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CAPÍTULO 1. HISTÓRICO DA CITOMETRIA DE FLUXO 

 

1.1. Introdução 

 

A citometria de fluxo pode ser definida como metodologia, tecnologia e/ou 

ferramenta direcionada ao estudo de células, e utilizada na identificação, avaliação, 

e diferenciação de diversas características celulares como conteúdo de DNA e RNA, 

receptores de superfície, atividade enzimática, produção de citocinas e de íons.  

Baseia-se na detecção de substâncias fluorescentes (fluorocromos) acoplados a 

anticorpos, capazes de se ligar a determinada molécula presente nas células - 

avaliadas uma a uma. Além disso, a citometria de fluxo permite ainda a separação 

rápida e purificada de uma suspensão heterogênea de células – processo 

denominado de Sorting. 

O princípio básico da citometria resume-se no emprego de uma radiação 

laser direcionada, que excita substâncias fluorescentes (fluorocromos) presentes 

nas células, através das quais podemos interpolar informações biológicas, 

moleculares e/ou químicas das células em suspensão. Estas células marcadas são 

então transportadas e protegidas por um fluxo hidrodinâmico contínuo (solução 

salina), que acomoda as mesmas, de forma que individualmente sejam 

interceptadas pelo laser. Ao ser excitado pela radiação do laser, o fluorocromo emite 

luz, que dependendo do comprimento de onda, possui uma cor característica. Os 

sistemas óticos (espelhos) e eletrônicos, coletam, filtram e convertem em pulsos 

elétricos os parâmetros de dispersão de luz e fluorescência emitidas. A aquisição 

destes parâmetros se dá através de um sistema computacional específico, 

permitindo ainda que o usuário interaja com o equipamento e controle as funções do 

mesmo (Figura 1.1). A seguir, os pulsos elétricos são convertidos em dados digitais 

ou analógicos, enviados a um computador e avaliados em software específico capaz 

de reproduzir através de gráficos mono e biparamétricos, informações físicas, 

químicas e biológicas de cada célula, em função da intensidade de fluorescência e 

da luz dispersada. 
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Figura 1.1. Citômetro de fluxo padrão. Câmara de fluxo, para onde a suspensão 
é aspirada;.sistema de espelhos e foto-sensores para direcionamento e 
captação de luz, sistema computacional para a conversão em dados digitais e 
análise. 
 

 

1.2. Breve Histórico  

 

Especialistas de diversas áreas (como biologia, engenharia, ciência da 

computação, biologia molecular, física e matemática) através de técnicas científicas 

e do constante e crescente interesse em aprimorar as mesmas, contribuíram para o 

surgimento do primeiro citômetro de fluxo e para o desenvolvimento destes 

equipamentos até os dias atuais.  

A história da citometria de fluxo pode ser contada a partir da invenção do 

microscópio ótico; seguido dos corantes, que permitiram a visualização de 

constituintes celulares; e das substâncias fluorescentes acompanhadas do 

surgimento do microscópio de fluorescência. O desenvolvimento dos anticorpos 

monoclonais associado ao uso das substâncias fluorescentes possibilitou uma maior 

especificidade na identificação dos componentes celulares, com conseqüente 

classificação mais detalhada das células.  Posteriormente, o surgimento do laser, o 

desenvolvimento eletrônico, e a revolução da informática computacional foram 

fundamentais para a evolução destes equipamentos. 

A invenção do microscópio no século XVII foi seguida da descoberta das 

células sanguíneas, que por sua vez, despertou o interesse dos pesquisadores em 

saber o número destas células.  
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Neste cenário iniciou-se uma série de estudos e descobertas, que ao serem 

associadas e aprimoradas, resultaram nas aplicações do que conhecemos hoje 

como Citometria de Fluxo.  

1930, Suécia – Caspersson - Começou a estudar os ácidos nucléicos das 

células e sua relação com o crescimento e funcionamento das mesmas.  Este 

pesquisador desenvolveu um microespectrofotômetro capaz de medir, com certa 

precisão, ácidos nucléicos e o conteúdo protéico baseado na absorção de luz 

ultravioleta (UV) em um comprimento de onda que se aproximava de 260 – 280 nm. 

1934, Canadá – Andrew Moldaven - Desenvolveu um contador de células 

com um sensor fotoelétrico, acoplado na ocular do microscópio, no qual as células 

previamente coradas eram visualizadas e registradas passando por um tubo capilar 

montado sob um microscópio ótico.  

1940, E.U.A. – Coons - O médico Albert Coons desenvolveu uma técnica de 

imunofenotipagem, que revolucionou os estudos na área de imunologia, na qual ele 

observou que os anticorpos poderiam ser conjugados à fluoresceína sem 

comprometer sua propriedade de ligação específica ao antígeno 

1949, E.UA. – Wallace Coulter - Publicou o artigo: “Means for counting 

particles suspended in a fluid” no qual patenteou o primeiro contador de células 

eletrônico utilizando um método alternativo de detecção e contagem individual de 

células em um meio líquido – solução salina isotônica. O contador de células 

desenvolvido por Wallace Coulter permitia uma contagem rápida e automatizada de 

células sanguíneas, e passou a ser utilizado em laboratórios clínicos.  

