNTR 3        
Alelo 3     

Presente 13 (61,9) 50,4 ± 16,2  
Ausente 8 (38,1) 29,5 ± 11,5 <0,01 
Alelo 4     

Presente 11(52,4) 36,0 ±13,5  
Ausente 10 (47,6) 42,1 ±20,4 0,47 

(n) número de indivíduos; (%) percentual de indivíduos; (DP) Desvio padrão; (*) teste ANOVA. 
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A associação entre todos os alelos dos polimorfismos VNTR1, VNTR2 e 

VNTR3 com as concentrações do FVIII e do Ag:FvW dos indivíduos  do grupo 

controle não demonstrou diferença estatisticamente significativa. 

 

 

5.9 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ALELOS MAIS FREQUENTES DO VNTR1, VNTR2 e 
VNTR3 DO INTRON 40 DO GENE DO FvW E O Grupo Sanguíneo  

 

Não foi observada associação entre os alelos mais freqüentes dos 

polimorfismos dos VNTRs e o grupo sanguíneo dos indivíduos com DvW, exceto, 

para o alelo 3 do VNTR2, que foi encontrado em todos os indivíduos do grupo A 

(rr=1,83, IC 95%, p=0,03, teste exato de Fisher) (tabela 11); para o grupo controle, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre os alelos e o grupo 

sanguíneo.  

 

Tabela 11 – Associação entre Grupo Sanguíneo e alelos mais frequentes do VNTR1, 
VNTR2 e VNTR3 dos indivíduos com DvW 

VNTRs GS O GS A p (valor)* 

 n / total (%) n / total (%)  
VNTR1       
Alelo 4 6/15 (100) 0/5 (0) 0.26 
Alelo 5 9/15 (75) 3/5 (25) 1,00 
VNTR2      
Alelo 3 6/15 (54,5) 5/5 (45,5) 0,03 

Alelo 4 9/15 (81,8) 2/5 (18,2) 0,62 
VNTR3      
Alelo 3 9/15 (69,2) 4/5 (30,8) 0,06 
Alelo 4 7/15 (70) 3/5 (30) 1,00 

(n) número de indivíduos; (GS) grupo sanguíneo; (%) percentual de indivíduos; (*) teste 
exato de Fisher. 
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5.10 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ALELOS MAIS FREQUENTES DOS 

POLIMORFISMOS VNTR1, VNTR2 E VNTR3 E EVENTOS HEMORRÁGICOS 
DOS INDIVÍDUOS COM DvW 

 

A análise entre os alelos dos VNTRs e a ocorrência de eventos hemorrágicos 

demonstrou que a hemorragia pós-trauma esteve presente em todos os indivíduos 

que apresentaram o alelo 5 do VNTR1 (rr=5,3, IC 95%, p<0,01, teste exato de 

Fisher), bem como em todos os indivíduos portadores do alelo 4 do VNTR2 (rr=3,2, 

IC 95%, p=0,02, teste exato de Fisher) (tabela12). No entanto, não houve 

associação entre os demais alelos e os eventos hemorrágicos. 

 

Tabela 12 – Associação entre alelos mais frequentes dos polimorfismos VNTR1, 
VNTR2 e VNTR3 com hemorragia pós-trauma dos indivíduos com DvW 

VNTRs (n) Hemorragia Pós-trauma 
n (%) 

valor* 
de p  

RR IC 95% 

  Positivo  Negativo    

VNTR1             

Alelo 4 5 3  (60%) 2 (40%) 0,25 0,62 0,22-1,69 

Alelo 5 13 13 (100%) - <0,01 5,3 1,92-14,7 

VNTR2             

Alelo 3 11 10 (90%) 1(10%) 0,21 2 0,86-4,67 

Alelo 4 11 11 (100%) - 0,02 3,2 1,55-6,62 

VNTR3             

Alelo 3 13 11 (84,5%) 2(15,5%) 0,59 1,6 0,47-5,42 

Alelo 4 11 9 (81,8%) 2(18,2%) 1 1,14 0,37-3,53 

(n) número de indivíduos, (rr) risco relativo; (IC) intervalo de confiança; (*) teste exato de Fisher 
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6 - DISCUSSÃO 

 

A doença de von Willebrand é um distúrbio hemorrágico hereditário 

caracterizado pela alteração qualitativa ou quantitativa do FvW (ZHAO, 2012). As 

principais funções do FvW são promover a adesão plaquetária no local da lesão 

vascular e ligar-se ao FVIII da coagulação, protegendo-o da ação de proteases 

plasmáticas. A DvW é classificada sem tipo 1 (deficiência quantitativa parcial do 

FvW); tipo 2 (deficiência da função) e tipo 3 (deficiência virtual do FvW) de acordo 

com a história pessoal e/ou familiar de sangramentos associados aos dados 

laboratoriais (RYDZ & JANES, 2012). 

