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RESUMO 

A onça-pintada, terceiro maior felino do mundo e o maior do continente americano, é um 

carnívoro de elevada importância ecológica e econômica. No Brasil, esta espécie encontra-se 

classificada como vulnerável à extinção e a formação de criobancos de recursos somáticos 

representa uma ferramenta interessante para a conservação da espécie. Contudo, alguns fatores 

podem afetar o sucesso desses bancos, como a solução de criopreservação empregada. Portanto, o 

objetivo foi avaliar o efeito do tipo de crioprotetor intracelular (dimetilsulfóxido, DMSO e 

etilenoglicol, EG) na ausência ou presença de um crioprotetor extracelular (sacarose, SAC) sobre 

a morfologia, confluência, viabilidade e atividade metabólica de células somáticas imediatamente 

após a descongelação e sete dias de cultivo in vitro. Para tanto, amostras de pele do pavilhão 

auricular apical (1–2 cm2) foram recuperadas de cinco onças-pintadas anestesiadas e pertencentes 

a zoológicos do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Após o transporte por 3–8 h em meio essencial 

mínimo modificado por Dulbecco (DMEM) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 

2% de solução de antibióticos-antimicóticos a 4°C, amostras foram tricotomizadas, fragmentadas 

(9,0 mm³) e cultivadas em DMEM contendo 10% de SFB e 2% de solução de antibióticos-

antimicóticos, a 38,5°C, numa atmosfera de 5% de CO2. A cada 24 h, amostras teciduais em 

cultivo foram monitoradas e quando as células atingiram 70% de confluência, células foram 

subcultivadas para obtenção da concentração desejada (1,0 x 105 células/mL). Para a 

criopreservação, células foram submetidas à congelação lenta em meio contendo DMEM 

acrescido de 10% de SFB e o crioprotetor, de acordo com os grupos: 10% de DMSO [DMSO], 

10% de DMSO e 0,2 M de SAC [DMSO-SAC], 10% de EG [EG], e 10% de EG e 0,2 M de SAC 

[EG-SAC]. Antes da criopreservação (grupo controle), após a descongelação, e cultivo pós-

descongelação, células foram avaliadas quanto às características morfológicas e confluência 

usando microscópio invertido. Além disso, células nesses mesmos momentos, foram submetidas 

ao ensaio de azul de tripan para quantificação da viabilidade. Adicionalmente, a atividade 

metabólica usando o ensaio de brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium] 

(MTT) foi mensurada antes e após cinco e sete dias de cultivo pós-descongelação. Todos os 

dados foram expressos como média ± erro padrão e comparações foram realizadas usando 

ANOVA seguido de teste de Tukey (P<0,05). Após cinco repetições (um animal/uma repetição), 

nenhuma diferença foi observada na morfologia nas células antes e após a descongelação, e 

cultivo pós-descongelação, ou seja, a morfologia foi consistente com um aspecto fusiforme e 

núcleo central ovalado. Além disso, a confluência observada foi similar entre todos os grupos. 

Quanto à viabilidade, uma taxa média de viabilidade de 97,8% ± 1,1 foi obtida antes da 

congelação. Após análise com azul de tripan imediatamente após a descongelação, células 

derivadas do grupo DMSO (53,7% ± 9,8), DMSO-SAC (58,6% ± 15,6), e EG-SAC (52,5% ± 

14,9) apresentaram maiores taxas de viabilidade quando comparadas às células do grupo EG 

(45,8% ± 12,9). Além disso, no cultivo pós-descongelação, todas as células apresentaram 

similares taxas de viabilidade, sendo essas taxas superiores aos valores imediatamente após a 

descongelação. Já para a atividade metabólica, no dia 5 os grupos DMSO (77,0% ± 3,7) e 

DMSO-SAC (76,0 ± 2,7) foram superiores aos outros tratamentos, mas nenhuma diferença foi 

observada entre o grupo não criopreservado (100,0% ± 1,8) e criopreservados, no dia 7 de 

avaliação (DMSO: 89,1% ± 4,1; DMSO-SAC: 87,3% ± 4,8; EG: 85,7% ± 5,3; EG-SAC: 87,3% ± 

5,0). Em conclusão, a combinação de DMSO ou EG e SAC foi eficiente na criopreservação de 

células somáticas de onças-pintadas. Adicionalmente, o cultivo pós-descongelação promoveu 

uma melhora da viabilidade de células somáticas. Essas informações irão contribuir para a 

formação de criobancos de recursos somáticos adequados para onças-pintadas.  

Palavras-chave: congelação lenta, criobancos de células somáticas, gênero Panthera.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fauna brasileira de mamíferos silvestres se destaca a nível mundial quanto a sua 

diversidade de espécies (REIS et al., 2006), sendo uma grande parte dessa fauna considerada 

ameaçada de extinção e de restrita distribuição geográfica (HEGEL et al., 2012). Nesse contexto, 

se insere a onça-pintada, maior felídeo silvestre das Américas e, que atualmente, a nível nacional 

(MORATO et al., 2001), encontra-se vulnerável à extinção e, internacionalmente, sua população 

é classificada como quase ameaçada de extinção (QUIGLEY et al., 2017).  