 

IMPORTANTE: Os princípios deste equipamento caracterizam alguns fundamentos 

da citometria de fluxo conhecidos atualmente: uma única célula passando através de 

um fluxo de solução salina (foco hidrodinâmico), detecção de sinais elétricos, e 

análise automatizada destes sinais. 

 

IMPORTANTE: A Coulter Electronics Inc. foi uma das empresas de citometria de 

fluxo de maior importância no mercado mundial, e que, em meados de 2000, foi 

comprada pela Beckman, tornando-se conhecida como Beckman Coulter. 
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1952/53, Inglaterra – Crosland e Taylor - Semelhante ao princípio 

desenvolvido por Coulter, Crosland e Taylor, se basearam no uso de um sistema de 

fluidos pelo qual a célula era centralizada ao passar pelo mesmo, permitindo que 

houvesse um alinhamento para a contagem eletrônica.  

1953 - Parker e Horst - Patentearam um contador de células capaz de 

detectar duas cores. Usado como contador hematológico de hemácias, coradas em 

vermelho; e leucócitos, corados em azul. 

1965, E.U.A  – Louis Katmentsky - Baseado nos avanços da citoanálise, 

Katmentsky  associou a câmara de Crosland e Taylor à absorção de radiação UV 

desenvolvendo um microscópio baseado na espectrofotometria, e projetou um 

dispositivo capaz de selecionar as células da amostra e separá-las. 

1965, E.U.A – Mack Fulwyler - Descreveu um separador de células – Cell 

Sorter -  no qual as células sanguíneas eram adquiridas em equipamento do tipo 

‘Coulter Counter’ e posteriormente a interceptação do laser eram desviadas por um 

campo eletrostático e coletadas em tubo de ensaio. 

1967 E.U.A - Van Dilla - Teve influência do trabalho de Crosland-Taylor, 

montando uma câmara com o mesmo princípio de foco hidrodinâmico. Van Dilla 

desenvolveu o primeiro citômetro de fluxo com a configuração ortogonal e utilização 

de um laser argônio (488nm) como fonte luminosa.  

1969, Alemanha – Dittrich e Gohde - Iniciou uma das aplicações mais 

importantes e utilizadas da citometria – uso de corantes de DNA – utilizando o 

brometo de etídeo. Primeiro citômetro de fluxo comercializado – ICP11. 

 

IMPORTANTE: Naquela época, ‘citofotometria de pulso’ era o nome original do que 

conhecemos hoje por citometria de fluxo. 

1969, E.U.A. - Leonard Herzenberg - Utilizou um equipamento similar ao de 

Van Dilla, e começou a utilizar a combinação de fluorescências, em protocolos 

multiparamétricos incluindo o que hoje conhecemos como tamanho e granularidade 

celular.  
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No final dos anos 60, os citômetros passaram a ser usados, também, para 

se obter amostras homogêneas de células a partir de amostras de leucócitos 

separando linfócitos e granulócitos.  

1974, E.U.A – Howard Shapiro - Desenvolveu uma configuração ótica, com 

instrumentos de bloqueio de passagem de luz que permitiu a utilização de diferentes 

comprimentos de onda de excitação e emissão de luz. 

1974 – Leonard Herzenberg - Patenteou os citômetros desenvolvidos por 

seu grupo na Universidade de Stanford, E.U.A. (e que foram comercializados pela 

empresa BECTON & DICKINSON - BD) com a sigla FACS (Fluorescence Activated 

Cell Sorter). 

1975 – Köhler e Milstein - Introduziram a tecnologia dos anticorpos 

monoclonais. Prêmio Nobel. 

1975 – Gray - Realiza a primeira descrição de cariótipo através da citometria 

de fluxo. 

1976 – Andreff - Utiliza a citometria para classificar leucemias. 

1977 – Loken - Mediu simultaneamente dois antígenos celulares com um só 

laser e realizou a chamada ‘compensação eletrônica’. 

1978 – Wallace Coulter - Sua empresa, Coulter Electronics, Inc. lança no 

mercado o primeiro EPICS (Electronically Programmabl Individual Cell Sorter). 

1979 – Darzynkiewicz e Traganos - Através do estudo de DNA e utilização 

de laranja de acridina publicam os primeiros trabalhos sobre ciclo celular utilizando a 

citometria de fluxo. 

