Ata de reunião do GBCFLUX 19/11/2015 durante o HEMO 2015.
Início da reunião : 14:30hs
Pauta:
1- Patrocínios: Para por atividades como programas educacionais on line ou
presenciais:
Dra Maura falou sobre a importância de termos patrocínios.
Sugerido por Alex sobre consultarmos a indústria farmacêutica, sugerido Alexion e
Novartis
Dra Irene: falou sobre o custo do HemoEduca que é mais caro que cursos
presenciais.
Dra Maura: falou sobre caso venhamos a receber alguma verba, teremos que ser
pessoa jurídica.
Dra Alex: falou sobre a importância de se ter patrocínio para as viagens, etc.
Dra Maura: Falou sobre as sociedades pequenas, ex SBTMO, e as dificuldades de se
manter uma sociedade. Há que se lidar com a responsabilidade fiscal, que ficar na
coordenação, abrir empresa, inadimplência, fechamento de contas, etc.
Dr Alex: teremos que ter conta bancária, contador, secretária, etc.
Dra Irene: sugeriu que participemos de uma reunião administrativa com ABHH e
acertemos a realização de eventos.
Dra Maura: relatou sobre as dificuldades de contato com ABHH, houve várias
tentativas de se oficializar o grupo, de como poderíamos receber, etc.
Dr Alex: sugeriu que tentemos novamente contato com a ABHH, se não resolver,
sugerido que seja aberta conta bancária, contador, etc.
Dra Dulce Marta: se for associação com CNPJ não tem responsabilidade fiscal
(SIC).
Sugerido a Mirtes e Glicínia que façam consulta sobre como fazer CNPJ,
associação, conta, etc. Também perguntarão para a ABHH como poderíamos
receber pela ABHH, etc.
Dra Maura: novamente colocou preocupação de como manter a empresa,
responsabilidades fiscais, encerramento s/n, etc.
Concluindo: Dras Mirtes e Glicínia farão consulta sobre abertura de empresa,
associação, cota bancária etc. Drs Maura, Alex, Mihoko e Irene farão contato com
ABHH, se possível, em reunião. Decidido primeiramente aguardar a nova diretoria
assumir e participar de reunião da diretoria.
2- Teste de proficiência técnica:
Histórico já foi discutido em reuniões prévias. Bethesda 2006 tem recomendações
sobre graduação de profissionais.
Dra Maura: formar grupo (comissão) de discussão no GBCFLUX para se elaborar
as recomendações
Dr Alex: sugeriu teste de proficiência na ABHH
Dra Maura: importante para o futuro da regulamentação da nossa
subespecialidade.
Dra Maura: sugeriu que se forme esta comissão com profissionais experientes.
Comissão científica (Mirian) enviará e mail para a formação da comissão de
discussão de teste de proficiência.

3- Criação de parcerias com outras sociedades internacionais como ICCS, ESSCA,
Ibérica etc
Dr Alex: Com esta parceria poderíamos ter palestrantes de fora, estágios, etc.
Dra Maura: Sugeriu que após a reunião com a ABHH decidiremos como serão
estas parcerias.
4- Projetos, estudos, cursos educacionais:
Dra Irene, relatou que na última reunião do sub comitê de SMD, houve a idéia
de se fazer um estudo sobre valores normais de hematogônias. Dra Irene está
escrevendo o projeto com Ana Leda. Explicou à platéia a idéia do projeto e
painéis para marcação de hematogônias.
O projeto será enviado para o comitê de ética da UNICAMP.
Ana Leda relatou que o projeto será escrito e submetido ao comitê de ética da
UNICAMP. Será ainda elaborado como serão painéis, aquisição análise, etc. A
centralização de informações será com Ana Leda.
Mirian: Falou sobre a preocupação com termo de consentimento.
Alex explicou que como estudo será retrospectivo não haverá necessidade do
mesmo.
Dra Irene explicou também que se for utilizado material de arquivo, pode-se
pedir ao CEP liberação do termo de consentimento.
Dra Mihoko também acha que é possível se solicitar a liberação dos termos de
consentimento.
Dr Alex ressaltou que quem tiver idéia de estudos poderá contar com o grupo.
O projeto será escrito e enviado para as pessoas que estão na reunião de hoje
para quem quiser participar.
Camila enviará a lista com os e mails das pessoas que estão presentes nesta
reunião de hoje.
Ana Leda disse que uma opção para o curso educacional seria filmar no
auditório da UNICAMP, sem custos. Podermos fazer um teste.
Maura sugeriu que o coordenador da Hospedaria entre em contato com a pessoa
do auditório da UNICAMP. A Camila passará contato do coordenador para que
este contato seja feito.
5- Regulamentação de uso de reagentes “ROs”:
Está havendo dificuldades de se adquirir alguns anticorpos no mercado nacional.
Confirmar informação que teremos que receber apenas atcs “IVD”.
Dra Irene falou sobre acordo de CNPQ com ANVISA sobre estas
regulamentações.
Alex: confirmar esta informação.
Dra Irene: GBCFLUX deverá chegar à ANVISA. Independentemente se a
informação sobre “IVD” é real teremos que tentar a regulamentação dos “ROs”.
Dra Maura: Assunto que poderá se colocar na reunião com ABHH. O
GBCFLUX elaborará documento e levará à SBPC e ABHH para ter o apoio
deles e chegar a ANVISA para a regulamentação de ROs.
6- Patrocínio das secretárias para participarem das reuniões e para o site:
Dra Maura sugeriu que as empresas de reagentes patrocinem.
Todos os presentes concordaram. Dra Maura verá este patrocínio.

7- Informes:
- Eleições:
Teremos eleições para a coordenação do GBCFLUX no próximo ano e a mesma
será on line.
Dra Maura falou sobre o regimento interno que está no site. Temos os comitês
Executivo, Cientifico e Financeiro. Em cada comitê ficará um membro da atual
coordenação e este será o coordenador do comitê correspondente. Os outros
membros de cada comitê serão eleitos. Explicou como será o processo. A
Marcimara já levantou quem poderá votar e ser votado de acordo com o
regimento interno.
Dra Roseli: falou sobre a dificuldade de se participar das reuniões e a
preocupação de exclusão pela não frequência, sugeriu que se mude o estatuto
sobre freqüência em reuniões.
Na próxima reunião do GBCFLUX deverá haver assembleia e será discutido se
haverá mudança do estatuto em relação à frequência às reuniões.
Eleição será em março on line .
- Próxima reunião:
Após ampla discussão sobre o próximo local da reunião. Houve sugestões como:
Porto Alegre, Gramado, Campinas, etc. Decidiu-se que pela facilidade de acesso
para a maioria a próxima reunião será em São Paulo no dia 9 de Abril, no
Laboratório DASA , onde haverá a posse da nova coordenação eleita em março.
Foi sugerido que após esta reunião a outra seja em Porto Alegre.
Reunião encerrada.