Dentre as razões que resultam nesse atual cenário populacional da onça-pintada têm-se o 

aumento de ações antrópicas, como a construção de rodovias associada à implementação de 

projetos agropecuários (SILVEIRA et al., 2010). Além disso, a crescente expansão populacional 

humana tem ocasionado uma inevitável fragmentação dos biomas e isolamento de populações 

silvestres (DUEÑAS et al., 2017). Assim, estratégias de conservação têm sido desenvolvidas para 

auxiliar na manutenção da diversidade genética desses animais, como as técnicas in situ 

(SANDERSON et al., 2002) e ex situ (GONZALEZ et al., 2017).  

As técnicas in situ, caracterizadas pela preservação de um habitat inteiro e os indivíduos 

existentes, têm sido desenvolvidas para felídeos silvestres, especialmente na Amazônia, a qual é 

considerada a área mais adequada para essa finalidade (OLIVEIRA et al., 2012), com alta 

probabilidade de sobrevivência da onça-pintada (SANDERSON et al., 2002). Já as técnicas de 

conservação ex situ permitem a formação de bancos genéticos de felídeos silvestres (LEÓN-

QUINTO et al., 2009), as quais são descritas como uma ferramenta imediata para conservação de 

amostras genéticas de espécies em risco de extinção. Entre as amostras que são empregadas na 

formação desses bancos, têm-se embriões, gametas, tecidos gonadais e somáticos, DNA e células 

somáticas (BLACKBURN, 2018). Dentre todas essas opções acima citadas, a criopreservação de 

amostras somáticas, especialmente da pele, tem se mostrado uma interessante alternativa para a 

conservação genética (LEÓN-QUINTO et al., 2011). Isso ocorre por que as amostras podem ser 

obtidas e estocadas de maneira mais rápida a partir de animais vivos ou post-mortem, resultando 

no armazenamento de uma maior diversidade genética animal pela colheita ser realizada 

independente do gênero ou idade (PRAXEDES et al., 2018). 

Após serem obtidos, os explantes teciduais são cultivados in vitro sob condições de 

temperatura e umidade controladas, na presença de um meio de cultivo adequado (SANTOS et 
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al., 2017). A partir de então, diferentes células somáticas podem ser obtidas destes tecidos, 

dependendo da finalidade que se deseja, como fibroblastos isolados de tigre-de-bengala 

(Panthera tigris tigres, GUAN et al., 2010) e de gato-chileno (Leopardus guigna, TOVAR et al., 

2008), e células epiteliais oriundas de chita-asiática (Acinonyx jubatus venaticus, MOULAVI et 

al., 2017) e de onça-pintada (Panthera onca, MESTRE-CITRINOVITZ et al., 2016). 

Após o isolamento dessas células a partir dos tecidos, as mesmas podem ser 

armazenadas por longos períodos na forma de criobancos para que possam ser empregadas 

posteriormente em diferentes finalidades, como a clonagem por transferência nuclear de células 

somáticas (GÓMEZ et al., 2008) e estudos de reprogramação nuclear (VERMA et al., 2012). 

Nesse sentido, o desenvolvimento adequado de protocolos de criopreservação que garantam a 

qualidade e a viabilidade das células após permanência em nitrogênio líquido, consiste numa 

etapa importante para o estabelecimento desses criobancos para a onça-pintada. Em geral, a 

congelação lenta consiste no método de criopreservação mais empregado para células somáticas, 

sendo observado seu sucesso em diferentes espécies felídeas, como o tigre siberiano (Panthera 

tigris altaica, SONG et al., 2007) e o lince-ibérico (Lynx pardinus, LEÓN-QUINTO et al., 2009). 

Essa técnica consiste na redução gradual de temperatura até -196°C para células somáticas em 

meio contendo baixas concentrações de substâncias protetoras (PEREIRA et al., 2013). Nesse 

contexto, a eficiência da congelação lenta depende da redução de cristais de gelo formados no 

interior das células durante essa redução de temperatura e a presença da combinação adequada de 

crioprotetores (ELLIOTT et al., 2017). 

Dentre os crioprotetores que podem ser empregados, têm-se aqueles categorizados como 

penetrantes ou intracelulares, os quais são caracterizados pela sua ligação com água, atuando 

assim na redução do tamanho e na formação dos cristais de gelo (MORO et al., 2015). Já os 

agentes não penetrantes ou extracelulares são responsáveis pelo aumento da osmolaridade do 

meio externo das células, reduzindo a formação dos cristais de gelo (LEÓN-QUINTO et al., 

2014). Entre os crioprotetores mais empregados na criopreservação de amostras somáticas, têm-

se o etilenoglicol (EG) (OLIVEIRA et al., 2018), dimetilsulfóxido (DMSO) (LEÓN-QUINTO et 

al., 2009), ambos de natureza intracelular, também a sacarose e soro fetal bovino de natureza 

extracelular (LEÓN-QUINTO et al., 2011). Portanto, a avaliação de diferentes combinações de 

crioprotetores para a criopreservação de células somáticas consiste numa etapa interessante de 

manutenção de amostras somáticas de onça-pintada, contribuindo para a conservação da espécie.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO APLICADAS A FELÍDEOS SILVESTRES 

 

A diversidade biológica define-se como a interação de todas as espécies vivas no 

ecossistema (ALHO, 2015), sendo o Brasil detentor de uma das maiores diversidades, com 

aproximadamente 14% da biota mundial (LEWINSOHN; PRADO, 2005). Entre os componentes 

dessa diversidade, tem-se a fauna de mamíferos silvestres, ocupante do primeiro lugar nacional 

quanto ao número de espécies (JĘDRZEJEWSKI et al., 2018) e com grande parte das mesmas 

ameaçadas de extinção (HEGEL et al., 2012).  