 

IMPORTANTE: A sigla EPICS está para os citomêtros de fluxo da empresa hoje 

conhecida como Beckman Coulter, assim como a sigla FACS está para os 

citômetros de fluxo da empresa hoje conhecida como Becton & Dickinson (BD). A 

evolução dos citômetros a partir da década de 1980 aconteceu com a produção de 

equipamentos de ambas as empresas, as quais junto com a Dako-Cytomation (hoje 

em dia comprada pela Beckman Coulter) dominaram o mercado da citometria de 

fluxo. 
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Neste cenário, uma variedade de aplicações citofluorimétricas vem sendo 

desenvolvida e aprimorada progressivamente, devido à um crescente 

desenvolvimento dos recursos e tecnologia dos citômetros. Sendo assim, 

atualmente podemos encontrar no mercado citômetros de fluxo equipados com até 

seis lasers; com cada vez mais fotosensores (capazes de detectar até 11 

comprimentos de onda diferentes (11 cores) acompanhando a produção de uma 

maior diversidade de fluorocromos; e cell sorters capazes de separar até 6 

populações celulares diferentes; permitindo assim uma maior variedade e 

detalhamento de caracterizações fenotípicas e funcionas, assim como uma 

separação de populações celulares. 

No Brasil, a história começa em 1988 com a chegada do primeiro citômetro 

de fluxo no País – o EPICS 751 da Coulter Electronics, Inc (Figura 1.2) instalado no 

Departamento de Protozoologia, do Instituo Oswaldo Cruz, FIOCRUZ.  

 

 

Figura 1.2. Coulter EPICS 751 Cell Sorter. Primeiro citômetro de fluxo no Brasil 
(1988) – 2 lasers, 4 cores. - Foto cortesia: Bertho, A.L. 

 

Desde então a citometria de fluxo, devido a suas diversas aplicações na 

Biologia e na Biomedicina, apresenta uma crescente demanda de utilização por 

vários laboratórios clínicos e de pesquisa em todo o País, e por isso houve um 

aumento considerável na compra destes equipamentos. A partir de 1992, todo 

laboratório clínico que participasse da rede CD4/HIV teria, por determinação do 

Ministério da Saúde, que possuir um citômetro de fluxo em suas dependências para 



Plataforma de Citometria de Fluxo
Núcleo de Purificação Celular 

(sorting)
IOC - FIOCRUZ   

 10 

determinar as taxas da relação entre linfócitos CD4+ e CD8+ em pacientes HIV 

positivos. Além disso, laboratórios que trabalham com diagnóstico de leucemias 

necessitariam destes equipamentos para alcançarem seus laudos clínicos. Por 

causa disso, a FIOCRUZ e outras instituições de pesquisa (p.ex. UFRJ) criaram 

Plataformas Multiusuários de Citometria de Fluxo aumentando seus parques 

instrumentais e concentrando alguns citômetros de modo a oferecer essa tecnologia 

para a comunidade científica nacional. 

 No caso da FIOCRUZ existem atualmente duas Plataformas de 

Citometria de Fluxo: 

• Plataforma de Citometria de Fluxo do Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico e Insumo em Saúde (PDTIS) – onde atualmente se encontra um 

FACS Aria Cell Sorter da BD (Figura 1.3). 

 

 
 
Figura 1.3. BD FACS Aria Cell Sorter. 2 lasers, 11cores -  foto cortesia: Ferraz, 
R. 
 
 
• Plataforma de Citometria de Fluxo do Instituto Oswaldo Cruz – divididas em 

dois Núcleos: o Núcleo de Análise Multiparamétrica, onde se encontram um 

FACS Calibur da BD (Figura 1.4); um Cyan ADP da Beckman Coulter (Figura 

1.5) - e o Núcleo de Purificação Celular (Sorting), onde abrigou o citômetro de 

fluxo EPICS ALTRA Cell Sorter (Figura 1.6) entre os anos de 2000 e 2012 e 
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um EPICS XL-MCL (Figura 1.7), ambos da Beckman Coulter. Com o fim da 

operação do Citometro EPICS ALTRA em 2012, a Plataforma adquiriu o 

Citômetro de Fluxo MoFlo ASTRIOS Cell Sorter em março de 2013, se 

mantendo em funcionamento até os dias atuais (Figura 1.8). 

 

 
 
 
Figura 1.4. BD FACSCalibur Bench-top Analyzer. 2 lasers, 4 cores. 
foto cortesia: Ferraz, R. 

 
 
 

 
 
 
Figura 1.5. Beckman Coulter Cyan ADP Bench-top Analyzer. 2 lasers, 7 cores 
foto cortesia: Ferraz, R. 
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Figura 1.6. EPICS Altra Cell  Sorter – Beckman Coulter - 1 laser, 4 cores –  foto 
cortesia: Bertho, A.L. 

 

 

 

  

 
 
 
Figura 1.7. EPICS XL-MCL  – Beckman Coulter - 1 laser, 4 cores –  foto cortesia: 
Bertho, A.L. 
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Figura 1. Beckman Coulter MoFlo ASTRIOS Cell Sorter. 1 laser, 4 cores 
foto cortesia: Beckman Coulter
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 CAPÍTULO 2. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

2.1. Introdução 

  

A citometria de fluxo é um método utilizado para o estudo de células e é 

resultado da reunião e aplicação de técnicas desenvolvidas na área da computação; 

na produção de anticorpos monoclonais e de fluorocromos; na tecnologia dos raios 

laser; e na eletrônica. Permite a avaliação de características físicas, químicas e 

biológicas de vários tipos celulares (humanas, de animais, protozoários, fungos, ou 

bactérias), previamente preparados e marcados com anticorpos monoclonais 

conjugados a fluorocromos, com afinidade por determinada molécula de interesse. 