No presente estudo, foram analisados 21 indivíduos provenientes da 

Fundação HEMOBA com diagnóstico da DvW. O HEMOBA é o centro responsável 

por atender e acompanhar pessoas com doenças hemorrágicas, entre outras 

doenças hematológicas, em todo o estado da Bahia. Foram analisados, também, 69 

indivíduos da população geral, atendidos na Faculdade de Farmácia-UFBA, sendo 

que destes, 21 foram utilizados como controle dos indivíduos com DvW, pareados 

por idade, sexo e etnia. 

Não foi demonstrada diferença na frequência dos gêneros entre os indivíduos 

com DvW, tendo sido encontrado 52,4% para o sexo feminino. É descrito na 

literatura, que as concentrações plasmáticas do Ag:FvW e FVIII podem ser 

influenciadas por doenças de base inflamatória, infecciosa ou neoplásica; além 

disso, fatores hormonais, tais como, uso de contraceptivos orais, gestação e 

reposição hormonal elevam os níveis do Ag:FvW (TERRAUBE et al., 2009; RYDZ & 

JANES, 2012). Por conta disso, Mazzini e colaboradores (2000) estudaram o perfil 

molecular e laboratorial apenas de indivíduos do sexo masculino, a fim de evitar 

interferência decorrente do fator hormonal sobre as concentrações dos fatores. 

Entretanto, no presente estudo não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos e as concentrações de FVIII nos indivíduos com DvW.  

As concentrações do Ag:FvW parecem estar aumentadas entre negros, como 

descrito por Robertson e colaboradores (2008) e Terraube e colaboradoes (2009). 

Entretanto, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os níveis 

de Ag:FvW e a etnia dos indivíduos com DvW. Esses dados podem ter sido 
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decorrentes da taxa elevada de miscigenação racial observada na população 

estudada formada por europeus, ameríndeos e negros (AZEVÊDO, 1984).  

A análise de familiares com sintomas hemorrágicos demonstrou que 33,3% 

dos indivíduos com DvW não apresentavam parentes com distúrbios hemorrágicos. 

Este fato é comum entre indivíduos que apresentam a forma leve da DvW, que 

muitas vezes, cursam assintomáticos tornando o diagnóstico desses casos bastante 

complexo e, geralmente, a suspeita da doença ocorre após um evento hemorrágico, 

consequência de um processo cirúrgico, ou procedimento mais invasivo (JAMES, 

2012). O espectro clínico e laboratorial amplo encontrado no tipo 1 da DvW é 

resultado de variações nas concentrações do FvW, podendo ser observados 

indivíduos com a DvW que cursam com níveis próximos à normalidade , como 

também indivíduos sadios que apresentam redução mínima das concentrações do 

fator (ROBERTSON, 2008).  

Foi observado que em 28,6% dos indivíduos com DvW, apenas a mãe 

apresentava sintomas hemorrágicos. Muitas vezes, o principal sintoma apresentado 

entre as mulheres é a menometrorragia. Conforme descrito, existe uma maior 

probabilidade de o gênero feminino apresentar sintomatologia mais precoce, 

decorrente do processo menstrual (JAMES, 2007).  Aproximadamente, 13% das 

mulheres que cursam com menometrorragia são diagnosticadas com DvW (KADIR 

et al., 2012). Neste estudo, esse evento esteve presente em 33,3% das mulheres 

diagnosticadas com DvW. Esse percentual está de acordo com o encontrado em 

outros estudos, que relataram frequência de 30% a 74% destes eventos 

hemorrágicos (KADIR et al.,2012; RYDZ, 2012).  