Em geral, há uma redução populacional desses animais ocasionada por ações antrópicas, 

como a construção de rodovias associadas à implementação de projetos voltados para a 

agropecuária (SILVEIRA et al., 2010). Além disso, o crescimento populacional humano gerou 

uma fragmentação de biomas e isolamento das espécies, especialmente àquelas terrestres como os 

felídeos (DUEÑAS et al., 2017). Adicionalmente, o uso desses animais para finalidades, como 

obtenção de alimentos, produção de medicamentos tradicionais pela população local, animais de 

companhia, atividades culturais e fins religiosos (ALVES et al., 2010), além de serem caçados 

em razão de apresentarem riscos à saúde humana e criações domésticas de animais de produção 

(MENDONÇA et al., 2011), tem proporcionado uma aceleração dessa perca populacional. 

Além disso, uma maior diversidade de mamíferos silvestres torna-se interessante para 

pesquisas científicas (ALHO, 2015) e uso desses indivíduos, especialmente em grandes felídeos, 

pois esses são classificados como indicadores de qualidade ambiental no ecossistema que 

habitam (ZANIN et al., 2015). Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias de conservação 

torna-se interessante, visando estabelecer o manejo dessas espécies e sua manutenção, como o 

uso de técnicas ex situ e in situ (ANDRABI; MAXWELL, 2007).  

As técnicas in situ consistem na preservação de um habitat inteiro e todos os indivíduos 

nele existentes, sendo essas técnicas já desenvolvidas em felídeos silvestres, especialmente na 

Amazônia, a qual é considerada a área de maior importante para essa finalidade uma vez que 

representa um amplo território natural e oferece condições sustentáveis para manutenção de 

populações de grandes felídeos (OLIVEIRA et al., 2012). Contudo, as áreas de proteção 

estabelecidas dentro dessa estratégia raramente conseguem preservar os habitats e as espécies de 
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grande porte, cujo exigem maior disponibilidade de território e presas para manutenção da sua 

população (KATI et al., 2004).  

Já as técnicas de conservação ex situ são divididas em metodologias ex situ in vivo, nas 

quais os animais são mantidos fora do seu ambiente (PAIVA et al., 2016) e os métodos ex situ in 

vitro que permitem a formação de bancos de recursos biológicos de felídeos silvestres (LEÓN-

QUINTO et al., 2009). Estes são caracterizados como uma ferramenta imediata de conservação 

de amostras biológicas de espécies em risco de extinção. Dentre as amostras que são empregadas 

na formação desses bancos, têm-se embriões, gametas, tecidos gonadais e somáticos, DNA e 

células somáticas (BLACKBURN, 2018).  

Nessa última estratégia, a formação de bancos biológicos quando comparada às demais 

ferramentas de conservação, reduz os custos de manutenção das populações em mais de 90%, 

além de permitir obter uma maior diversidade, abrangendo diferentes gerações populacionais e 

armazenando por longos períodos (PAIVA et al., 2016). Em geral, os criobancos de amostras 

somáticas, especialmente da pele, têm se mostrado uma interessante alternativa para a 

conservação genética (LEÓN-QUINTO et al., 2011). Isso ocorre por que há uma recuperação e 

estocagem mais rápida de amostras obtidas a partir de animais vivos ou post-mortem, resultando 

em uma maior diversidade genética da população pela colheita ser realizada independente do 

gênero e da idade dos animais (PRAXEDES et al., 2018).  

Um exemplo interessante sobre essa abordagem consiste no criobanco estabelecido para 

o lince-ibérico, considerado o felídeo mais ameaçado de extinção do mundo (LEÓN-QUINTO et 

al., 2009; 2011). Em seu trabalho de 2009, esses autores conservaram amostras somáticas de 69 

indivíduos, um número superior ao coletado para amostras gonadais (sete machos e seis fêmeas), 

demonstrando assim os principais aspectos práticos envolvidos na implementação de biobancos 

somáticos para felídeos silvestres, bem como sua utilidade para o desenvolvimento de bancos 

similares para outras espécies ameaçadas. 

Finalmente, bancos biológicos com diferentes amostragens tiveram seu emprego 

associado às biotécnicas reprodutivas em alguns grandes felídeos silvestres, como a obtenção e 

avaliação das características espermáticas em onça-pintada, visando possível emprego em 

inseminação artificial (MORATO et al., 2001). Além disso, oócitos e espermatozoides de leões 

(Panthera leo) foram empregados na produção in vitro de embriões, obtendo um total de 4 

estruturas que alcançaram o estágio de blastocisto (FERNANDEZ-GONZALEZ et al., 2015). 
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Adicionalmente, células somáticas foram empregadas na clonagem por transferência nuclear do 

gato selvagem africano (Felis silvestris lybica, GÓMEZ et al., 2003), do guepardo (Acinonyx 

jubatus, MORO et al., 2015) e da chita asiática (Acinonyx jubatus venaticus, MOULAVI et al., 

2017) usando oócitos enucleados do gato doméstico, obtendo blastocistos viáveis em todos os 

experimentos (GÓMEZ et al., 2003). 