Estes fluorocromos são excitados por uma radiação laser e emitem um 

comprimento de onda (cor) que é detectado por um sensor, chamado de 

fotomultiplicadores (PMTs) capazes de converter a luz captada em sinais 

eletrônicos, que são enviados ao computador, possibilitando, através de software 

específico, uma análise multiparamétrica para obtenção dos resultados. Esta análise 

é realizada através de representações gráficas da intensidade de fluorescência 

emitida pelo fluorocromo e as respectivas características morfológicas das células.  

 

2.2. Preparação das amostras para aquisição por citometria de fluxo 

 

Para utilizar a citometria de fluxo como ferramenta de estudo as amostras 

devem estar em uma suspensão. Seja esta amostra de sangue periférico, de cultura 

celular, de medula óssea, de tecido, ou de líquor, as células devem ser dissociadas 

e de forma a evitar a formação de grumos na suspensão. A seguir, deve-se escolher 

as partículas e ou moléculas celulares de interesse que irão receber a marcação. 

Para a escolha dos fluorocromos é necessário saber a configuração ótica do 

citômetro de fluxo a ser utilizado, em relação aos filtros que direcionam as cores a 

cada PMT. 
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2.3. Fluorocromos 

 

A identificação de moléculas na superfície ou no interior das células 

(imunofenotipagem) através da utilização de anticorpos monoclonais conjugados à 

fluorocromos ou substâncias fluorescentes, ambos capazes de emitir cor, é a base 

para os protocolos citofluorimétricos.  

Os fluorocromos são moléculas fluorescentes, que estão inicialmente em 

repouso, que são excitados por uma determinada fonte luminosa (laser), emitindo 

uma luz de comprimento de onda (cor) característica.  

Quando utilizados em protocolos citofluorimétricos, e, portanto, ligados 

(mesmo que de forma indireta) a uma célula, os fluorocromos são excitados quando 

esta célula é interceptada pela luz do laser.  

A maioria dos fluorocromos é excitada por um laser argônio (comprimento de 

onda de 488 nm), presente em todos os citômetros de fluxo. Alguns fluorocromos 

são excitados por outro comprimento de onda, e por isto, alguns citômetros são 

configurados com mais de um laser, p.ex.:  

• Laser Ultravioleta – 355 nm  

• Laser Violeta-Azul – 405 nm 

• Laser Hélio-Neônio (HeNe) – 633 nm 

Os fluorocromos são geralmente acoplados a anticorpos com afinidade por 

determinada estrutura química das células e biologicamente significativas, as quais 

podem caracterizar um tipo celular, um evento bioquímico ou um tipo de resposta 

imunológica. Por exemplo, o receptor de superfície CD3 está presente na membrana 

de todos os linfócitos T, e se utilizarmos um anticorpo anti-CD3 acoplado a um 

fluorocromo, como o isotiocianato de fluoresceína (FITC) (488 nm de excitação e 

525 nm de emissão) (Figura 2.1), todo linfócito T da amostra ao ser interceptado 

pelo laser terá o fluorocromo (FITC) excitado e o comprimento de onda que ele 

emite será captado pelo PMT através da configuração ótica. 
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Figura 2.1: Espectro de comprimento de onda de excitação e de emissão do 

FITC.                       

 
Estes anticorpos estão comercialmente disponíveis no mercado por 

empresas especializadas como, a Beckman Coulter, Becton & Dickinson, Dako, 

entre outras. A combinação anticorpo monoclonal-fluorocromo deve ser escolhida de 

acordo com as moléculas que se deseja avaliar (Tabela 1.1) e a cor que o 

fluorocromo vai emitir. 

Vale lembrar que para a escolha do fluorocromo é fundamental conhecer a 

configuração dos citômetros em relação aos filtros e número de PMTs, que se 

pretende utilizar para aquisição das amostras. Assim, se um citômetro tem três 

PMTs para fluorescência, sabemos que poderemos escolher uma combinação de 

três monoclonais diferentes, cada um com um fluorocromo específico. Além disso, 

deve-se conhecer qual comprimento de onda de cada fluorocromo para se escolher 

um filtro adequado, para ser colocado à frente de cada PMT, permitindo assim a 

detecção da cor emitida. 

Alguns fluorocromos e seus respectivos comprimentos de onda de 

excitação, pico máximo de emissão e cor correspondente estão na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1. Fluorocromos e seus respectivos comprimentos de onda de 

excitação e de emissão e cor correspondente à emissão 

          

 

IMPORTANTE: Quanto mais lasers e PMTs um citômetro tiver, maior variedade de 

fluorocromos poderá ser utilizada em uma mesma amostra. 

 

Conhecendo as propriedades de excitação e de emissão de cada 

fluorocromo é possível escolher combinações de anticorpos monoclonais a serem 

usadas em conjunto, de forma que diferentes moléculas de interesse podem ser 

avaliadas em uma mesma célula. Por exemplo: antiCD4-FITC, antiCD8-PE, antiCD3-

PercP em um citômetro que tenha PMTs capazes de captar comprimentos de onda 

de 525 nm, 578 nm, 667 nm, respectivamente. 

