ATA DA 14 a REUNIÃO DO GBCFLUX – BRASÍLIA (07/11/2013)
1) Comunicadas as datas das reuniões do grupo em 2014:
1ª em São Paulo: 22/03/2013 (HA Einstein)
2ª em Belo Horizonte (Congresso de SBTMO): 16/08/2014
3º em Florianópolis ( Hemo/2014)
Frente ao fato de termos copa do mundo em junho/julho, com dificuldade para
deslocamentos em aeroportos, não teremos 4 reuniões no próximo ano.
2) Centros referência para DLPC-T
Proposta Dra Irene: Projeto pesquisa FAPESP
Dra Mariester: centros devem ter o painel mínimo de triagem T para depois
encaminhar aos centros de referência diagnóstica
Dra Mihoko: obrigatoriedade de discussão prévia de cada centro encaminhador
de casos com o centro de referência, previamente ao envio das
amostras
Dra Silvia: definir validade do material para CF (máximo 2 dias para amostra de
SP), validade dos Ac e quais os casos que serão enviados
Dras Mirtes e Mihoko: ver quais são os centros que terão estrutura para biologia
molecular também.
Dra Silvia: o PCR dá falso positivo, o gold standard é o southern blot
Dra Maura: ausência de estudo de clonalidade por PCR não deve ser empecilho
para iniciar o estudo de clonalidade T por Citometria de Fluxo
( cadeias v) que dão resolução em 70% dos casos segundo Dra
Silvia
Dra Mihoko: INCA teria experiência em PCR? Proposta de falar com a equipe
de Biologia Molecular do INCA
Dra Irene: proposta de enviar para Dr Orfao os casos que necessitem de PCR e
depois treinar pós graduandos para montar a técnica
Dras Irene e Mihoko vão coletar as informações de quais centros podem receber
os exames de PCR.
Proposta de centralizar exames em Florianópolis, Curitiba e Jau.
3) Curso de CF para abril / maio/2014
Público alvo: biologistas, pessoas que trabalham em bancada
Módulos: curso básico, aplicações e análises
Dra Silvia: módulos serão em datas diferentes, em 2 dias.
Dra Mirian: propôs realização de módulos simultâneos com assuntos
diferentes como no ESCCA , desde o básico até o avançado em
cada assunto
Maira da BD: ofereceu centro de treinamento para a parte prática do curso
Dra Mirtes: começar com um curso bom mas básico, sem complicar com
plataformas práticas.
Dr Felipe: proposta de usar o Hemo Educa para fazer um curso, como já havia
sido discutido em reunião prévia da Comissão Organizadora.
Conclusão: como não houve consenso sobre o curso, ficou resolvido que
Comissão Científica resolveria o assunto em sessão à parte, e a reunião foi encerrada
pelo adiantado da hora.*

* Comunicado extra reunião: a decisão da Comissão Científica em reunião do
dia 08/11/2013 foi que no ano de 2014 fosse realizado o curso pela plataforma
HemoEduca, com apoio da ABHH e que para 2015 planejará um curso presencial.
As providências para a realização do curso on line já se iniciaram.