 

2.1.1. Situação atual da conservação da onça-pintada 

  

 A onça-pintada representa um predador importante na cadeia alimentar, sendo 

considerada espécie-chave nos ecossistemas que habita (HIDALGO-MIHART et al., 2018) e 

figura relevante para a cultura indígena (WHITEHEAD; WRIGHT, 2004) e o turismo local 

(TORTATO; IZZO, 2017). Contudo, em virtude das alterações ambientais, a população de onça-

pintada vem sendo reduzida drasticamente (QUIGLEY et al., 2017). Sua distribuição original se 

estendia do norte da Patagônia, na Argentina, ao sul dos Estados Unidos (GESE et al., 2018). 

Atualmente, sua maior distribuição ocorre no Brasil, Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, e os 

10% restantes se encontram distribuídas pelo continente americano, porém, houve uma 

diminuição de 55% da sua população inicial desde o último século (TORRE et al., 2017). 

Consequentemente, a maior população mundial de onça-pintada encontra-se na Amazônia, 

representando um total de 89,2% da população global (TORRE et al., 2017). Segundo 

Jędrzejewski et al. (2018) as médias estimadas das populações de onça-pintada atualmente são de 

86.834 animais no Brasil, seguida de 22.210 no Peru, 16.598 na Colômbia, 12.845 na Bolívia e 

11.592 na Venezuela.  

Dentre as principais causas desse atual cenário populacional estão a caça e a destruição de 

seu habitat (CUYCKENS et al., 2017). Em geral, a pele desses animais é utilizada para a 

fabricação de casacos (KELLY, 2018) e sua caça é também consequência da sua predação aos 

bovinos em regiões rurais (GESE et al., 2018). Nesse contexto, diferentes técnicas são 

empregadas para a conservação da onça-pintada, como as ferramentas in situ (OLIVEIRA et al., 

2012) e ex situ (MESTRE-CITRINOVITZ et al., 2016).  

Nas técnicas in situ, três obstáculos dificultam seu uso para a conservação da onça-pintada 

(CRAWSHAW JUNIOR et al., 2004). Primeiro, a grande limitação em manter um número 

adequado de presas no interior e nas circunvizinhanças da reserva dificulta a manutenção dos 
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animais nessa área. Em segundo, a carência de conhecimento da população humana quanto ao 

papel desses animais para a manutenção da biodiversidade afeta diretamente a conservação 

dessas reservas. Finalmente, as áreas destinadas às técnicas in situ apresentam tamanho 

inadequado para sustentar uma população viável, sendo a área Amazônica ainda a reserva mais 

importante da América tropical para a conservação de onça-pintada (SANDERSON et al., 2002).  

Assim, as técnicas ex situ são cada vez mais utilizadas para a conservação da onça-

pintada, objetivando criopreservar material genético adequado para as biotecnologias mais 

avançadas. Como exemplos do uso dessas ferramentas, têm-se a conservação de sêmen de onça-

pintada por meio da congelação lenta, retornando concentrações adequadas para promover 

processos posteriores de inseminação artificial (SWANSON et al., 2003). Além disso, a 

criopreservação de sêmen de onça-pintada visando avaliar as taxas de penetração espermática 

após descongelação em oócitos maturados in vitro de hamster (Mesocricetus auratus) já foi 

realizada com resultados promissores (ZÜGE et al., 2000).  

Já quanto à conservação de amostras somáticas em onça-pintada, Mestre-Citrinovitz et al. 

(2016) desenvolveu seu projeto usando indivíduos mantidos no território argentino. Nesse 

trabalho, o qual se caracteriza como uma nota técnica, os autores descreveram protocolos de 

cultivo primário de fibroblastos e congelação lenta derivados de três fontes teciduais: pele, 

músculo e cartilagem. Além disso, os autores afirmaram apresentar um biobanco com 570 

amostras somáticas de 45 espécies ameaçadas de extinção, incluindo a onça-pintada. Portanto, o 

aprimoramento da criopreservação de células somáticas consiste numa etapa interessante para o 

estabelecimento de criobancos da espécie. Também, Arantes (2018) promoveu a avaliação do 

melhor protocolo de criopreservação para manutenção de fibroblastos da onça preta, onde a 

solução de DMSO na concentração de 2,5% e 10% apresentou maior eficiência. Os autores 

observaram crescimento exponencial até as primeiras 50 horas, e diminuição após esse período. 

Além disso, com a microscopia de campo claro em associação a microscopia eletrônica de 

varredura, pode-se observar fibroblastos com aparência fusiforme com longas ramificações, e 

com a microscopia eletrônica de transmissão foi possível identificar que os fibroblastos estavam 

com intensa atividade celular, demonstrada pela presença de inúmeras vesículas digestivas, 

vacúolos e grânulos de secreção. 
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2.2. CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS SOMÁTICAS 

 

A criopreservação de células somáticas consiste numa ferramenta de conservação das 

características estruturais, genéticas e bioquímicas das células por longos períodos, uma vez que 

reduz a atividade celular, retornando as funções apenas após a descongelação (PEREIRA et al., 

2013). Em geral, para a criopreservação celular, amostras somáticas são obtidas de tecidos 

derivados da pele e cultivados in vitro para a recuperação de células (MESTRE-CITRINOVITZ 

et al., 2016). Nessa etapa de obtenção de fragmentos teciduais, a pele tem sido o órgão de escolha 

pela facilidade de recuperação, presença de diferentes tipos celulares, podendo ser realizada 

amostragens em animais vivos (VERMA et al., 2012) e post-mortem (MOULAVI et al., 2017).  