 

IMPORTANTE: No caso da marcação ser feita com mais de um anticorpo 

monoclonal, deve-se tomar cuidado para não escolher fluorocromos cujos 

comprimentos de onda se sobreponham. 

 

2.4. Princípios básicos 

 

Após a preparação da amostra1, o tubo contendo a suspensão de células é 

acoplado ao citômetro de fluxo e as células são aos poucos, aspiradas por um 
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sistema de pressão e levadas à uma câmara de fluxo (flow cell)2. Além de receber a 

suspensão de células, esta câmara é banhada por uma solução salina3, responsável 

por um fluxo contínuo4 o qual, junto com o desenho cônico da câmara, força a 

acomodação das células uma atrás da outra5 de forma que ao deixarem esta câmara 

por um pequeno orifício (50 - 200µm de diâmetro) sejam individualmente 

interceptadas6 por uma radiação laser. Este encontro resulta na refração da luz do 

laser e na emissão de fluorescência(s) de acordo com o(s) fluorocromo(s) presentes 

na célula que é interceptada pelo laser (Figura 3.2). 

 

2.4.1. Sistema ótico 

 

Para que as informações de emissão de luz, que neste caso representam 

propriedades da célula, sejam determinadas, é preciso que esta luz atinja um 

determinado PMT. Para isto, é necessário que a luz emitida pelo fluorocromo e a luz 

do laser refratada pela célula passem por filtros com propriedades específicas, de 

permitir a passagens de determinados comprimentos de onda e refletir outros, e 

direcionando, assim, a luz para os PMTs. 

 

                                     

Figura 2.2. Princípios básicos. Esquema do caminho da célula com 
fluorocromo acoplado até a fluorescêcia ser detectada por PMT específico.  O 
caminho está numerado de 1 à 11. 
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2.4.2. Tipos de filtro 

 

• Filtros Dicróicos: capazes de refletir um determinado comprimento de onda e 

deixar que outros comprimentos passem, ou seja, atravessem o filtro. Podem 

ser do tipo long pass (reflete um comprimento de onda e deixa passar 

comprimentos de onda maiores) e short pass (reflete um comprimento de 

onda e deixa passar comprimentos de onda menores). 

• Filtros de Interferência: deixam passar um comprimento de onda específico e 

evitam que um comprimento de onda diferente daquele que se deseja 

detectar interfira. São chamados de band pass. 

• Filtros de bloqueio: têm um poder maior de reflexão, não deixando passar 

nenhum comprimento de onda acima daquele que ele reflete. São chamados 

de block. 

 

Além de excitar os fluorocromos, a luz do laser argônio, ao interceptar a 

célula, é refratada e dispersada permitindo que propriedades físicas da célula, como 

tamanho e granularidade sejam avaliadas. A luz dispersada na mesma direção do 

laser (forward scatter) permite analisar o tamanho celular 10a. Quanto maior for a 

partícula, maior será o ângulo de incidência da luz do laser, dispersada pela 

partícula, que atinge o fotossensor 7a (Figura 2.2 e Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Avaliação dos parâmetros tamnho e granularidade de acordo com a 
incidência da luz do laser sobre a célula. Luz do laser atravessando o fluxo de 
solução salina no intervalo entre uma amostra e outra, e incidência-padrão no 
fotossensor de tamanho (FS); e luz do laser sendo refratada pela célula, de 
acordo com seu tamanho, formando ângulo de refração – maior incidência de 
luz detectada.  
 

Simultaneamente, a luz do laser refratada devido à granularidade celular, 

assim como a luz emitida pelos fluorocromos, são captadas e enviadas por lentes 

que as direcionam lateralmente para os PMTs, de acordo com a configuração ótica 

(filtros) do citômetro (Figura 2.3.).  

Assim, um filtro dicróico long pass 488nm, deixa passar todos os 

comprimentos de onda acima de 488nm e reflete a luz do laser argônio refratada 

pela célula, direcionada então para um filtro de interferência (band pass) que a deixa 

passar comprimento de onda de 488nm.  Finalmente chegando ao PMT10b, a luz 

detectada determina o que chamamos de side scatter10b ou granularidade celular. Ao 

mesmo tempo, as fluorescências que passam pelo filtro dicróico long pass 488nm9a 

são refletidas por um outro filtro dicróico long pass9b de determinado comprimento de 

onda, e então chegam ao PMT11 após passar por um filtro de interferência (band 

pass) específico para cada fluorescência (Figura 2.2 e Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Esquema básico da disposição dos filtros dicróicos - Long pass; de 
interferência (band pass) e do filtro de bloqueio (block) -  e do caminho das 
cores até o PMT. 
 

 

2.4.3. Sistema eletrônico 

 

Os fótons captados pelos PMTs são convertidos em pulsos elétricos, 

enviados para o computador e utilizados para representar a intensidade de 

fluorescência detectada em cada PMT, na forma analógica ou digital.  