Aproximadamente, 71,4% dos indivíduos com DvW necessitaram de 

internação, a qual pode ter sido decorrente de um evento hemorrágico maior, 

refletindo a necessidade de tratamento hospitalar. Considerando, também, os 

sintomas da doença e sabendo que a intensidade do sangramento é variável entre 

os indivíduos, alguns casos são resolvidos com a reposição de FvW e FVIII, que 

muitas vezes, precisa ser realizado em um centro especializado. Estima-se que 6% 

dos casos de epistaxe necessitam de intervenção médica para contenção do 

sangramento (STRONG, 1995). Aproximadamente, 33,3% dos indivíduos com DvW 

analisados no presente estudo, apresentaram epistaxe. Esse percentual foi inferior 



6 - Discussão 54 
 

 

ao descrito na literatura, que é de 63%, provavelmente devido ao tamanho da 

amostra analisada (RYDZ, 2012).  

Entre os indivíduos que precisaram de transfusão de hemocomponentes, 

85,7% necessitaram de 1 a 2 vezes e apenas 14,3% precisaram mais de 4 vezes. 

Esses resultados confirmam que o perfil clínico da maioria dos indivíduos com DvW 

estudados é mais leve, condizente com os tipos 1 e 2 da doença, descritos no 

presente estudo. Não foi encontrado o tipo 3 da DvW, cuja estimativa é de 1 a 5% 

dos casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).   

Em relação ao grupo sanguíneo, foi observada frequência mais elevada do 

grupo “O” (71,4%) nos indivíduos com a doença, que no grupo controle (42,9%), 

embora sem significância estatística. A frequência do grupo sanguíneo, dos 

indivíduos estudados, está de acordo com a frequência da população (JAMES et al., 

2007). Embora, esteja bem estabelecido na literatura que os indivíduos do grupo “O” 

apresentam concentrações menores do Ag:FvW e FVIII, no presente estudo, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa (SOUSA et al., 2007; TERRAUBE 

et al., 2009). Entretanto, é necessária a realização da genotipagem do sistema ABO, 

a fim de confirmar esses dados, uma vez que foi realizada, apenas, a fenotipagem 

dos grupos sanguíneos.  

A contagem de plaquetas é um método de triagem e apresenta-se normal na 

maioria das pessoas com DvW, exceto, para o tipo 2B da DvW, no qual pode 

ocorrer uma leve plaquetopenia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Neste estudo 

não foi encontrada diferença significativa entre a média das plaquetas dos 

indivíduos com DvW. 

O tempo de sangramento (TS) é, também, um método de triagem, o qual 

avalia a integridade da função plaquetária e da parede celular. Existem duas 

técnicas para avaliar o TS, a técnica de Duke e a de Ivy; entretanto, a mais 

recomendada é a de Ivy, por tratar-se de um método padronizado. Embora, o TS 

faça parte dos testes contemplados pelo SUS no diagnóstico da DvW, este não foi 

utilizado neste estudo, visto que apresenta sensibilidade e especificidade baixas, 

sem valor significativo diante dos demais testes de triagem (ROBERTSON et al., 

2008; NICHOLS et al., 2009). Na DvW, o TS pode apresentar-se normal ou 

prolongado e algumas condições clínicas, tais como doenças plaquetárias, 
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vasculites e até uso de medicamentos podem alterar a função plaquetária e interferir 

no resultado do teste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

O teste de ligação do FvW ao colágeno é um teste confirmatório da DvW que 

avalia a função do FVW. Embora esteja reduzido em todos os tipos da DvW, pode 

apresentar-se normal no tipo 2M. Desta forma, auxilia no diagnóstico de subtipos da 

doença, principalmente, nas situações em que a análise de multímeros não pode ser 

realizada. Esse teste é bastante utilizado em países da Europa. Entretanto, não é 

difundido no Brasil e nos Estados Unidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

A relação TTPa teste / TTPa padrão é um método de triagem, que analisa a 

relação do TTPa do paciente em segundos, por um TTPa padrão, obtido a partir de 

uma mistura de plasmas com TTPa normais. Embora o nível normal desse teste não 

exclua a DvW, neste estudo, a relação do TTPa diferiu entre os indivíduos com DvW 

e grupo controle. 

Na DvW, geralmente, os níveis do FVIII e do Ag:FvW estão diminuídos, 

exceto em alguns casos do tipo 2. No presente estudo, a concentração média do 

Ag:FvW estava reduzida, quando comparada a do grupo controle;  da mesma forma, 

a concentração média do FVIII nos indivíduos com DvW foi menor que no grupo 

controle, demonstrando uma correlação positiva entre ambos.  Foi observado que 

quatro (4) indivíduos do grupo controle apresentaram concentrações do FVIII 

menores que 50%, embora apresentassem Ag:FvW e TTPa normais. No entanto, o 

resultado do TTPa, que é utilizado como teste de triagem, pode não estar 

prolongado em casos leves da DvW, mesmo quando os níveis de FVIII encontram-

se reduzidos. O resultado do TTPA torna-se prolongado, quando o FVIII está inferior 

a 35% (KADIR, 2012).    