Após o cultivo in vitro, células são criopreservadas em condições adequadas que 

garantam as características viáveis (COSTA et al., 2016). Em geral, a congelação lenta consiste 

no método de criopreservação mais empregado para células somáticas, sendo observado seu 

sucesso em diferentes felídeos (LEÓN-QUINTO et al., 2009; SONG et al., 2007). Essa técnica se 

baseia numa redução gradual de temperatura associada a concentrações reduzidas de 

crioprotetores no meio de conservação.  

Diferentes fatores podem afetar o sucesso da criopreservação por congelação lenta, como 

os princípios técnicos usados para a geração da taxa de resfriamento ideal e a associação dos 

crioprotetores menos prejudiciais à célula (SANTOS et al., 2011). 

 

2.2.1. Princípios técnicos da congelação lenta 

 

 A congelação lenta consiste na redução gradual da temperatura, usando curvas de 

resfriamento lento (0,3–1,0°C por minuto) associada à crioprotetores de baixo peso molecular, 

como o EG, glicerol, DMSO e metanol (LOUTRADI et al., 2008). A metodologia clássica da 

congelação lenta consiste no emprego de equipamentos de resfriamento programado (DONNEZ 

et al., 2004), os quais promovem uma adequada desidratação celular entre -30 a -80°C, evitando 

uma congelação desordenada ou superesfriada. As vantagens de um sistema de congelação lenta 

consistem em uma redução gradual da temperatura, com o objetivo de reduzir o estresse térmico 

na fase de transição das soluções do estado líquido para o estado sólido. Além disso, também 

promove uma desidratação celular gradual que reduz a formação de cristais de gelo. Nesta 
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situação, baixas concentrações de agentes crioprotetores são suficientes a fim de que esses 

objetivos sejam alcançados provocando menos toxicidade celular (SHAW et al., 2000).  

Entre os equipamentos bastante utilizados para a congelação lenta, o Mr. Frosty (Mr. 

Frosty™ Freezing Container) consiste num sistema prático e de baixo custo (GÓMEZ et al., 

2003). Esse dispositivo consiste num suporte para alocação de tubos criogênicos, os quais são 

envoltos por isopropanol e colocados em um freezer programável que promove diminuições de 

temperaturas até -80°C numa taxa de 1–3°C por minuto. Após atingir -80°C, os criotubos são 

estocados a -196°C em nitrogênio líquido (CASTRO et al., 2011). Outros equipamentos 

programáveis permitem o uso de palhetas; contudo, a redução de temperatura envolve um sistema 

mais especializado (FRESHNEY, 2000).  

O principal dano que a congelação lenta pode causar sobre a célula consiste na formação 

de cristais de gelo no interior das mesmas. Nesse contexto, como tentativa de reduzir esses danos, 

o uso de substâncias crioprotetoras ou crioprotetores tem sido empregado, as quais atuam 

prevenindo a cristalização via redução da atividade da água e reduzindo o estresse osmótico e 

físico (ELLIOTT et al., 2017). 

 

2.2.2. Tipos de crioprotetores 

 

 Como principais características para a escolha de um crioprotetor para congelação lenta 

estão o baixo peso molecular para facilitar a entrada pela membrana celular, alta solubilidade em 

água e baixa toxicidade (CASTRO et al., 2011). Em geral, os crioprotetores são classificados de 

acordo com sua capacidade de penetração em células, como intracelulares ou penetrantes e 

extracelulares ou não penetrantes (HERRID et al., 2017). Os agentes penetrantes, como EG, 

metanol, propilenoglicol, dimetilformaldeído, metilacetamida, DMSO e glicerol, ligam-se com 

moléculas de água, minimizando a formação e o tamanho de gelo. Já os não penetrantes, como 

mono, oligo e polissacarídeos, manitol, polietilenoglicol, aumentam a osmolaridade do meio 

externo, gerando saída da água do interior da célula para o meio externo, reduzindo a formação 

de cristais de gelo.  

Contudo, esses agentes não garantem a sobrevivência das células por apresentarem efeitos 

tóxicos ao liberarem metabólitos prejudicais e, portanto, a relação entre a concentração e tempo 

de exposição da célula ao crioprotetor e o tipo celular consiste num parâmetro essencial para o 
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sucesso da criopreservação celular (CASTRO et al., 2011). Assim, elucidar o tipo celular é um 

passo fundamental, pois as características osmóticas celulares são diferentes, e isso irá influenciar 

na permeabilidade de água da membrana celular, na relação área/volume da superfície da célula e 

no volume de água celular osmoticamente ativa, que são pontos importantes para o sucesso da 

criopreservação (FULLER et al., 2004).  

Entre os crioprotetores mais empregados na criopreservação de amostras somáticas, têm-

se o EG (LI et al., 2006), DMSO (LEÓN-QUINTO et al., 2009), a sacarose e o SFB (LEÓN-

QUINTO et al., 2011). O EG apresenta baixo peso molecular, baixa toxicidade e tem o maior 

índice de penetração celular numa concentração de 10%. Em um estudo com adipócitos suínos, 

Li et al. (2006) obtiveram 42% de células viáveis após criopreservação com EG. Já o DMSO é 

considerado um crioprotetor universal, uma vez que seu grupamento S-O desempenha uma 

elevada eficiência e rápida penetração celular, podendo ser utilizado em concentrações variadas e 

possuírem uma alta solubilidade em água (CASTRO et al., 2011). Embora os crioprotetores 

intracelulares sejam considerados de baixa toxicidade, o uso clínico de células criopreservadas 

com DMSO, por exemplo, mostrou reações tóxicas desse agente (FRESHNEY, 2000), sendo 

necessário amenizar com adição de crioprotetores extracelulares.  