 

2.4.4. Software 

 

Em fração de segundos, milhares de células passam uma a uma pelo laser e 

toda a informação quanto a intensidade de fluorescência é detectada e convertida. A 

avaliação das informações de tamanho e de granularidade, fenotípicas e ou 

funcionais, simultaneamente à aquisição é realizada através de um software 

específico. 
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Antes de começar a aquisição de amostras, deve-se conectar o citômetro a 

este software e nele montar um protocolo com gráficos mono e biparaméricos 

específicos para análise dos diferentes parâmetros de tamanho, granularidade e 

fluorescência(s). 

Toda análise se baseia, primeiro, na identificação das populações quanto às 

propriedades físicas, isto é, tamanho e granularidade, selecionados (no software) 

para os eixos x e y (Figura 2.5)  

 

Figura 2.5. Dot plot  de  tamanho vs. Granularidade 

 

A seguir, deve-se montar os gráficos para a avaliação de intensidade de 

fluorescência dos respectivos fluorocromo(s) referente a cada célula. Pode-se 

avaliar a intensidade de uma única fluorescência, através de um gráfico 

monoparamétrico, chamado histograma (Figura 2.6).  

  

            

Figura 2.6. Histograma de número de células vs. intensidade de fluorescência. 
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IMPORTANTE: As células não marcadas, ou seja, que não possuem a molécula de 

interesse, também são interceptadas pelo laser. Sendo assim, a luz refratada 

(tamanho e granularidade) é captada pelos fotossensores e elas também aparecem 

nos gráficos de análise daquela amostra. Ao mesmo tempo, nos gráficos de análise 

de intensidade de fluorescência, estas células aparecem como ‘negativas’ para 

aquele comprimento de onda. 

Quando se deseja avaliar a intensidade das florescências emitidas pelos 

fluorocromos, ou qualquer um dos parâmetros físicos, deve-se montar um gráfico 

biparamétrico, chamado de dot plot, selecionando para o eixo x e y, a fluorescência 

correspondente ao fotomultiplicador que a detecta (ou FSC; ou SSC), geralmente 

em escala logarítmica. Este gráfico deve ser dividido em quatro quadrantes (Q1, Q2, 

Q3, Q4). A intensidade de fluorescência representada no Q1 é referente as células 

marcadas com o fluorocromo X; o Q2 representa a intensidade de fluorescência das 

células marcadas tanto com o fluorocromo X quanto com o fluorocromo Y; as células 

negativas para ambos os fluorocromos são representadas no Q3; e finalmente, o Q4 

representa a intensidade de fluorescência das células positivas para o fluorocromo 

Y.  

 

Figura 2.7:  Dot plot de intensidade de fluorescência X vs. intensidade de 

fluorescência Y. 

                       

 



Plataforma de Citometria de Fluxo
Núcleo de Purificação Celular 

(sorting)
IOC - FIOCRUZ   

 24 

É possível montar um protocolo com a variedade desejada de histogramas e 

dot plots, de forma que, conforme cada amostra vai sendo adquirida, os gráficos vão 

sendo preenchidos de acordo com a intensidade de luz refratada e de fluorescência. 

Os softwares permitem a seleção de regiões que se deseja analisar, 

chamadas de gate. 

 

             

Figura 2.8: Tamanho vs. granularidade de células, e gate na região dos 

linfócitos. 

 

A partir deste gate, pode-se determinar a intensidade de fluorescência 

somente das células situadas nesta região. Por exemplo, em uma amostra de 

células submetidas a um protocolo citofluorimétrico de imunofenotipagem utilizando 

anti-CD8-FITC e anti-CD4-PE, pode-se fazer um gate no dot plot de tamanho e 

granularidade, que definam a população de linfócitos de acordo com suas 

características morfológicas, e a partir da mesma avaliar a intensidade de 

fluorescência de FITC vs. PE (Figura 2.9).  

 

Figura 2.9. Gate de linfócitos, e análise dos mesmo quanto às moléculas de 
superfície CD4  e CD8, de acordo com a intensidade de fluorescência de PE  e 
FITC, respectivamente. 
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No histograma identifica-se um pico positivo de fluorescência (a partir de 101) 

e um negativo (entre 100 e 101) (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10: Interpretação do histograma. Células negativas para a FL1 
representadas no 10  pico, e células  positivas para FL1, representadas no 20 
pico. 

 

Assim, é possível determinar o percentual de células em cada quadrante ou 

gate, representado em números, e desta forma os dados obtidos de diversas 

amostras são compilados e sua análise pode resultar em uma conclusão de 

importância no seu estudo científico.  

