
Resumo 

A detecção precoce de certos tipos de leucemias é um factor determinante para o sucesso do 

tratamento. Na última década tem sido dado relevo a uma nova técnica que permite fazer avaliações 

quantitativas e qualitativas de certas propriedades das células. Esta técnica denomina-se por 

Citometria de Fluxo.  

Normalmente, a detecção dos grandes grupos de células é feito manualmente, originando resultados 

dependentes do utilizador. Um dos objectivos da presente trabalho foi criar uma aplicação que 

permitisse ler e representar, graficamente e textualmente, a informação contida nos ficheiros de 

citometria de fluxo. À aplicação criada foram adicionadas ferramentas que permitem realizar uma 

classificação semi-automática de dados, permitindo assim uma uniformização dos resultados obtidos, 

pois se todos os utilizadores seguirem exactamente os mesmos passos vão chegar às mesmas 

conclusões. Esta classificação semi-automática de dados é o segundo grande objectivo do trabalho. 

O último grande objectivo é a capacidade de transmitir remotamente os dados e as conclusões 

obtidas.  

Para a classificação de dados foram utilizados três métodos distintos: classificação por partição de 

dados, classificação utilizando a fórmula de Bayes e classificação utilizando técnicas de 

processamento de imagem. O resultado de algumas destas técnicas de classificação podem ser 

combinados.  

Algumas técnicas são compostas por apenas uma operação enquanto que noutras a solução resulta 

da aplicação de diversas operações sobre os dados. No programa desenvolvido foi dada liberdade ao 

utilizador de escolher as operações necessárias e a sua respectiva ordem, podendo este, se assim o 

desejar, utilizá-las individualmente.  

O programa criado como resultado deste trabalho está plenamente operacional e espera-se que 

venha a ser utilizado, depois de devidamente testado, em diversos Centros de Citometria de Fluxo da 

Península Ibérica.  

Abstract  

The earlier detection of some kind of cancers is a determinant factor to a successful bealing. In the 

past decade the Flow Cytometry techniques had suddenly gained more importance because of its 

ability of making qualitative and quantitative evaluations of cells properties.  

Usually the detection of major groups of cells is made manually, making the results user-dependent. 

One of the proposes of this work is creating one application that allows the reading and showing of the 

contents of flow cytometry files. This application was increased with the ability to make a semi-

automatic data classification, allowing the uniformization of the results, because if everyone does 



exactly the same operations, the same results will be achieved. The data classification or clustering, is 

the major purpose of this work. The last purpose is to give the application tools to send remotely its 

data.  

In the program there are three different ways to data classification: data partition classification, Bayes 

formula classification and image processing techniques classification. The results of some of these 

classifications can be combined.  

Some of the techniques are composed by just one operation while in others the solution is the result of 

several operations on the data. The user has the choice to choose the necessary operations and its 

order, or to use them individually.  

The application developed is fully operational and it is ready to be used, after tested, on several Flow 

Cytometry Centers in the Iberian Peninsula.  