A sacarose é amplamente empregada como agente extracelular, atuando no equilíbrio da 

pressão osmótica extra e intracelular durante os ciclos de congelação e descongelação. Além 

disso, a sacarose pode ter efeitos superiores a outros açucares, uma vez que é um oligossacarídeo, 

o que permite uma proteção celular adicional estabilizando a bicamada de fosfolipídios, 

mantendo sua capacidade de transporte de cálcio, inibindo a fusão de membranas e mantendo os 

lipídeos em uma fase fluída na ausência de água (CASTILHO et al., 2008). Ainda, um agente 

extracelular imprescindível é o soro fetal bovino (SFB), por possuir propriedades antioxidantes, 

antitóxicas e antiproteolíticas, além de conferir proteção as células contra danos mecânicos ao se 

ligar as proteínas da membrana celular (CASTILHO et al., 2008). Assim, o SFB tem sido 

demasiadamente utilizado sob diferentes concentrações em soluções de criopreservação para 

células somáticas (GUAN et al., 2010; LEÓN-QUINTO et al., 2014). 

Em felídeos silvestres (Quadro 1), combinações de crioprotetores já foram empregadas 

com sucesso na criopreservação de células somáticas. Em lince-ibérico, León-Quinto et al. (2014) 

usaram a combinação de 10% de DMSO acrescido de 35% de SFB e 0,2 M de sacarose na 
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criopreservação de células derivadas da pele. Já para o gato-chileno (Leopardus guigna), Tovar et 

al. (2008) congelaram células derivadas da pele usando 8% de DMSO e 22% de SFB. 

 

2.3. AVALIAÇÃO DA CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS SOMÁTICAS 

 

A criopreservação pode causar injúrias celulares, seja pela ação tóxica dos crioprotetores, 

ou por rompimentos na membrana plasmática durante o resfriamento e descongelação (CASTRO 

et al., 2011). Assim, análises relacionadas à viabilidade das células consistem em ferramentas 

importantes na otimização de protocolos de congelação. Entre essas análises, tem-se a observação 

morfológica e confluência das células, o ensaio de integridade da membrana plasmática por azul 

de tripan e o ensaio de funcionalidade celular ou atividade metabólica por 3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide ou MTT (LEÓN-QUINTO et al., 2014). 
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Quadro 1. Criopreservação de células somáticas em felídeos silvestres empregando diferentes associações de crioprotetores.  

Espécie Tipo celular Solução crioprotetora Principal resultado Referência 

Gato-da-Líbia (Felis 

silvestris líbica) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 10% de SFB 
 

85–90% de viabilidade após a 

descongelação 
 

Gómez et al. (2003) 

Gato-marmoreado 

(Pardofelis marmorata) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 10% de SFB 
 

Estabelecimento do cultivo e 

criopreservação celular 
 

Thongphakdee et al. 

(2006) 
 

Tigre siberiano (Panthera 

tigris altaica) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 40% de SFB 
 

95% de viabilidade após a 

descongelação 
 

Song et al. (2007) 
 

Gato-do-deserto (Felis 

margarita) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 10% de SFB 94% de viabilidade após a 

descongelação 
 

Gómez et al. (2008) 
 

Gato-chileno (Leopardus 

guigna) 
 

Fibroblasto 8% de DMSO com 22% de SFB 90,7% de viabilidade após a 

descongelação 
 

Tovar et al. (2008) 
 

Tigre-de-bengala (Panthera 

tigris tigres) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 90% de SFB 
 

90% de viabilidade após a 

descongelação 
 

Guan et al. (2010) 
 

Leopardo-das-neves 

(Panthera uncia) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 90% de SFB 
 

Estabelecimento do cultivo e criopreservação 

celular 

Verma et al. (2012) 
 

Lince-ibérico (Lynx 

pardinus) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 0,2 M de sacarose e 

35% de SFB 
 

90% de viabilidade após a 

descongelação 
 

León-Quinto et al. 

(2014) 
 

Onça-pintada (Panthera 

onca) 
 

Fibroblasto 10% de DMSO com 10% de SFB 
 

Estabelecimento de colheita e 

cultivo dos fragmentos, seguido de 

criopreservação  
 

Mestre-Citrinovitz et 

al. (2016) 
 

Onça-pintada (Panthera onca) Fibroblasto 10% de DMSO  com 10% de SFB 84% de viabilidade após a descongelação Arantes, (2018) 
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A observação morfológica é um parâmetro inicial e de extrema importância para 

avaliar viabilidade celular.  Essa análise é baseada na observação das células em cultivo por 

meio de microscópio invertido de luz, onde se é possível observar diferentes características 

como formato, tamanho, número, padrões de adesão, e cor dessas células (KIGER et al., 

2003). Com isso, é possível detectar indícios de diminuição da viabilidade dessas colônias, 

como padrões de apoptose pelo encolhimento celular (FISCHER et al., 2003).  

