
ATA DE 8ª REUNIÃO DO GBCFLUX – SÃO PAULO (HEMO 2011) – 10/11/2011

1) O Prof Dr Dewton de Vasconcelos apresentou Imunodeficiências Congênitas 
ilustrada com de Casos Clínicos

2) A Dra Elizabeth Xisto Souto apresentou o trabalho do subcomitê de Leucemias  
    Agudas, como tentativa de consenso de painéis e recomendações do Grupo 
    Brasileiro. Assim que houver consenso do painel de triagem pelo grupo todo e     
    bem estiver bem consolidado poderemos fazer uma publicação

Discussões:

Prof.  Dra  Irene  Lorand-Metze:  se  o  grupo  for   recomendar  o  painel  de  triagem 
precisamos  enviar para ABHH a incidência/ evidências de utilização desse painel.

Dra  Maura  R  V  Ikoma:  Os  painéis  foram  montados  através  de  informações  dos 
profissionais  inscritos  no  GBCFLUX,  que  nos  enviaram  quais  os  anticorpos, 
fluorocromos e clones que estão sendo utilizados em seus serviços. Além desses dados 
serem avaliados e compilados pelos participantes do subcomitê de LA, os painéis foram 
elaborados mediante experiência consolidada que esse subgrupo tem  com a utilização 
dos mesmos.

Dra Nydia S Bacal: Os painéis  não devem ser  recomendados. Somente informar  que 
ele  funciona,  pois  futuramente  utilizaremos  outros  citômetros  mais  avançados,  com 
mais cores. Sugere a troca de informações para a padronização de painéis de 8 cores.

Dra Elizabeth X Souto: Sugere que os painéis de 3 e 4 cores sejam recomendado pois é 
a realidade atual de muitos serviços.

Prof  Dra  Mihoko  Yamamoto:  Sugere  que  os  painéis  sejam  apresentados  como 
levantamento do grupo.

Prof Dr Alberto Orfão: Sugerir organizar os painéis de 3 e 4 cores, não perdendo de 
vista  a  transição  para 8  cores  num período de  5 anos.  Em termos  gerais  a  triagem 
sugerida funciona.  O que preocupa são DRMs  e  MDS,  que para isso precisamos 
pensar em evolução. Painéis de 3 cores não são suficientes para MDS, pensando nisso, 
sugere evoluir para 8 cores.

Dra  Nydia:  Sugere  padronizar  a  triagem do Euroflow.  Como recomendação  para  o 
futuro assim os fornecedores podem se programar. 

Prof Dr Orfão: O grande problema do Euroflow foi ter os fluorocromos que queríamos e 
que  não  tínhamos.  Porém  hoje  as  empresas  fabricam  os  fluorocromos  que  nos 
desejamos na Europa 

Leila: Precisamos pensar na liberação dos anticorpos  pela ANVISA. Devemos discutir 
painéis para  pensar nos registros e facilitar a importação/ liberação.



Dra Nydia: Recomendar a triagem de 3 e 4 cores e também a triagem de 8 cores para os 
fornecedores poderem se organizar.

Dr Alex Sandes: realizar um trabalho paralelo com a transição dos painés de 3 e 4 cores 
para 8 cores.

Prof Dra Irene:  O grupo precisa  fornecer  treinamento   técnico (cursos) para formar 
profissionais para trabalhar com os aparelhos atuais e novos aparelhos.

Prof  Dr  Dewton:  sugere  a  formação  de  um  subcomitê  de  Gestão.  Dra  Mirtes  irá 
auxiliar

Dra Beth: sugere enviar os painéis para o grupo para que todos enviem suas sugestões 
sobre os painéis e   fluorocromos,  para depois compilar os dados.

Dra  Maura:  Marcimara  distribuirá  esse  documento  para  que  todos  enviem  suas 
respostas. Prazo para retorno: 15 dias. Dados serão compilados e enviados para o comitê 
LA para se reunirem  antes da próxima reunião do grupo para discussão.

Dra Nydia irá participar do comitê  de LA.

Dra  Nydia:  Formação de um  Comitê RH .  com auxilio  das  Prof.  Dra Irene e  Dra 
Mihoko, 

Dra  Irene:   Sugere estágios  através  do aprimoramento  profissional  (FUNDAP) com 
bolsas e Instituição de prova de proficiência em CF para profissionais não médicos. 

Prof Dra Karina Inácio Carvalho: Divide sua experiência no curso de pós graduação em 
CF  que  aplica,  onde  os  alunos  estão  satisfeitos.  Convida  todos  do  grupo  para 
participarem do curso (dias 21 a 23 de maio de 2012). Abre também o laboratório para 
estágios. 

Ana  Leda/  Dra  Irene:  Sugerem  oferecer  curso  básico  em  CF  para  nivelar  o 
conhecimento para quem irá começar a trabalhar com CF.

Dr  Alex:  Sugere  cada  serviço  oferecer  seu  curso  e  o  GBCFLUX  monta  cursos 
complementares.

Proposta Dra  Nydia: Criar e comitês para organizar e planejar.

Dr Dewton:  fazer uma proposta para cursos para os médicos de laboratório e médicos 
Hematologistas

3) Dra Maura avisou que a  próxima reunião será  em Curitiba,  em fevereiro  ou 
março/2012, com data a ser agendada pela equipe da UFPR



ATA DA 1ª REUNIÃO FLOWSUR

1) Dra  Maura  fez  um  breve  relato  de  como  surgiu  a  idéia  do  FLOWSUR  e 
apresentou o Dr Hugo Giordano, presidente do Grupo Rioplatense de Citometria 
de Fluxo apresentou os objetivos da criação do grupo.

2) Dr Hugo apresentou as realidades em citometria de fluxo, por pesquisa realizada 
pelo GRPCF e pelo GBCFLUX, que embora tenham sido respondida por 23 
participantes do Brasil e 23 de outros países, indicou que basicamente os países 
latino americanos são muito parecidos em nível de qualificação dos profissionais 
que  trabalham  com CF,  e  do  número  de  fluorocromos,  das  limitações  para 
obtenção  de  anticorpos  e  reagentes  e  da  expectativa  para  a  migração  para 
citômetros e painéis de 8 cores.

3) Marcada  uma  próxima  reunião,  em  que  deverão  participar  apenas  alguns 
delegados de cada país, para otimizar as discussões, conforme determinação do 
Dr Hugo Giordano. A pauta deverá ser discutida com os representantes de cada 
país.

4) Dra Maura prontificou-se a conseguir junto a ABHH o local para essa reunião, 
que deverá acontecer durante o Highlight ASH em Foz do Iguaçu.


