CURSO DE IMERSÃO EM CITOMETRIA DE FLUXO
HOSPITAL AMARAL CARVALHO
PROGRAMA TEÓRICO-PRÁTICO: duração 40 horas semanais (2ª a 6ª feira)
1º MÓDULO

1º DIA
Aula Teórica
1) Princípios Gerais em Citometria de Fluxo
2) Aplicabilidade em Hematologia
3) Condições de recebimento de amostras no Lab de Citometria de Fluxo
- avaliação das amostras para exame.
- informações de não-conformidade
- condições de coleta, transporte e armazenamento.
- solicitação / informes clínicos (diagnóstico/DRM – fase tratamento)
- informações no laudo sobre condições da amostra.
Aula Prática
- preparo de diferentes amostras para CF
- demonstração dos softwares para aquisição de dados (CellQuest PRO, Diva) (BD)TM
- calibração, monitoramento diário da performance dos aparelhos e compensação.
- Aquisição de amostras nos citômetros de fluxo
2º DIA
Aula teórica
Controles de qualidade interno e externo em Citometria de Fluxo.
- Importância da padronização
- Testes de lotes e novos frascos de anticorpos monoclonais (AcMo)
- Titulação de AcMo
- Registros dos testes

Aula Prática
- Titulação de AcMo
- Aquisição e análise de amostras no CF

3º DIA
Aula teórica
Hematopoese normal e Leucemias Agudas
- Diferenciação normal das linhagens hematopoéticas observadas pela CF.
- Classificação das Leucemias Agudas (WHO 2016): LLA B e LLA T, Leucemias
Mielóides incluindo Leucemias raras (Leucemias de Células Dendríticas, de Linhagem de
Basófilos e Mastócitos, Leucemias de Linhagem mista) – como avaliar por CF e relacionar às
lesões moleculares.

Aula Prática
- Painéis de imunofenotipagem de Leucemias Agudas (4 cores GBCFlux e 8 cores
protocolo Euroflow)
- Análise de amostras de imunofenotipagem de Leucemias Agudas em software Infinicyt
(Cytognos)TM

4º DIA
Aula teórica
Doenças Linfoproliferativas Crônicas
- Classificação das Neoplasias Linfoproliferativas Crônicas (T, B e NK) (WHO 2016)
– como avaliar por CF e relacionar às lesões moleculares.
Aula Prática
- Painéis de imunofenotipagem de Neoplasias Linfoproliferativas Crônicas
- Aquisição e análise de amostras de imunofenotipagem

5º DIA
Aulas teóricas
1) Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)
- Aspectos clínicos e laboratoriais da HPN
- Significância dos clones HPN nas Síndromes de Falência Medular
2) Quantificação de Células CD34+ para terapia celular
- Protocolo ISHAGE plataformas dupla e única
- Controle de qualidade interno e externo

3) Avaliação de punções aspirativas, LCR e outros fluidos orgânicos para detecção de
neoplasias hematológicas por CF.
- aspectos diagnósticos
- vantagens e limitações da CF para detecção de células neoplásicas em amostras com
poucos eventos

Aula Prática
HPN
- painéis de 4, 5 e 6 cores para diagnóstico de HPN
- aquisição e análise de amostras de HPN
Quantificação de células CD34+
- técnicas de preparo para cada plataforma
- aquisição e análise de amostras (sangue periférico, CTP e cordão) pelos softwares
(CellQuest PRO e Clínico) (BD)TM

Análise de amostras de LCR e punções aspirativas de Neoplasias Hematopoéticas.

