
Reunião GBCflux  08/11/2012 
HEMO – 2012 Rio de Janeiro

Pauta:
- Apresentação do consenso dos painéis de LMA e LLA T
- Definir data da próxima reunião de 2013 (Dra. Irene sugeriu que fosse em Campinas)
- Discussão de evento científico organizado pelo grupo
- Arrecadação para pagamento do site, pois ainda não atingimos o valor total.
- Eleição triênio 2013-2015

Abertura: Dra. Irene

Sugeriu inverter a ordem da pauta assim quem quisesse assistir a outras palestras que estivessem 
acontecendo poderiam ir após resolver os assuntos práticos.

− Pagamento Site

 Foi apresentado o valor final do site que está sendo elaborado pela empresa Hospedaria
            Valor Total do site: R$ 1362,00, sendo: 
                                desenvolvimento site: R$1200,00
                                hospedagem site – referente ao período 10/07/2012 a 10/07/2013 – 

R$:132,00
                                registro do domínio gbcflux.com.br junto ao órgão brasileiro de registro – 

referente ao mesmo período acima – R$ 30,00
Havíamos arrecadado até a presente reunião R$1070,00
Sugeriu-se realizar nova arrecadação após o fim da reunião para concluir o pagamento das 

despesas.

− Evento Citometria

Questionamentos: Qual seria o público alvo?
                              Qual cidade? Houve um consenso que o melhor local seria em São Paulo
                                Dra. Mirtes e Dra. Karina sugeriram o teatro da USP em São Paulo
                               Duração (horas aula)? Ideal seria começar na sexta ao fim da tarde e 

terminar no domingo no almoço.
   Temas:

Dr. Leandro Thiago: focar no fechamento dos painéis e processamento das análises dentro do 
que já está finalizado no GBCFlux

  Dra. Irene: há a necessidade de falar de princípios, padronização até análise -  existe um curso 
de extensão na Unicamp que aborda tudo isso, principalmente para os estudantes,  que propõe 
citometria como parte de seu estudo e não sabe nem do que se trata.

Dr. Leandro Thiago: Seria então um curso básico para quem quer começar a trabalhar com 
citometria

Dra. Mihoko: Mas o evento deve ter um “chamariz” para que as pessoas se interessem e 
venham, a apresentação do consenso dos painéis seria interessante.

Dra. Irene: incluir temas de Imuno e Hemato?
Dra. Mirtes: Propor para que se encaminhe por e-mail até a próxima reunião temas, sugestões, 

casos clínicos e inovação.
Dra.Karina: tem quase certo um evento internacional de citometria em Imunologia para o 

segundo semestre de 2013.
Dra. Irene: o melhor seria fazer no mês de agosto, mas deve observar se não irá ficar próximo 



do congresso da SBTMO que ocorre neste mês.
Concluindo que enviem sugestões por e-mail até a próxima reunião e que se feche os temas  na 

reunião  para iniciar a preparação para o evento.  O evento ocorrerá no segundo semestre 
provavelmente agosto.

− Local da próxima reunião: Campinas no primeiro sábado do mês de março

− Eleição Triênio 2013-2015
Proposta de pauta incluída no momento da reunião a pedido da Dra. Maura por e-mail enviado a 

Camila.
Camila fez leitura do e-mail abaixo:  

“Conforme nosso regimento interno, discutido durante 4 reuniões em 2010, no ano da criação 
do grupo, a comissão organizadora ( científica e executiva) deve ser renovada a cada 3 anos. Cito o 
Capítulo VII - DA ASSEMBLÉIA GERAL

Parágrafo Terceiro: As eleições da Comissão de Coordenação serão realizadas a cada 3 anos, 
portanto terá um mandato de 3 (três) anos. Será obrigatória a renovação de 2/3 da comissão.

Parágrafo Quarto: A apresentação das chapas para concorrerem à Comissão de Coordenação 
ocorrerá até 1 (um) mês antes da Assembléia Geral  que elegerá a Próxima Coordenação, 
devendo  ser  encaminhadas  oficialmente  e  por  documentação  entregue  à  Comissão 
Administrativa do Grupo.

Art. 16º - A Assembléia Geral Ordinária será realizada, no mínimo, de 03 (três) em 03 (três) 
anos, em local a ser determinado no Edital de Convocação, com as seguintes finalidades:

Portanto, proponho que os interessados devam se inscrever pelo e mail do grupo até um mês antes 
da reunião de Campinas, quando deverá ser instalada a Assembléia Geral Ordinária do GBCFLUX 
e realizada a votação.

Proponho também que os 8 membros titulares da comissão atual nos comuniquemos por e mail para 
organizarmos a sucessão, antes da próxima reunião”

Desta forma os interessados devem se candidatar até 02/02/2013 por e-mail.

 - Dr. Leandro Thiago informou sobre o grupo de trabalho de DRM da SBTMO , criado a 
pedido dessa sociedade, dizendo que recebeu os arquivos de MO normal enviados  on line e que em 
breve disponibilizará para todos. Foi mais uma vez ressaltada a necessidade desses estudos e que o 
grupo encontra-se aberto à participação de quem queira. Dra Irene ressaltou que é a primeira 
tentativa de integrarmos os serviços.