 

 

CAPÍTULO 3. CONCEITOS BÁSICOS E APLICAÇÕES DO CELL SORTING 

 

A citometria de fluxo tem como princípio principal a aquisição e a análise de 

células e prover informações acerca das características físicas, químicas e 

biológicas destas células. Os citômetros de fluxo que possuem esta capacidade são 

chamados de citômetros analisadores. Além deste recurso, alguns citômetros 

possuem uma configuração particular e um sistema específico que permitem a 

separação de populações celulares puras e homogêneas, a partir de uma amostra 

heterogênea, de acordo com critérios biológicos predefinidos (Figura 3.1). Estas 

populações purificadas se tornam, então, disponíveis para avaliações morfológicas 

ou genéticas, bem como para ensaios funcionais e de terapêutica. Este processo 
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citofluorimétrico é conhecido como Flow Sorting (ou Cell Sorting) e os citômetros de 

fluxo capazes de realizar este processo são chamados de Cell Sorters.  

 

Figura 3.1: Separação de células. Análise de amostra heterogênea, submetida 
ao Sorting e separada em amostras homogêneas. 

 

Desde as primeiras aplicações, realizadas por Leonard Herzenberg, o 

Sorting vem sendo cada vez mais aplicado, tanto na área da biologia como na área 

industrial, devido à capacidade única de isolar populações celulares em um 

processo relativamente rápido; às condições estéreis que permitem que estas 

populações sejam submetidas a outras metodologias; à pureza e integridade das 

células isoladas e, portanto, confiabilidade do processo. 

No entanto, foi em estudos na imunologia que o Sorting teve sua utilização 

mais acentuada, com a realização, por exemplo, de purificações de subpopulações 

de linfócitos. Detalhar todas as aplicações desta tecnologia citofluorimétrica não faz 

parte do escopo desta apostila, deste modo listaremos, abaixo, uma seleção de 

técnicas para ilustrar a versatilidade do Sorting por citometria de fluxo, algumas das 

quais serão detalhadas mais adiante:  

• Clonagem de uma única célula a partir de células de hibridoma para a 

produção de anticorpos monoclonais; 

• Seleção de células progenitoras (CD34+) em busca de células-tronco 

pluripotentes; 

• Isolamento e purificação de diferentes linhagens, incluindo células-tronco, a 

partir de amostras de medula óssea; 

• Seleção células transfectadas com um marcador de expressão, como a Green 

Fluorescence Protein (GFP); 

• Isolamento mutiparamétrico de células a partir de populações mistas; 
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• Sexagem de sêmem através do Sorting de espermatozóides utilizando a 

diferença no conteúdo de DNA entre os cromossomos portadores de X e Y;  

• Sorting de uma única célula para ensaios in vitro a partir de um clone celular. 

    

    

3.1 Princípios 

 

Durante a aquisição e análise das amostras devemos definir, nos dot plots 

e/ou histogramas, regiões de interesse (gates) para selecionar as populações 

celulares que desejamos separar. O processo de Sorting se inicia com o 

estabelecimento de procedimentos junto ao software e ao equipamento visando que 

as células escolhidas sejam direcionadas para um recipiente que as armazenarão 

(tubos ou vários tipos de placas de cultivo). 

Estes procedimentos incluem uma vibração da câmara de fluxo (Flow Cell) 

levando o fluxo contínuo de salina a se “quebrar” em gotas (droplets). Assim cada 

célula dentro de uma gota é interceptada pelo laser e posteriormente passa por uma 

placa de carreamento de elétrons, onde recebe uma carga positiva ou negativa 

dependendo do critério de seleção pré-estabelecido no software de aquisição e 

análise. Por exemplo, se duas subpopulações de linfócitos T CD4+ e CD8+, forem 

escolhidas para serem separadas, cada gota contendo uma destas células (ex. 

CD4+) receberá uma carga positiva e outra gota contendo a outra célula  (ex. CD8+) 

receberá uma carga negativa. A seguir, as gotas são atraídas por placas defletoras 

com carga elétrica contrária à da gota, de forma que as gotas carregadas ao invés 

de seguir o fluxo de líquido contínuo, regular do equipamento, são atraídas pelas 

respectivas placas (Figura 3.2), mudando assim a direção das mesmas, levando-as 

a caírem em tubos contendo meio próprio para o recebimento destas células. 
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Figura 3.2: Principio do Cell Sorting  

 

IMPORTANTE: Alguns usuários de citômetro de fluxo utilizam, ao invés de solução 

salina, água destilada para realizar a análise de amostras. Entretanto, para o Sorting 

é fundamental que as gotas sejam formadas por solução salina, já que a separação 

das células é baseada na transferência de íons. 

 

Através de parâmetros eletrônicos específicos, como freqüência, fase, e 

drop delay, deve-se ajustar o equipamento quanto à distância precisa entre a 

primeira gota a ser formada e a flow cell; a distância entre as gotas de forma que 

cada uma contenha uma única célula ao ser interceptada pelo laser; e o tempo 

correto que cada gota deve levar entre a flow cell e a placa de carreamento, a fim de 

atingir 100% de pureza de eficiência da separação homogênea das populações 

celulares. A eficácia do Sorting pode ser conferida através de nova aquisição das 

células isoladas, as quais devem ser positivas somente para o parâmetro que foi 

selecionado.  
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3.2 Aplicações do Cell Sorting  

 

  O Sorting é um processo que pode ser utilizado tanto em pesquisa 

básica, quanto em pesquisa clínica nas áreas de imunologia, microbiologia, 

genética, parasitologia, oncologia, biologia molecular e toxicologia.  