Além disso, como existem diferentes tipos celulares, as informações coletadas irão 

variar de acordo com a discrepância encontrada a partir da morfologia proposta para cada tipo 

de linhagem (KIGER et al., 2003). Ainda, é uma análise de simples execução e baixo custo, 

porém, pode retornar dados não conclusivos pois a análise morfológica é subjetiva (SANTOS 

et al., 2018). Ela já foi aplicada para analisar a viabilidade de células epiteliais humanas 

criopreservadas, com uso do microscópio invertido eclipse TS100, nas objetivas de 10x e 40x, 

onde se pode observar encolhimento celular, citoplasma escurecido em algumas amostras, 

além de redução no número de células por monocamadas (BAHARI et al., 2018). Em um 

estudo com células epiteliais de gato-do-deserto, Gómez et al. (2008) utilizaram a técnica de 

microscopia em correlação a teste para apoptose para analisar a viabilidade celular após 

criopreservação, e observaram a semelhança das estruturas celulares em estado de apoptose 

inicial com as não apoptóticas, correlacionando características de suas membranas e aparência 

por meio de observação. 

A avaliação da confluência é estabelecida pela observação do crescimento celular, 

onde essas criam monocamadas que irão recobrir toda a superfície da placa de cultivo. Essa 

contabilização se torna importante, pois a confluência modula a atividade mitótica das células, 

onde em alguns casos pode levar ao fenômeno de inibição de contato, inibindo os processos 

mitóticos (FERREIRA et al., 2005). Ainda, possui fácil implementação, porém há a 

subjetividade dos dados gerados ao depender do observador. A observação de confluência já 

foi aplicada em diversas espécies de felídeos silvestres, como a onça-pintada, onde sua 

confluência foi observada em uma taxa de 90% antes de aplicar o protocolo de 

criopreservação (MESTRE-CITRINOVITZ et al., 2016), e leopardo, onde uma confluência 

variando de 70-80% foi observada antes de promover a sincronização do ciclo celular destas 

células (WITTAYARAT et al., 2013).  

O teste de azul de tripan consiste no método mais comumente empregado na análise 

de viabilidade celular. Ele se baseia em um ensaio de exclusão, o qual o corante penetra nas 

membranas rompidas de células mortas, enquanto não penetra em células vivas que 

apresentam membranas íntegras (SANTOS et al., 2016). Em geral, é um método de fácil 
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execução, baixo custo e de eficiência comprovada (LEÓN-QUINTO et al., 2011). Contudo, o 

teste pode ser impreciso na identificação de células mortas, uma vez que as células devem ser 

contabilizadas em um intervalo de até 5 min, pois o número de células de coloração azul 

aumenta com o tempo (HUDSON; HAY, 1980). Além disso, as células são contadas 

manualmente, na qual células são adicionadas ao corante e elas visualizadas em microscópio 

numa câmara de Neubauer (HUDSON; HAY, 1980). Diferentes tipos celulares já foram 

avaliados por esse ensaio, como células derivadas da pele de tigre de bengala (GUAN et al., 

2010), lince-ibérico (LÉON-QUINTO et al., 2014), e catetos (SANTOS et al., 2016), além de 

caprinos, bovinos e ovinos (SINGH; DEGALA, 2017) e células de Sertoli suínas 

(MANCUSO et al., 2018).  

Já o ensaio de MTT desenvolvido inicialmente por Mosmann (1983) é a segunda 

técnica mais empregada, objetivando avaliar a atividade metabólica de células e consiste da 

redução do sal de tetrazólio por células funcionais, produzindo cristais azuis de formazan, 

sendo utilizado para avaliar também a viabilidade pela ação do metabolismo celular. A 

confirmação que os sais de tetrazólio são clivados em mitocôndrias ativas de células viáveis 

foi observado por Slater et al. (1963), esses autores comprovaram que o MTT é reduzido em 

dois sítios da mitocôndria na cadeia transportadora de elétron, sendo a enzima de membrana 

succinato-desidrogenase diretamente envolvida com a redução dos sais. 

Entre as vantagens deste ensaio está a obtenção de resultados quantitativos das células 

viáveis com um rendimento relativamente alto, uma vez que não necessita de contagem 

manual das células. Qualquer aumento ou diminuição do número de células viáveis pode ser 

detectado, mensurando a concentração dos cristais de formazan solubilizados, refletida na 

densidade óptica e usando um leitor de placas ou espectrofotômetro com comprimentos de 

onda de 540 a 720 nm (BAI et al., 2018). Diferentes tipos celulares e finalidades já foram 

avaliados por esse ensaio, como a viabilidade após criopreservação em fibroblastos de lince 

ibérico (LÉON-QUINTO et al., 2011), a avaliação de mutações em fibroblastos suínos (BAO 

et al., 2014) e condições de cultivo in vitro em catetos (SANTOS et al., 2016). 

 Os momentos de avaliação são empregados para avaliar os danos causados 

imediatamente após as células serem descongeladas, pois esse intervalo de tempo é crucial, já 

que o aumento de temperatura irá provocar uma maior toxicidade das substâncias 

crioprotetoras nas células (WENG et al., 2018). Ainda, o período de cinco e sete dias de 

cultivo in vitro, proporcionam o estabelecimento celular após a criopreservação, afim de 

apresentar maior homogeneidade em suas colônias para os testes serem aplicados 

(SUBRAMANIAN et al., 2018).  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência do tipo de crioprotetor intracelular (dimetilsulfóxido, DMSO e 

etilenoglicol, EG) na ausência ou presença de um crioprotetor extracelular (sacarose, SAC) 

sobre a criopreservação de células somáticas derivadas de onças-pintadas.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Comparar a eficiência de proteção do EG e DMSO na congelação lenta sobre a morfologia, 

confluência, viabilidade e atividade metabólica de células somáticas imediatamente após a 

descongelação, e cultivo in vitro. 

