Ata - 18° Reunião GBCFLUX - 28/03/2015
Unifesp- São Paulo
8: 50 hs – Abertura Dra Mihoko
9:00 hs – Aula Dra Elyse Moritz – “Aplicações da citometria de fluxo em hemoterapia”
9:30hs - André Cardoso – BD – “Apresentação cell sorting como ferramenta de suporte
diagnóstico em hematologia.” BD FACS Jazz.
Clinical chemistry 52-3 , 430-437 , 2006 (DRM e confirmação com cell sorting)
Haematology 2012 97(1): 137-141
Cancer cell vol25 march 2014 , pag 379-392

10:00 hs – Coffee break
10:35: Discussão de temas do HEMO:
Dra Mihoko fez um resumo das apresentações de 2012 a 2014
Propostas e discussões preliminares para HEMO 2015:
- O que os citometristas querem saber do clínico? (informações no pedido
médico – formulário de encaminhamento de material para citometria de fluxo)
- O que os clínicos querem saber ou como interpretar os laudos?
- HPN apresentação teoria e casos, abordar principalmente sobre o significado
dos achados na citometria de fluxo.
- TMO – CD34
- Imunologia - Imunodeficiências congênitas
- DRM LMA – Proposto convidar Dr Campana
- Sugestões de palestrantes:
Espanha: Alberto Orfao, Bruno Paiva, Juan flores e Julia Almeida
Portugal: Maria Arroz , Paulo Lucio e Margarida Lima
Holanda : Van Doguen e Arjan van de Loodstrecht
EUA: Borowitz, Brent Wood , Paul Wallace , Paul Robinson , Michael Loken e
Garry Nolan
Canadá: Robert Shuterland
Singapura: Dario Campana
Dra Irene: Inicialmente sugeriu que fossem abordadas HPN e Subpopulações
linfocitárias. Falou sobre a aplicação de citometria em SMD (Consensos 2014) ,
sugeriu Dra Ana (Toronto) .
Dra Mirtes sugeriu que Dr Campana seja convidado para apresentação de DRM.
Sugestão da Dra Mihoko: 1 ou 2 palestrantes internacionais e palestrantes
nacionais e manter apresentação de casos. Sugeriu conversar com Dra Maria
Lucia Lee sobre o programa de hematologia pediátrica no HEMO e caso se
convide Dr Campana que o mesmo dê outras palestras além da palestra no pré
congresso de citometria de fluxo.
Alex: Sugeriu que o Dr Robert Shuterland possa dar aulas de HPN e CD34+.
Dra Irene : Sugestões de palestras:
“Como o pediatra deve fazer a primeira triagem de imunodeficiencia congênita”sugestões de palestrantes: Drs Dewton, Marluce, Luiz Eduardo, João Bosco.
Outra sugestão: “Citometria de líquidos biológicos.”

Após ampla discussão de todas estas sugestões chegou-se ao programa do curso
pré – congresso de citometria de fluxo do HEMO 2015:
Aulas: Moderadoras: Dras Mirtes e Mihoko
- LMA –DRM: Dr Dario Campana
- Imunodeficiência Congênita Triagem Clínica e Citometria de fluxo: Dr
Dewton Vasconcelos
- SMD (Consensos) – Dra Irene Lorand
Casos (15-20min): Moderadores: Drs Nydia e Geraldo
- HPN - Significado dos achados laboratoriais: Mariester
- DRM LMA: Imunofenótipo ao diagnóstico, após tratamento e após recidiva:
Maura
- SMD – Importância da citometria de fluxo no diagnóstico da SMD com base
nos consensos: Beth
- Análise de Líquidos Biológicos– Diagnóstico de Linfomas: Glicínia
- Proposta para Congresso HEMO 2016: Micropartículas e CD34
12:00 - Apresentação subcomitê de controle de qualidade – Dra Nydia e Rodolfo
Discussão sobre onde publicar: Após ampla discussão o consenso foi para a
Revista da SBPC
12:15 – Subcomitê de DLPCs , apresentação Dra Mihoko, fase final de
elaboração do artigo.
-Brunch
13:15hs: Apresentação do subcomitê de Laudos
Ressalvas e moficações a serem feitas:
Porcentagem de positividade dos marcadores: não recomendado, exceções :
CD38 na LLC, CD7 no Sezary, situações que auxiliarão no estudo de DRM,
implicações em tratamento com anticorpos monoclonais(CD20, CD33).
Melhorar definições dos padrões de positividade: parcial , heterogêneo,
homogêneo.
Relação CD4/CD8 e K/L número: opcional, recomendado
Discussão: quem pode emitir laudos em nosso país . Qual a qualificação
necessária?
Proposto pela Dra Maura: Em próximas reuniões discutir quem pode emitir
laudo de citometria, qual a qualificação que deve ser exigida.
Dra Mirtes : pediu para que se enviem artigos sobre a descrição de laudos.
Sugestão de pesquisa sobre o assunto: site do ISLH.

Próximos passos:
- Ampla divulgação do conteúdo do consenso via publicação em periódico
indexado.
- Mirtes e Beth: Enviar para os subcomitês o template de laudos, para que cada
subcomitê apresente um modelo de laudo e estes serão apresentados na próxima
reunião. Leucemias agudas + DRM, DLPC, SMD.
Dra Maura checará com Marcimara se a aula do subcomitê de laudos foi
anexada no site do GBCFLUX.
Outros assuntos:
- Solicitar à Marcimara que envie e mail para se constituir o subcomitê de SMD
- Dr Vagner sugere mudança do nome do subcomitê de plaquetas para subcomitê de
hemoterapia: o mesmo será o coordenador deste subcomitê
- Dra Sílvia Inês quer entrar no subcomitê de célula tronco.
- Divulgar o formulário de encaminhamento no site do GBCFLUX
- Constituição preliminar do Subcomitê SMD: Irene ( Coordenadora), Vivia , Maura,
Beth , Alex Glicínia, Geraldo, Mirian.
- Reunião do subcomitê SMD: 08 ou 15/05/2015 , Campinas
- Próxima reunião do GBCFLUX: Curitiba, 4 de julho de 2015.
- Proposta de pauta:
Subcomitê de célula tronco
Apresentação dos subcomitês de laudos
Discussão sobre qualificação necessária para a liberação de laudos de citometria
de fluxo

