
13° REUNIÃO GBCFLUX DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, no Rio de Janeiro,
Unidade CID do Laboratório Sérgio Franco, Laboratório DASA.

Abertura:  15 hs

I- PRIMEIRA PARTE: APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE DLPC – T: Dra
Sílvia.

Discussão sobre os painéis:

Dra Elaine : Comentou que poderia ser de acordo com a recomendação clínica.
Dra Irene :  Se for SP e MO não vale para Hodgkin, apenas válido para linfonodo.
Dra Nydia : Sugeriu fazer  algoritmo para montar o painel .  Comentou quanto ao uso
não habitual dos marcadores perforina, granzima , CD94 e CD279 no nosso meio.
Dra Mariester: Comentou  também sobre  o uso restrito dos marcadores nas instituições
e fez  a proposta de se centralizar o diagnóstico de DLPC  T  em alguma instituição.
Dr Alex:  Colocou que este painel seria o padrão ouro para o diagnóstico , porém
dependerá do serviço, se há baixa frequência de casos, se deve-se encaminhar o caso
para outro serviço, etc
Dra Silvia: Considerar no painel grupos de doenças de acordo com o tipo de DLPC-T:
citotóxicas , etc...
Dra Mirtes: No estudo de DLPC-T é importante o painel de triagem , para se definir
qual a expansão clonal envolvida. Por isso o tubo proposto para triagem é adequado.  A
presença do CD56 ajuda a direcionar para NK e LGL.
Propostas elaboradas:  Painel mínimo para DLPC-T ou Padrão ouro para quem tiver
condição de fazer. Ver mudanças nos painéis.

Definindo os painéis:
Dra Mirtes : discutiu a perda do CD26 na população CD4 , em guideline tem a
porcentagem já estabelecida é em torno de 20%.
Comentou também que o CD25 , receptor de interleucina 2 , deve ser vista a população
CD4 na  ATLL.

Elaborando  painel reduzido de 4 cores.
Incluir as referências: AM J Clin Pathol 2001 , 115: 885-92
Blood, 2007 , 110: 1713-22

Em cada tubo será escrito a utilidade do mesmo.
Tubos 1 a 3 SP e MO e tubo 4 linfonodo.

Dr Orfao :
Incluir TCR gama / delta  .
Quanto ao  CD30 a questão é se é anaplásico  com infiltração de MO e/ou SP , se for
células grandes na morfologia ou no FSC/SSC,  incluir CD30.
Há estudos que mostram que o erro no diagnóstico de DLPC-T por citometria chega a
ser em torno de 30%.
Dr Orfao é favorável a centralizar  diagnóstico com painel completo.



Propostas: pesquisa on line para ver quem tem disponibilidade de receber os casos de
DLPC-T.

Dra Irene: Falou da importância do GBCFLUX procurar viabilizar estes diagnósticos
difíceis e raros . O grupo deveria promover uma solução para isso. A instituição que
receber os casos deverá ser ressarcida.  Citou o exemplo do GEMOH  que tem verba
própria. Ela acha que o GBCFLUX deveria ter como resolver esta questão.
Dra Mihoko : sugeriu que quem tiver disponibilidade para fazer este diagnóstico , pode
escrever um projeto e ter verbas para este estudo.
Milton Cabrera: sugeriu que instituições doem anticorpos e centralizem as pesquisas de
DLPC-T.
Dra Maura : a secretaria do GBCFLUX enviará um e mail para todos para ver quem tem
disponibilidade de receber os casos.
Maria Claudia : Universidade de Santa Catarina, pode fazer um planejamento para este
estudo e seria possível fazer parceria com Dra Sílvia.

Proposta aprovada por unanimidade:
Que seja criado centro (s) de referência para diagnóstico de DLPC-T, após ter-se
identificada expansão clonal T no serviço de origem.

Quanto aos painés de DLPC-T , enquanto não se tem o centro da referência , foi
decidido:
Fazer triagem e painéis 1 ou 2 de acordo com cada instituição.

Dr Orfao;
Informou que os anticorpos  perforina, granzima  perdem expressão facilmente, mesmo
estando dentro do prazo de validade. Mesmo quando se alíquota para não abrir
freqüentemente o frasco.
Falou que CD57 é mais importante nas T.
CD94 é forte e sugere a clonalidade , CD7 é fraco, CD2 às vezes é negativo
Granzima e perforina diagnosticam DLPC-T citotóxica.
Painel NK : retirado o CD57 por sugestão do Dr Orfao, painel aprovado.