A Classificação da DvW é baseada nos dados clínicos e achados laboratoriais 

e o Manual de diagnóstico e tratamento da DVW do Ministério da Saúde (2008) 

propõe a utilização da relação FvW:RCO / Ag:FvW ≥ 0,7 para a classificação da 

DvW em tipo 1 e < 0,7 para os tipos 2 da doença. Entretanto, Federici e 

colaboradores (2008), após adotarem a relação FvW:RCO / Ag:FvW < 0,6 como 

preditivo de anormalidade do FVW, em um estudo realizado na Itália, relataram que 

muitos indivíduos classificados como tipo 1 da DvW, foram reclassificados como tipo 

2. Assim, utilizando o critério laboratorial para a classificação da DvW proposto pelo 

Ministério da Saúde, o presente estudo encontrou 57,1% dos indivíduos com 
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diagnóstico sugestivo do tipo 1 e 42,9% de indivíduos com diagnóstico sugestivo do 

tipo 2. A utilização da relação FvW:RCO / Ag:FvW < 0,6, sugerida por Federici e 

colaboradores (2008), não alterou os resultados encontrados.  Além disso, no 

presente estudo, não foram encontrados indivíduos classificados com DvW tipo 3, os 

quais, apresentam níveis do Ag:FvW inferiores a 1% e FVIII inferiores a 10%; esses 

dados estão de acordo com a literatura, a qual refere como o tipo 3 da DvW como o 

mais raro, sendo descrito de 1 a 5% de todos os casos da doença (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). 

Os níveis do Ag:FvW estão diminuídos nos tipos quantitativos da DvW (tipos 1 

e 3) e normais ou limítrofes no tipo qualitativo (tipo 2) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008). Entretanto, no presente estudo, levando-se em consideração a concentração 

do Ag:FvW, observou-se que entre os  indivíduos classificados como tipo 1 da DVW, 

50% apresentaram níveis do Ag:FvW dentro da normalidade; e entre os 

classificados como tipo 2 da DvW, 33,3% apresentaram níveis do Ag:FvW abaixo da 

normalidade. Esses resultados demonstram que os níveis do Ag:FvW são muito 

variáveis e, portanto,  não deve ser utilizado sozinho para classificar a doença, 

sendo necessários outros testes que avaliam a função do FvW, bem como uma 

avaliação clínica paralela à laboratorial.   

Neste estudo, o tipo 2 da DvW não foi subclassificado, uma vez que seria 

necessário realizar dois testes adicionais: a agregação plaquetária induzida por 

ristocetina (RIPA) e a análise de multímeros. O RIPA avalia a agregação plaquetaria 

diante de concentrações diferentes da ristocetina (<0,8 mg/dL e >1,2mg/dL). A 

maioria dos indivíduos com DvW apresenta baixa resposta ao (RIPA), ou seja, a 

agregação das plaquetas só ocorre em concentrações maiores da ristocetina 

(1,2mg/dL), exceto, nos indivíduos com o subtipo 2B da DvW, onde ocorre afinidade 

alta entre FvW e Gp1b, tornando-os hiper-responsivos à ristocetina, de forma que 

concentrações baixas (<0,8 mg/dL) deste indutor são capazes de agregar as 

plaquetas. Logo, o RIPA é o teste utilizado para o diagnóstico diferencial ente os 

subtipos 2A e 2B. No tipo 1 da DvW, o RIPA pode estar normal ou discretamente 

reduzido e, portanto, não é o teste de escolha para o diagnóstico ou exclusão desse 

tipo da doença (ROBERTSON et al., 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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A análise de multímeros permite analisar a estrutura do FvW, através da 

eletroforese em gel de poliacrilamida. Desta forma, este teste auxilia a diferenciação 

dos tipos 2 da DvW, visto que no tipo 1, os   multímeros estão presentes, porém em 

concentrações reduzidas; no tipo 2, os multímeros de peso molecular alto estão 

ausentes, exceto no subtipo 2M; e no tipo 3, todos os multímeros estão ausentes 

(ROBERTSON et al., 2008). 

