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Deficiência de Von Willebrand é de origem hereditária e caracterizada por um 

defeito qualitativo ou quantitativo. O fator de Von Willebrand atua 

principalmente na hemostasia primaria, na adesão plaquetaria quando o tecido 

é lesionado e na formação de complexos com o fator VIII, protegendo-o da 

proteólise. 

No ano de 1926, Erik Von Willebrand, médico finlandês descobriu uma 

desordem hemorrágica em algumas pessoas, que ficou caracterizada como 

uma doença hemorrágica dominante. Foi descoberto que essa desordem era a 

ausência de um fator na cadeia de coagulação, sintetizada por células 

endoteliais e megacariócitos.Seu gene esta localizado no braço curto do 

cromossomo 12, e armazenado nos grânulos alfa das plaquetas e 

megacariócitos e nos corpos de Weibel-Palade. A deficiência é de difícil 

diagnostico por apresentar sintomas tardios, o exame de triagem é o TS. 

O objetivo do trabalho é abordar os diferentes tipos de diagnósticos 

laboratoriais para a doença de Von Willebrand. 

Os métodos: foram realizadas Pesquisas bibliográficas do período de 1999 a 

2015, utilizamos base de dados como: Pubmed, Scielo e alguns livros. 

Descritores: Deficiência de Von Willebrand, fator de Von Willebrand, fator VIII, 

hemofilia A e diagnóstico laboratorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A deficiência de Von Willebrand prejudica a cascata de coagulação, pois a 

adesão não fica 100% e o fator VIII ( o principal fator da cascata) é degradado 

no plasma. Muitas vezes é confundido com hemofilia A, pois os sintomas são 

parecidos. Sua concentração plasmática varia conforme a tipagem sanguínea, 

ambiente e genética. Se ocorrer uma formação inadequada ou existir uma 

baixa concentração plasmática também interfere na adesão. 

Os sintomas mais comuns são: sangramento de epistaxes, sangramento 

gengival, menorreia, sangramento após extração dentaria, baixa atividade do 

fator de ristocetina e a presença de histórico de sangramento na família. 

Ela é classificada em tipo I: sendo a mais comum, apresenta- se de forma 

quantitativa e dominante, sua mutação é variável, por isso se espalha por todo 

o gene.  

Tipo II: é subdividida em 2A , 2B, 2M e 2N dependendo de onde se encontra a 

mutação do gene, apresenta- se de forma qualitativa, dominante ou recessiva. 

No subtipo 2A os multimeros de alto e intermediário peso molecular não são 

sempre formados, com a falta desses multimeros ocorre uma ligação mínima 

do FVW com a GpIb. 

No 2B ele tem uma afinidade exagerada com a GpIb, essa mutação PE 

chamada de `` ganho de função ``, sua afinidade é  tanta que pode causar 

plaquetopenia. 

No tipo 2M é caracterizado por uma afinidade bastante reduzida a GpIb, 

embora todos os multimeros sejam formados. O 2N é a forma recessiva, 

bastante confundida com a hemofilia A leve ou moderada, nesse subtipo ocorre 

uma mutação que impede a ligação do FVW ao fator VIII. 

O tipo III é autossômica recessiva, onde o paciente pode produzir pouco ou 

níveis insignificantes do FVW e baixos níveis de FVIII no plasma, é a forma 

menos frequente da doença. 

O diagnóstico pode ser clínico ou laboratorial. Para diagnóstico clínico 

investiga-se o histórico familiar do paciente, mas nem sempre é eficiente, pois 

a DVW tem diferentes formas subclinicas. O diagnóstico laboratorial torna- se 



mais trabalhoso e complexo, por necessitar de vários testes específicos, pois 

dependendo do lugar onde acorreram à mutação só alguns valores vão estar 

alterados. Esses testes são divididos em testes de triagem, confirmatórios e 

especiais. 

 

A partir da coleta de dados analisamos que para diagnosticar a deficiência de 

Von Willebrand requer paciência e esforço da parte do médico, pois é bem 

complexo e dependendo do grau da doença pode-se confundir com hemofilia, 

analisamos também que o diagnóstico clínico e laboratorial é de suma 

importância, porque a partir do histórico familiar e dos exames específicos  

pode- se excluir algumas possibilidades de erro de diagnóstico . 
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