
ATA DA 17a REUNIÃO DO GBCFLUX – 06/11/2014 
 

Inicio da reunião – Introdução da Dra Maura 

 

1- Apresentação Dra Mirtes Sales – Padronização de Laudos: 
 

- Dra Mirtes apresentou literatura de embasamento em elaboração de laudos e a 

sistemética utilizada para o levantamento de dados sobre laudos. Listou as 

instituições que participaram do levantamento. 

 

- Aberta a discussão  

 

- Discussão sobre: Se é correto sugerir outros exames no laudo. Dra Mariester 

sugeriu se utilizar o termo “correlacionar”, aceito por consenso. 

 

- Identificação: data de nascimento – consenso 

Observações: Se há falta de informações: indicar no laudo os itens faltantes 

Outros itens da identificação:  

Foi decidido após discussão manter:  data de coleta (obrigatório), de  

recebimento(obrigatório), de emissão (obrigatório). 

- Tipo de amostra: obrigatório 

- Anticoagulante: não constar 

- Data e hora da coleta: obrigatório 

- Relatos de limitação: constar 

- Quando houver dúvida do material: liberar no laudo “material enviado como.... “ -  

- Sugerido se fazer lista de comentários e notas . 

- Dados de preparação: não constar 

- Celularidade – contagem feita no equipamento de hemograma: opcional  

- Listar marcadores utilizados (CDs): obrigatório 

- Listar clones, marcas, fluocromos e população em que são expressados 

normalmente: não recomendado 

- Pesquisa se em superfície e citoplasma: constar quando de interesse 

- Abreviaturas: não recomendável. Se utilizar, incluir legendas ou citar entre 

parênteses nome por extenso. 

- Descrição do laudo: 

- População analisada: FSC/SSC/Imunofenótipo das células de interesse: 

obrigatório 

- Porcentagem de células anormais: obrigatório 

- Porcentagem de células normais: se aplicável (exemplo: quando a população 

anômala é pequena e há população normal ainda bem representada) 

- Descrição de positivo /negativo: por extenso 

- Intensidade de fluorescência:  

Foi decidido que se relate de duas formas:  

1- Relatar por extenso: fraca, moderada, forte  

2- Em cruzes: caso esta seja a opção incluir legenda 

     Exemplo: + (fraca), ++ (moderada), +++ (forte).  

 A padronização de graduação em cruzes será escrita por Dras Sílvia e Mariester 

para constar das recomendações. 

Cruzes serão utilizadas apenas para intensidade 



- Porcentagem de positividade dos marcadores: opcional , porém, não 

recomendado.  

Citar apenas quando aplicável. Ex: LMA com CD19 (20% positivo) 

- Contagem relativa de SP em casos selecionados: ex: LLC, LGL, LBM: 

obrigatório 

- Relação Kappa/Lambda em casos selecionados: opcional 

  Se monoclonal: positivo e negativo 

- Relação CD4/CD8: idem anterior: opcional 

- Resultados de outros exames quando pertinente: opcional 

- Quantificação de populações normais: recomendável 

- Interpretação dos dados para embasar conclusão: obrigatório 

- Conclusão diagnóstica baseada em classificações OMS, EGIL, etc:  quando 

pertinente 

- Inclusão de informações relevantes disponíveis: recomendável 

- Indicação de que se realizem outros exames que possam auxiliar no esclarecimento 

diagnóstico: recomendável 

- Constar conclusão clara e objetiva: obrigatório 

 

Próximos passos:  

1-Toda a discussão será enviada para subcomitê de laudos para discussão e 

fechamento. 

2- No próximo ano cada subcomitê discutirá modelos específicos de laudos.  

 

2. Padronização de Solicitações de Exames de CF – Dra Elizabeth 
X. Souto 
     Apresentação das recomendações internacionais de informações clínicas de cada 

material enviado ao laboratório, conforme (anexo 1)  

 Apresentação do consenso de formulários que foi discutido na reunião de 

agosto/2014 em Belo Horizonte, acrescentado das opiniões dos participantes (anexo 

1).  

 

3. Dra Irene Metze-Lorand apresentou regras para publicações 
científicas. 
 

4. Definida que a próxima reunião será em março na UNIFESP. 
 
5. Encerrada a reunião. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


