
ATA DA  16ª REUNIÃO DO GBCFLUX
BELO HORIZONTE –  16 /08/2014

Dia 16/08/2014 

Aos  16/08/2014  às  9:00  horas  deu-se  início  a  16ª  reunião  do  Grupo  Brasileiro  de 
Citometria de Fluxo, no Hotel Mercure Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, durante o 
XVIII  Congresso  da  Sociedade  Brasileira  de  Transplante  de  Medula  Óssea.  
Estiveram presentes: Daniele M V Avelar,  Dra Elizabeth Xisto Souto, 
Prof  Dr  Geraldo  Barroso  Cavalcanti  Junior,  Dra  Glicínia  Pimenta,  Prof  Dra  Irene 
Lorand  Metze,  Prof  Dra  Maria  Helena  A Ornelas  de  Souza,  Dra  Maria  Luiza  M . 
Cortez,  Prof Dra Maria Mirtes Sales, Prof Dra Mariester Malvezzi,  Dra Melina S D 
Athaíde, Prof Dra Mihoko Yamamoto, Dra Mirian P Beltrame, Dra Silvia J A C Pires 
Ferreira, Dr Rodolfo Patussi Correia, Dra Virgínia Pires, Dra Volmar Belisário Filho 
Dra Maura R Valério Ikoma que lavrou a presente ata.

I. ABERTURA

Dra  Maura  iniciou  dando  as  boas  vindas  aos  participantes  e  os  informes  sobre   a 
renovação e  custo do contrato anual  do site.  Também mostrou sobre o balanço das 
atividades do GBCFLUX no anos de 2013 e 2014 até a presente data.

• Término do consenso  sobre Recomendações de Painéis de Imunofenotipagem 
de Leucemias Agudas (publicação on line Cytometry B: First Proposed Panels 
on  Acute  Leukemia  for  Four-Color  Immunophenotyping  by  Flow 
Cytometry from the Brazilian Group of Flow Cytometry-GBCFLUX)

• Término do consenso de Recomendações de Painéis de Imunofenotipagem de 
Doenças Linfoproliferativas Crônicas (em preparo de publicação)

• Discussão de consenso CQ (aguarda subcomitê divulgar ao grupo)
• Discussão de consenso de subcomitê de laudos e solicitações (iniciada)

II. ORDEM DO DIA

Assunto 1:  Discussões sobre padronização de laudos de  Citometria de Fluxo (CF) de 
                   Neoplasias Hematológicas

Assunto 2:   Discussões sobre padronização de formulários de solicitações de exames de 
                    CF para  Neoplasias Hematológicas 

III. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Assunto  1: Dra  Mirtes  Sales  iniciou  apresentação  sobre  a  padronização  de  laudos 
dizendo que há uma grande dúvida de nomenclaturas em CF que ainda não estão bem 
estabelecidas e padronizadas.
Apresentou os questionamentos que o grupo fez on line a respeito do que deve constar 
ou não dos laudos de imunofenotípagem.
Apresentou  os  membros  do  Subcomitê  de  Laudos  e  que  determinou  que  serão 
discutidos apenas os laudos de Neoplasias Hematopoéticas.



Mostrou  as publicações que se referem a laudos, ressaltando a reunião de Bethesda 
1995 e publicações na Cytometry em 1997,  como US- Canadian Consensus Reporting. 
Dados  que  foram  atualizados  e  publicados  em  2006  também  da  Cytometry  como 
Consenso de Bethesda.
Dra Mirtes apresentou uma compilação de dados de padronizações,  incluindo:  CLSI 
(Guideline  Clinical  and  Laboratory  Standards  Institute)  2010  ,  a  publicação  da 
Cytometry  (Brief  de  2014),  do  Guideline  da  British  J  Haematol  2014.  Também 
baseadas nas recomendações da ANVISA RCD 302, do CAP (Colégio Americano de 
Patologistas).
Em seguida apresentou e colocou em discussão as tabelas em anexo.

Os tópicos apresentados foram discutidos pelo grupo e sugeridas as seguintes propostas 
para  próxima  reunião:
1) Dra Elizabeth  Souto  receberá os modelos de laudos e comentários sobre Neoplasias 
Hematológicas em sangue periférico, medula óssea, fragmentos , aspirados e líquidos 
orgânicos. 
2) Os subcomitês do GBCFLUX  avaliarão e levarão proposta de templates, lista de 
diagnósticos  na  língua  portuguesa  de  acordo  com  classificação  adotada,  lista  de 
comentários  e  notas  técnicas  a  serem  utilizadas  em  situações  específicas,  lista  de 
conclusões em situações em que não houver evidência de neoplasias.
3)  Valores de referência  de populações  linfocitárias  de SP serão enviados para Dra 
Mariester. 
4) Dra Mirtes disponibilizará no site do GBCFLUX a sua apresentação.

Assunto 2: Dra Elizabeth Xisto Souto iniciou dizendo que  muitas vezes o laboratório 
não tem informações suficientes para saber o que fará com a amostra.

Dra Elizabeth Souto apresentou as informações que devem constar das solicitações de 
exames de CFe recomendações.
Após apresentação foram feitas as seguintes propostas para modificação de modelo de 
solicitações:
Título do formulário: Solicitação de Imunofenotipagem
Acrescentar data e hora da coleta
Hipótese diagnóstica  deve ser colocada no  cabeçalho
Na solicitação será apenas Imunofenotipagem.  Retirar  de SP e MO 
Mudar o termo material para tipo de amostra e acrescentar biópsias, punções aspirativas
No  campo  terapias  prévias  colocar:  
1)  Se  usou  anticorpos  monoclonais  (ex:  Rituximab)
2) Data da última transfusão __/__/__ (importante para HPN)
Retirar do formulário:  a razão do estudo porque  deve constar a hipótese diagnóstica
Se doença residual mínima deve constar o resultado do diagnóstico e data .

Orientações para envio de material para imunofenotipagem.: 
1) corrigir o 3º item para MO
2) Perfil para HPN: colher 5 mL de sangue em EDTA à temperatura ambiente

Os presentes definiram que os modelos de laudos e formulários deverão ser enviados 
Dra  Beth  que  compilará  e  enviará  à  Dra Mirtes  para  elaborarem as  propostas  para 
discussão na próxima reunião do GBCFLUX que acontecerá durante o Hemo 2014 no 



dia 06/11/2014 na cidade de Florianópolis.  Sem mais  para discutir  foi   finalizada  a 
reunião.