A análise das concentrações do Ag:FvW e FvW:RCo dos indivíduos com 

DVW, revelou que,  apenas, 19,0% apresentaram níveis dentro dos valores normais 

de referência para o Ag:FvW (50 - 150%) e 4,8% para FvW:RCo (50 - 150%). E, a 

relação entre as concentrações desses fatores e os principais eventos hemorrágicos 

apresentados pelos indivíduos, não demonstrou diferença estatisticamente 

significativa. Esses resultados estão de acordo com os descritos por James e 

colaboradores (2007), que ao analisarem 387 indivíduos da população canadense, 

que apresentavam o tipo 1 da DvW, também não encontraram associações sobre o 

fenótipo de hemorragia e os níveis de Ag:FvW. Os resultados encontrados podem 

ser decorrentes do perfil dos indivíduos analisados, uma vez que foi estudada a 

forma mais leve da DvW, cujos sintomas hemorrágicos são menos frequentes.  

Dessa forma, o estudo de um número elevado de casos mais graves da doença 

pode contribuir para esclarecer melhor a relação entre os níveis do Ag:FvW e a 

ocorrência de eventos hemorrágicos. 

No presente estudo, a associação das concentrações do Ag:FvW com os 

eventos de internação, uso de hemocomponentes e presença de outras patologias, 

não demonstrou diferença significativa. Entretanto, observou-se que a média do 

FvW:RCo foi menor entre aqueles que precisaram de internação e transfusão. Esse 

achado demonstra que o FvW:RCo é um teste importante para o diagnóstico e 

acompanhamento do indivíduo com DvW, devendo ser realizado em todos aqueles 

com suspeita da doença, uma vez que os níveis do  Ag:FvW podem estar normais, 

porém com a função alterada.   

Neste estudo, foram analisadas as frequências dos polimorfismos VNTR1, 

VNTR2 e VNTR3 do intron 40 do gene FvW, em 21 indivíduos com DvW e em 69 

indivíduos da população geral. O estudo desses polimorfismos iniciou-se na década 

de 90, quando Peake e colaboradores identificaram a sequência de repetição do tipo 

(ATCT)n. A partir de então, a análise molecular tornou-se foco de estudos em 
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diversos países, como ferramenta importante para avaliar indivíduos com a forma 

grave da DvW, bem como para o diagnóstico prenatal e identificação de familiares 

heterozigotos, através da identificação de deleções gênicas ou da presença de 

fragmentos anormais (STANDEN et al., 1990; CUMMING et al., 1991; CASAÑA et 

al., 1995). Entretanto, no Brasil, ainda são poucos os estudos realizados; Pena e 

colaboradores (1994) e Zago e colaboradores (1996), foram os primeiros a 

caracterizar o VNTR1 na população brasileira e apenas no ano 2000, os três VNTRs 

foram estudados por Mazzini e colaboradores, em uma população caucasoide de 

ascendência italiana e espanhola. 

A análise do VNTR1 demonstrou frequências menores para os alelos 6 (11,6%) 

e 7 (1,4%), quando comparados a outros estudos, nos quais foram descritos como os 

mais frequentes (CUMMING et al., 1991; MAZZINI et al., 2000). No presente estudo, 

os alelos mais frequentes foram o 5 (40,5%) e o 4 (21,4%) nos indivíduos com DvW, 

bem como na população geral (68,1% e 36,2%, respectivamente), sendo que o alelo 4 

do VNTR1 nunca fora descrito em outras populações e o alelo 5 foi apenas 

encontrado na população inglesa estudada por Cumming e colaboradores (1991). 

Esses dados sugerem uma característica da população estudada, provavelmente, 

consequência da forte influência de povos negros, no estado da Bahia, diferindo de 

outros autores brasileiros, que ao estudarem indivíduos caucasoides de ascendência 

europeia, encontraram frequências alélicas semelhantes àqueles descritos em 

estudos da Inglaterra e Espanha (PEAK et al., 1990 PENA et al., 1994; CASAÑA et 

al., 1995;  MAZZINI et al., 2000). 

