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INICIAÇÃO CIENTÍFIC A

Pesquisadora traça genograma de famílias 
com doença hemorrágica hereditária 

*Estudante de Jornalismo; bolsista da Diretoria de Comunicação da UFJF

Thiago Andrade*

Para aprimorar o conhecimento sobre 
a Doença de Von Willebrand (DVW) 
nas cidades mineiras de Governador 

Valadares e Belo Horizonte, a professora 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) Cibele Velloso trabalhou junto aos 
Hemocentros da Fundação Hemominas 
coletando dados familiares e construindo 
os genogramas de famílias que possuem 
membros afeados pela doença. A pesqui-
sa foi uma das vencedoras do 20º Semi-
nário de Iniciação Científica da instituição, 
em 2014.
Na maioria dos casos, a DVW é determi-
nada por herança genética causada por 
diminuição ou disfunção da proteína que 
auxilia a coagulação sanguínea, o fator de 
Von Willebrand (FVW). Além de avalia-
ções clínica e laboratorial realizadas para 
o diagnóstico, é importante analisar a his-
tória familiar para ajudar na classificação 
do tipo da doença, pois há seis subtipos 
distintos, e orientar a família e possíveis 
membros afetados. A pesquisa está em 
andamento, mas 360 pacientes já tive-
ram seus diagnósticos concluídos. Das 88 

famílias identificadas, 50 foram analisa-
das e seus genogramas “desenhados”. 
Diferentemente da Hemofilia A, que cau-
sa sangramentos e é mais conhecida pela  
população e profissionais de saúde, a DVW 
apresenta complexidade no diagnóstico, 
pois requer procedimentos de alto custo, 
quase sempre não disponíveis nos labo-
ratórios ou hemocentros, e muitas vezes 
imprecisos. “As dificuldades surgem por-
que os fenótipos dos pacientes variam ao 
longo do tempo, e as mutações do FVW 
podem ter efeitos complexos. Portanto, a 
fronteira entre fenótipo normal e anormal 
não é facilmente definida. É um grande 
desafio para os hematologistas distinguir, 
diagnosticar e tratar casos suspeitos”, ex-
plica Cibele. Segunda ela, esses fatores 
levam a um relativo negligenciamento da 
doença, embora sua prevalência na popu-
lação seja semelhante à Hemofilia A, que 
atinge um a cada dez mil homens. 
Despreparo e desinformação sobre a do-
ença dificultam seu entendimento. Por 
isso, o genograma, também chamado de 
“álbum de família”, torna-se mais impor-

tante, pois mostra graficamente a estru-
tura e o padrão de repetição nas famílias, 
sendo dividido em entrevista, registro, 
classificação e diagnóstico. “Ele permite 
leitura rápida e abrangente da organização 
familiar, facilitando a percepção do médi-
co sobre a relação do problema clínico com 
o contexto familiar. Também possui cunho 
educativo, permitindo ao paciente e à fa-
mília terem noção de relações e distúrbios 
que os afetam.” 
Os resultados das avaliações clinicas, la-
boratoriais e os genogramas foram in-
cluídos nos prontuários dos pacientes e 
poderão ser utilizados pelo médico para 
diagnosticar  e identificar outros mem-
bros da família afetados. “Promovemos 
encontros com profissionais de saúde 
dos Hemominas e produzimos cartilha de 
orientação com os principais aspectos da 
DVW. Dados clínicos e laboratoriais estão 
disponíveis em um banco informatizado 
construído ao longo do projeto, sendo ali-
mentado com novas informações e dispo-
nibilizado para futuras investigações.”

Trabalho, realizado nas cidades mineiras de Governador Valadares e Belo Horizonte, 
foi um dos vencedores do 20º Seminário de Iniciação Científica da UFJF, em 2014
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