− Apresentação do consenso dos painéis de LLA T e LMA pela Dra. Beth

 Painéis apresentados:



LLA T 

Painel 4 cores

Painél obrigatório:

Painel Recomendável: se CD3 de membrana for positivo

Painel Opcional: Importante para estudo de DRM e para identificação de LLA T “Early Thymic 
Immunophenotype”  

Painel 3 cores

Painél obrigatório:

Painel Recomendável: se CD3 de membrana for positivo



Painel Opcional: Importante para estudo de DRM e para identificação de LLA T “Early Thymic 
Immunophenotype”  

LMA

Painel 4 cores

Painél obrigatório:   

Painel Opcional: para ampliar estudo de Eritroleucemia/SMD (tubo 1), Leucemia 
Megacarioblástica (tubo 2), LMA com 11q23 (tubo 3)

Painel Opcional: se não definir linhagem com os anteriores:
Linhagens dendríticas/basófilos (tubo 1), basófilos (tubo 2), mastócitos (tubo 3)



Painel 3 cores

Painél obrigatório: 

Painel Opcional: para ampliar estudo de Eritroleucemia/SMD (tubo 1), Leucemia com 
diferenciação monocitária (tubo 2), LMA com 11q23 (tubo 3)

Painel Opcional: se não definir linhagem com os anteriores:
Basófilos (tubo 1), mastócitos (tubos 2 e 3), dendríticas (tubo 4)

  *A escolha do CD25 FITC foi pela limitação de cores deste painel, pois este marcador não 
apresenta boa expressão em FL1. O ideal seria em PE (FL2).

Dra. Beth lembrou que os painéis são uma recomendação para os diversos serviços.
Que os marcadores sugeridos nos painéis opcionais são importantes para estudos das DRMs e/ou 
identificação de subgrupos com valor prognóstico. 

Discussão LLA T - 
Dr. Alex: o painel opcional além do estudo de  DRM é importante para a identificação de LLA  T 
com “early thymic immunophenotype” (ETP  T- ALL ).
Dra. Elaine: no painel de DRM do EUROFLOW está sendo acresecentado  do CD45RA
 Dra. Beth: esse marcador pode entrar como sugestão para o futuro. Pois a proposta é que todos os 
painéis do consenso sejam revisados periodicamente.



Discussão LMA
Dra. Beth lembra que este painel também é útil para pesquisa de SMD e não somente LMA
Dr. LeandroThiago: lembrou que no laudo de citometria não pode ser concluído que é SMD, pois 
não está nos  princípios da WHO, portanto deve ser conservador nos laudos colocar somente que se 
trata de displasias mielóides e descrever as linhagens.
Dra. Beth sugeriu que essas idéias de como fazer laudos pudesse ser um tema para uma reunião.
Dr. Alex sugeriu discutir uma próxima vez somente SMD.
Dra. Beth: recapitulando, estes painéis (LLA T e LMA) foram muito discutidos e em breve estarão 
no link do GBCFlux.
Dra. Mirtes: uma combinação que ajuda muito para qualidade é a compensação utilizando um SP 
normal com Multitest (BD)®, isso garante uma segurança maior do que o uso de um controle 
isotipo. Costuma fazer todos os dias antes de iniciar a rotina, pois usa como controle interno de 
qualidade.
Dr. Alex - Vale a pena publicar todos os painéis de consenso do grupo como 1ª recomendação.
Dra. Irene – Publicando junto a ABHH dá muito trabalho e perdemos tudo o que fizemos até agora.
Dr. Alex: não junto a ABHH, mas isolado. Publicando como um artigo de revisão do grupo
Dra. Irene: quem iria escrever o artigo?
Dr. Alex: sugere que sejam a Dra. Maura e Elizabeth pois estão na coordenação do subcomitê
Dra. Irene: e os demais integrantes seriam todos os autores.
Dra Beth, Dr Alex e Dr Geraldo vão ver a questão de escrever o artigo sobre os painéis juntamente 
com Dra Maura.

− Dra. Irene lembrou do Subcomitê de Linfoproliferativas Crônica – perguntou se alguém 
tinha notícias de como estavam os trabalhos.

    Dra. Mihoko – não iria falar devido a ausência da Dra. Silvia. As discussões estavam sendo 
encerradas por e-mail e os painéis poderiam ser apresentados na próxima reunião em Campinas. 
Que não fariam mais reuniões presenciais por enquanto devido as dificuldades em locomoção e ao 
pouco tempo disponível para isto por enquanto, assim as discussões e os fechamentos dos painéis 
seriam feitos on line (por troca de e-mails).
Dr. Leandro Thiago – mas precisamos ressaltar a importância das pessoas responderem os e mails 
mais rapidamente, pois uma das questões que é sempre ressaltada pela Dra. Maura é o quanto é 
difícil de receber as respostas por e-mail em tempo hábil. Uma sugestão é trabalhar sempre com 
deadlines e sempre mandar e-mails lembrando do prazo final, isso faz com que as pessoas 
respondam mais rapidamente.

Feita arrecadação para o site do GCFLUX .
Finalizada a Reunião. 

  