Em relação ao VNTR2, foram encontrados 8 alelos diferentes nos indivíduos 

com DvW, que variavam do alelo 1A ao alelo 7. Cumming e colaboradores, em 

1991, foram os primeiros a identificar o alelo 1A, e desde então, este alelo não foi 

relatado por outros autores. Neste estudo, os alelos mais frequentes para o VNTR2 

nos indivíduos com DvW e na população geral foram os alelos 3 e 4 (40,5% e 

30,9%; 55,1% e 52,2%, respectivamente), entretanto, o alelo 1A foi encontrado 

apenas nos indivíduos com DvW. Esses resultados encontram-se de acordo com 

outros estudos brasileiros e europeus. Pena e colaboradores (1994) ao analisarem 

indivíduos brasileiros caucasoides, também encontraram frequência mais elevada do 

alelo 4 (35,5%) e do alelo 3 (19,4%);  Mazzini e colaboradores (2000) identificaram 

na população de São Paulo frequências mais elevadas do alelo 4, sendo de  50% 
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para os indivíduos com DvW e  34,3% para o grupo controle; Casaña e 

colaboradores (1995) encontraram na população da Espanha frequências mais 

elevadas dos alelos 4 e 3 com 39,4% e 31,8%, respectivamente. Dessa forma, a 

análise do VNTR2 demonstrou similaridade entre outros estudos, sugerindo uma 

conservação maior deste polimorfismo entre as populações. 

Em relação ao VNTR3, foram encontrados 6 alelos diferentes para os 

indivíduos com DvW, sendo os mais frequentes os alelos 3 e 4  com 35,7% e 30,9%, 

respectivamente. Além disso, foi encontrado o alelo, denominado de 1A, com 134 

pb, não identificado em outros estudos. Nos indivíduos da população geral, foram 

encontrados 7 alelos diferentes, sendo os mais frequentes o alelo 3 (52,2%), 

seguido pelos alelos 2 e 4 com frequências de 37,7%. Esses dados são 

semelhantes aos descritos por Casaña e colaboradores (1995), que identificaram 

sete alelos, sendo os mais frequentes os alelos 3, 4, 5 e 6. Mazzini e colaboradores 

(2000) encontraram seis alelos nos indivíduos com DvW, sendo os alelos mais 

frequentes o 3, 4 e 5; e oito alelos no grupo controle, sendo os mais freqüentes os 

alelos 4 (27,4% ) e 5 (26,4%). Em nosso estudo não houve diferença nas 

frequências alélicas nos indivíduos com DvW e na população geral.  

Em relação à frequência de heterozigose dos indivíduos estudados foi 

encontrada 84% para o VNTR1, diferente do descrito por Cumming e colaboradores 

(1991), que encontraram 77%; Pena e colaboradores (1994)  72%; e Casaña e 

colaboradores (1995) 75%. Provavelmente, essa diferença seja devido ao tipo de 

população estudada, reafirmando a miscigenação racial elevada no Estado da 

Bahia. Para o VNTR2, a heterozigose foi de 65%, inferior aos valores encontrados 

por Pena e colaboradores, em 1994; e Casaña e colaboradores (1995), (78% e 73%, 

respectivamente). Entretanto, foi semelhante a frequência de 66% descrita por 

Cumming e colaboradores (1991) e Mazzini e colaboradores (2000). O VNTR3 

apresentou frequência de 74%, sendo inferior a observada por Casaña e 

colaboradores, em 1995, e Mazzini e colaboradores, em 2000, (86% e 81%, 

respectivamente).  

Assim, as diferenças encontradas para as freqüências alélicas e de 

heterozigose para os VNTRs, podem ter sido decorrentes do método utilizado para 

identificá-los. Neste estudo, a técnica adotada para análise dos fragmentos obtidos 

por PCR foi a eletroforese capilar, a qual utiliza primers e marcador de pares de 
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base marcados com fluorescência, além de um software específico para análise dos 

resultados. A técnica utilizada pelos demais autores foi a eletroforese em gel de 

poliacrilamida (PAGE), que embora seja bastante utilizada para a separação de 

bandas com diferenças pequenas de comprimento, não se mostra ideal para a 

análise de VNTRs, cuja diferença no comprimento dos fragmentos, muitas vezes, é 

de apenas quatro pares de base, dificultando a sua análise. Além disso, os autores 

relatam que a presença de bandas inespecíficas, produzidas no PCR, durante a 

corrida em PAGE poderia comprometer as análises e dificultar a identificação dos 

alelos. Por esses motivos, optou-se pela técnica de eletroforese capilar, que permitiu 

separação e análise dos fragmentos mais eficiente, além de ser um método rápido, 

reprodutível, com exatidão elevada e que utiliza pouco volume de amostra, 

mostrando-se ideal para a análise de regiões de microssatélite (PEAKE, 1990; 

JAGER et al., 2001; OTHMAN et al, 2007). 