 A partir da amostra homogênea submetida ao Sorting, podem-se 

utilizar diversos ensaios experimentais e metodologias devido ao alto grau de pureza 

das amostras, a integridade das células após a separação, além das condições 

estéreis em que é realizado este processo.  Além disso, utilizando esta tecnologia é 

possível determinar o número de células a ser separado, o que confere ainda mais 

especificidade a este processo.  

Em alguns equipamentos é possível, ainda, separar apenas uma célula, em 

um processo chamado de Single Cell Sorting (ou clonagem), muito utilizado para 

clonar parasitos para serem cultivados para enriquecimento de acervos das 

coleções parasitárias ou serem utilizados, após o sorting, em ensaios funcionais in 

vitro ou de biologia molecular. Geralmente neste processo cada célula é direcionada 

para um poço de placa de cultivo e para isso o citômetro de fluxo deve ter além do 

suporte específico para placa que permite a sua movimentação para que cada poço 

receba a célula, um dispositivo para calcular a direção que esta deve seguir (Figura 

3.3). 

 

Figura 3.3. Clonagem. Placa de cultivo em movimento para que cada poço 
receba uma célula. 
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IMPORTANTE: A clonagem de parasitos pode ser baseada apenas na análise de 

parâmetros morfológicos característicos daquela célula, isto é, tamanho e 

granularidade. Sem a necessidade do uso de anticorpos e fluorocromos. 

 

Os ensaios in vitro utilizando amostras homogêneas são utilizados para uma 

variedade de aplicações, podendo ser útil na avaliação de características fenotípicas 

e funcionais de uma mesma população celular frente a estímulos específicos, na 

infecção de uma única célula com determinado parasito, assim como em ensaios de 

dosagem, resistência e ação de drogas. 

O seqüenciamento é outra metodologia aplicada a partir de uma população 

celular obtida por Sorting. Estas células podem ser submetidas, então a estudos 

genéticos de sequenciamento do DNA, utilizando a PCR, mostrando que a citometria 

de fluxo combinada à biologia molecular, permite a realização da fenotipagem e 

genotipagem. 

Na área da fertilização a separação de espermatozóides tem sido aplicada 

através de marcadores de viabilidade celular, ou ainda através da diferença de 

conteúdo de DNA entre os cromossomos X e Y, muito utilizada para reprodução de 

bovinos, mas eticamente ainda controversa para reprodução humana.  

Outra aplicação do Sorting inclui estudos de célula-tronco pluripotente a 

partir da purificação de diferentes linhagens de células progenitoras de amostra de 

medula óssea.  

Com o avanço tecnológico e o aprimoramento dos equipamentos, 

atualmente alguns citômetros de fluxo cell sorter são capazes de separar 100 mil 

eventos por segundo, e separar até seis populações a partir de uma mesma 

amostra, abrindo caminho para uma variedade de aplicações. 

 

 

 

 

 



Plataforma de Citometria de Fluxo
Núcleo de Purificação Celular 

(sorting)
IOC - FIOCRUZ   

 31 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
Abbas AK, Lichtman AH. Imunologia Celular e Molecular 5ª Ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier; 2005 
 
Alberts B, Johnson A, Lweis J, Raff M, et al. Molecular Biology of the Cell, 4th edition. 
New York: Garland Science; 2002 
 
Beckman Coulter’s Sorting Tutorial. The EPICS ALTRA Flow Cytometer. Miami, 
Florida: Beckman Coulter Inc.; 2000 
 
 
Bertho AL, Cysne L, Coutinho SG. Flow cytometry in the study of the interaction 
between murine macrophages and the protozoan parasite Leishmania amazonensis. 
J Parasitol. 1992 78:666-71 
 
Bertho AL, Ferraz R – Citometria de Fluxo: princípios metodológicos de 
funcionamento. In: Citometria de Fluxo: aplicações no laboratório clínico e de 
pesquisa. Editores: Maria Mirtes Sales, Dewton de Moraes Vasconcelos, São Paulo. 
Editora Atheneu, 2013 
 
Cotta-de-Almeida V, Bertho AL, Villa-Verde DM, Savino W. Phenotypic and 
functional alterations of thymic nurse cells following acute Trypanosoma cruzi 
infection. Clin Immunol Immunopathol. 1997 82:125-32. 
 
Ormerod, MG. Flow Cytometry: A Practical Approach. Oxford, England: Oxford 
University Press; 1990 
 
 
 
 
Pita-Pereira D, Alves CR, Souza MB, Brazil RP, Bertho AL, de Figueiredo Barbosa A, 
Britto CC. Identification of naturally infected Lutzomyia intermedia and Lutzomyia 
migonei with Leishmania (Viannia) braziliensis in Rio de Janeiro (Brazil) revealed by 
a PCR multiplex non-isotopic hybridisation assay. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2005 
99:905-13.  
 
 
Shapiro, HM. Practical Flow Cytometry 4a Ed., Hoboken, New Jersey :John Wiley & 
Sons, Inc; 2003 