Todas as modificações feitas nos painéis durante a reunião, serão enviados pela Dra
Sílvia para a secretaria do GBCFLUX e serão publicados no site do grupo.
Considerações finais:  Retirar  a observação: “recomenda-se que os serviços que
trabalham com 3 cores migrem para 4 a 8  cores.”

II - SEGUNDA PARTE: Assuntos organizacionais e científicos.

Dra Maura falou sobre a votação e eleição da comissão organizadora atual .
Falou sobre o trabalho que se tem pela frente e que deve continuar.
Agradecimentos ao Dr Orfao.

Dra Maura: Serão disponibilizados e mails para cada subcomitê do GBCFLUX.
A hospedaria enviará os e mails e orientações.



Dra Mariester falou sobre o Comitê de células tronco: Mariester, Mirian , etc. Falou
sobre a importância do grupo continuar . Dra Mariester coordenará e entrará em contato
com as pessoas para continuar o grupo. Estabelecer painéis para células hematopoéticas,
mesenquimais , etc.

Foi comentado que alguns patrocinadores se cadastrou no site do GBCFLUX como
membro .
Definido que quando pedirmos patrocínio devemos pedir para todos os principais
fornecedores. Sugerindo-se que o subcomitê executivo do GBCFLUX centralize as
solicitações.

BD: entrou em contato para patrocinar os coffee breaks  para o ano todo. Será enviado
contrato para este patrocínio.  Será enviado e mail para a BD dizendo que o financeiro
do GBCFLUX deverá ser contatado.

Falou-se sobre contato com a ABHH sobre a mesma receber a verba dos patrocínios.
Foi  sugerido pela Dra Irene para aguardarmos a eleição da próxima diretoria da ABHH.

Dra Nydia: Falou sobre a importância de termos uma programação de atividades para o
ano todo como de reuniões , cursos , pedidos de patrocínio , etc. Ficou definido por
consenso que teremos de 3 – 4 reunião por ano.

Dra Maura: Lembrou a todos que devemos ter uma assembléia obrigatória por ano e  foi
sugerido que esta fosse durante o HEMO.

Dra Maura falou sobre a constituição do Conselho de vogais.  Ficou estabelecido que o
mesmo será formado pela coordenação anterior além dos Drs Dewton Vasconcelos e
Alberto Orfao. Este último foi convidado durante o evento e aceitou.

Foi falado sobre o estabelecimento de regras de relacionamento com patrocinadores ,
isto será discutido por e mail.

Houve  discussão sobre o  relacionamento do GBCFLUX  com ABHH.  Dra Irene
ressaltou que apesar deste relacionamento  ainda não ser muito bem estabelecido, já
tivemos um grande avanço , uma vez que  atualmente a organização dos cursos pré
congressos é totalmente feita pelo GBCFLUX .

Falou-se sobre a função da Comissão científica:  a mesma deverá discutir realização de
curso anual, publicações , definição de autoria .

Dra Irene: falou sobre as regras internacionais de autoria.

Dr Alex ressaltou que a autoria dos artigos deve incluir as pessoas que: escreveram o
artigo, as que participaram efetivamente das discussões dos painéis in locu ou on line,
as que revisaram o texto.

Dra Irene: Quanto ao artigo dos painés de Leucemias Agudas que já está escrito , devem
ser autores: as pessoas que escreveram, as do subcomitê de leucemias agudas que
efetivamente participaram . No final do artigo listar os membros do grupo como “on
behalf of”



Dra Irene e Alex concordam.

Ordem de autoria : primeira autora : Dra Maura seguido das 4 pessoas que escreveram
em ordem alfabética, seguidos dos outros membros do subcomitê em ordem alfabética e
finalmente o “on behalf”.

Sobre o comitê executivo : Quando a comissão científica for fazer algo a comissão
executiva deverá dar  suporte como  em organizações de eventos etc...

Dra Maura: falou que ainda há assuntos a serem discutidos , mas devido ao adiantado da
hora , os assuntos poderão ser discutidos on line.

Falou-se rapidamente sobre a próxima reunião que será durante o HEMO. Data e local
ainda a ser definido.