O VNTR3 tem sido descrito como a região mais polimórfica do intron 40, 

sendo considerado o marcador mais informativo para identificação de parentescos, 

aconselhamento genético e para identificação individual de casos graves (CASAÑA 

et al.,1995). O nível de informação obtido pelos VNTR1 e VNTR2 é menor, conforme 

a literatura, mas quando associado ao VNTR3 tornam-se ferramentas importantes. 

Neste estudo, o VNTR1 mostrou-se um marcador importante, visto que apresentou 

frequência elevada para o alelo 4, o qual nunca fora descrito, sugerindo que este 

pode ser específico da população e poderá ser utilizado, futuramente, como uma 

ferramenta importante para estudos antropológicos.  

A associação dos alelos do VNTR1, VNTR2 e VNTR3 com as concentrações 

do FVIII, Ag:FvW e FvW:RCo, nos indivíduos com DvW, não revelou diferença 

estatisticamente significativa, exceto, para  o alelo 3 do VNTR3. Os indivíduos com o 

alelo 3 do VNTR3 cursaram com concentrações do Ag:FvW mais elevadas (50,4%)  

que aqueles que não apresentaram o alelo (29,5%). Desta forma, a fim de confirmar 

a participação do alelo 3 do VNTR3 como um fator protetor na DvW, devem ser 

realizados mais estudos envolvendo um número maior de participantes, bem como, 

de casos mais graves, correlacionando a presença deste alelo com os níveis do 

Ag:FvW e o perfil clínico dos indivíduos. No grupo controle, nenhuma diferença 

significativa foi observada durante a análise dos alelos com as concentrações dos 

testes acima citados.  
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A análise dos alelos mais frequentes do VNTR1, VNTR2 e VNTR3 do intron 

40 do gene FvW com o grupo sanguíneo revelou que todos os indivíduos com DvW 

e grupo sanguíneo “A” apresentaram o alelo 3 do VNTR2.  Dessa forma, esses 

estudos reforçam a necessidade de estudos envolvendo a genotipagem do grupo 

sanguíneo e sua correlação com os alelos estudados.  

A análise da frequência alélica dos polimorfismos VNTR1, VNTR2 e VNTR3 

com os eventos hemorrágicos, demonstrou que todos os indivíduos que 

apresentaram o alelo 5 do VNTR1 e o alelo 4 do VNTR2, apresentaram frequência 

maior  de  hemorragia pós-trauma. Entretanto, para a validação da influência dos 

alelos dos VNTRs sobre a clínica dos indivíduos com DvW, seriam necessários 

estudos semelhantes envolvendo outras populações, assim como o aumento do 

número de participantes, para compreendermos melhor a relação entre os alelos dos 

VNTRs e os eventos hemorrágicos, a fim de, no futuro, estabelecê-los como 

marcadores moleculares de risco ao agravo da DvW.  

A prevalência da DvW descrita em estudos populacionais é de 1,0%, 

semelhante a prevalência da Hemofilia A (SADLER et al.; 2006, FEDERICI et al., 

2009; RYDZ & JANES, 2012). Rodeghiero e colaboradores (1987), em um estudo 

epidemiológico analisaram 1281 crianças em duas cidades do norte da Itália e a 

prevalência da DvW estimada para sua população foi de 0,8%; Werner e 

colaboradores (1993) avaliaram 600 crianças e adolescentes de origens multiétnica 

nos Estados Unidos da América e encontraram uma prevalência de 1,3% da DvW. 

O primeiro estudo de prevalência da DvW no Brasil foi realizado no Rio Grande 

do Sul por Fischer e colaboradores (1989), no qual foi analisado apenas a forma grave 

da doença. Mazzini e colaboradores (2000) avaliaram no Estado de São Paulo 795 

doadores de sangue do sexo masculino e a prevalência da doença foi de 1,63%. 

No Brasil a DvW, parece ser subdiagnosticada, visto que em 2007, o 

percentual de registros da DvW (21,2%) foi três vezes menor que o da hemofilia 

(62,7%) de um total de 10.982 casos de coagulopatias registrados (REZENDE et al., 

2009). Entretanto, de acordo com a Coordenação de Política Nacional de Sangue e 

Hemoderivados, o registro de novos casos aumentou em 2009 para 14.348 

portadores de doenças hemorrágicas, das quais 1.546 correspondem a casos novos 

de DvW; 1.380 casos novos de Hemofilia A e 268 casos novos de Hemofilia B. 
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Embora, os registros de casos novos de doença sejam crescentes no Estado 

da Bahia, o percentual de notificações ainda precisa melhorar, uma vez que está três 

vezes menor, quando comparado aos registros de Hemofilia A. Esses dados podem 

refletir a falta de conhecimento da doença pela equipe de saúde, bem como a falta de 

implementação do diagnóstico laboratorial em centros especializados ou até mesmo 

fontes notificadoras precárias. Isso pode ser verificado, ao comparar o registro de 

casos novos em regiões mais desenvolvidas do país, como o Sudeste; a prevalência 

mais elevada da DvW é encontrada em São Paulo (24,2%), Rio de Janeiro (21,2%) e 

Minas Gerais (14,8%) (Ministério da Saúde, 2008; REZENDE et al., 2009).     

Dessa forma, é importante a realização de mais estudos sobre a DvW para 

avaliar a prevalência da doença na população geral, o perfil clínico dos indivíduos e, 

desta forma, analisar a viabilidade de descentralizar o diagnóstico e expandi-lo para 

outras microrregiões do estado da Bahia. Além disso, são necessários mais estudos 

de caracterização do genótipo nessa população, a fim de auxiliar na implementação 

de novos marcadores prognósticos e conferir maior acessibilidade ao tratamento e 

acompanhamento das pessoas com doenças hematológicas. 
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7 - CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo foi realizada a caracterização fenotípica e genotípica da DvW, 

através da análise dos dados clínicos, laboratoriais e moleculares dos indivíduos 

com a doença e indivíduos sadios em indivíduos de Salvador – Bahia. Assim, o 

presente trabalho levou às seguintes conclusões: 

1. A maioria dos indivíduos com DvW estudados apresentou um quadro clínico 

leve, com classificação sugestiva do tipo 1 e 2 da doença, dos quais 33,3% 

não relataram a ocorrência de familiares com distúrbios hemorrágicos, 

confirmando a sua heterogeneidade. 

2. Os indivíduos com DvW apresentaram concentrações do FvW, do FVIII e da 

relação TTPa menores que as do grupo controle. Entretanto, esses 

parâmetros laboratoriais, isoladamente, não devem ser utilizados para o 

diagnóstico da DvW, uma vez que alguns indivíduos apresentaram níveis 

normais desses testes. 

3. A presença de eventos hemorrágicos não teve associação com os níveis do 

Ag:FvW e FvW:RCo. Entretanto, a frequência de internação e uso de 

hemocomponentes foi maior nos indivíduos que apresentaram níveis menores 

ou iguais a 20% do FvW:RCo, sugerindo que este teste laboratorial seja 

importante, não somente para o diagnóstico, como também para o 

acompanhamento dos indivíduos com a doença. 

 
4. A análise do VNTR1 demonstrou a ocorrência de 7 alelos diferentes que 

variaram do 4 ao 10, com freqüência mais elevada para os alelos 4 e 5. O 

alelo 4 foi identificado pela primeira vez, sugerindo ser uma característica 

específica da população estudada, o qual poderá ser utilizado como 

ferramenta para estudos antropológicos. O alelo 5 foi encontrado com maior 

freqüência nos indivíduos com hemorragia pós-trauma. 

5. A análise do VNTR2 demonstrou a ocorrência de 8 alelos diferentes que 

variaram do 1A ao 7, com freqüência mais elevada para os alelos 3 e 4. A 
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freqüência de hemorragia pós-trauma também foi mais elevada entre os 

portadores do alelo 4, sugerindo que a presença dos alelos 5-VNTR1 e 4-

VNTR2 podem conferir um quadro clínico mais grave entre os indivíduos com 

DvW. 

6. A análise do VNTR3 demonstrou a ocorrência de 8 alelos diferentes que 

variaram de 1A a 7, com freqüência mais elevada para os alelos 3 e 4. Os 

indivíduos portadores do alelo 3 apresentaram concentrações mais elevadas 

do Ag:FvW, sugerindo ser um fator de proteção para os indivíduos com DvW.  

Desta forma, os resultados confirmam a heterogeneidade fenotípica e genotípica 

dos indivíduos com DvW, justificando a realização de estudos adicionais, que 

investiguem a participação dos alelos dos VNTRs do intron 40 do gene do FvW e 

dos demais parâmetros laboratoriais no desenvolvimento clínico da doença.   
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