 

- Avaliar a eficiência de proteção de 0,2 M de SAC em combinação a agentes intracelulares 

sobre a morfologia, confluência, viabilidade e atividade metabólica de células somáticas 

imediatamente após a descongelação, e cultivo in vitro. 

 

- Avaliar o efeito do cultivo in vitro após a descongelação de células somáticas sobre a 

morfologia, confluência e viabilidade dessas células.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. REAGENTES E MEIOS 

 

Exceto quando indicado, os reagentes foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, 

EUA) e Gibco-BRL (Carlsbad, CA, EUA). O MTT foi adquirido da Grainer (Miami, FL, EUA).  

 

4.2. BIOÉTICA   

 

A presente proposta foi aprovada pelo Comitê de Ética de Uso de Animais da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (CEUA/UFERSA, no. 23091.0011507/2017-61), 

bem como pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, no. 57460). 

 

4.3. LOCAIS DE EXECUÇÃO 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Biotecnologia Animal (LBA/UFERSA) 

em parceria/colaboração com o Laboratório de Conservação de Germoplasma Animal 

(LCGA/UFERSA) e os zoológicos ECOPOINT Parque Ecológico (Fortaleza, CE), Zoológico 

São Francisco (Canindé, CE), Parque Zoobotânico Arruda Câmara (João Pessoa, PB) e 

Zoológico Parque Dois Irmãos (Recife, PE).  

Nos zoológicos, os animais foram anestesiados por uma equipe constituída por médicos 

veterinários e as colheitas foram realizadas, conforme as normativas de cuidado e bem-estar 

animal. Além disso, visando garantir uma otimização do manejo dos animais, os procedimentos 

de colheita de pele foram realizados concomitantemente com outras colheitas de material 

biológicos.   

 

4.4. ANIMAIS E BIÓPSIA DE PELE 

 

Um total de cinco onças-pintadas, uma fêmea e quatro machos, foram utilizados. Para a 

colheita da pele derivada do pavilhão auricular apical (Figura 1A), animais foram previamente 

anestesiados com 0,08 mg/kg de cloridrato de dexmedetomidina (Dexdormitor®, Zoetis, São 

Paulo, SP, Brasil) por via intramuscular e monitorados durante todo o procedimento (DE 

ARAUJO et al., 2018). Amostras de pele (1–2 cm2) foram recuperadas usando alicates de 

marcação animal.  
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Após a colheita, as amostras foram lavadas em 70% de álcool e transportadas ao 

laboratório em tubos individuais contendo meio essencial mínimo modificado por Dulbecco 

(DMEM 12800-058) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 2% de solução de 

penicilina, estreptomicina e anfoterecina B, a 4 °C por um período de 3 a 8 h. 

 

Figura 1. Procedimentos de colheita, cultivo, criopreservação e análises em células somáticas de 

onça-pintada. A) contenção do animal e colheita dos fragmentos, B) tricotomização e 

fragmentação da pele, C) cultivo in vitro dos fragmentos teciduais, D) células em cultivo, E) 

congelação lenta, F) descongelação celular, G) análises em microscópio invertido, H) análises de 

azul de tripan e MTT. 

 

4.5. FRAGMENTAÇÃO DA PELE E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

No laboratório, os fragmentos auriculares de pele foram tricotomizados e seccionados 

em 9,0 mm3 (3 x 3 x 1 mm) (Figura 1B-C). Em seguida, sob fluxo laminar, as amostras foram 

submetidas as seguintes lavagens em meios de acordo com a sequência:  i) DMEM 

suplementado com 10% de SFB (denominado, DMEM+) e 10% de solução de penicilina, 

estreptomicina e anfoterecina B (denominado, DMEM10); ii) álcool a 70% e iii) DMEM+ 

acrescido de 2% de solução de penicilina, estreptomicina e anfoterecina B (denominado, 

DMEM2), conforme PEREIRA et al. (2013).   

Em uma placa com DMEM2 adicionado de 10% de SFB, os explantes foram cultivados 

até a obtenção de células somáticas. Células recuperadas desses explantes de cada animal foram 

congeladas e divididas aleatoriamente nos cinco grupos experimentais (Figura 2) de acordo com 
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a combinação de crioprotetores intracelulares e sacarose em concentrações usadas em outros 

felídeos silvestres (LEÓN-QUINTO et al., 2011;2014):  

i) Não criopreservado (controle fresco). 

ii) 10% de DMSO. 

iii) 10% de DMSO acrescido de 0,2 M de sacarose.  

iv) 10% de EG. 

v) 10% de EG acrescido de 0,2 M de sacarose.  

 

Tanto células não criopreservadas como criopreservadas/descongeladas foram avaliadas 

quanto aos aspectos morfológicos, confluência, viabilidade por azul de tripan e atividade 

metabólica pelo ensaio do MTT. Análises de morfologia, confluência e viabilidade foram 

realizadas antes da criopreservação, imediatamente após a descongelação e após cultivo in vitro 

pós-descongelação. Já a avaliação da atividade metabólica foi mensurada antes da 

criopreservação, cinco e sete dias após cultivo in vitro pós-descongelação, uma vez que esse 

ensaio tecnicamente não permite a análise imediata das células somáticas sem cultivo prévio.  

 

Figura 2. Avaliação de diferentes soluções crioprotetoras na congelação lenta de células 

somáticas derivadas de pele de onças-pintadas. 
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4.6. OBTENÇÃO DE CÉLULAS SOMÁTICAS 

 

Para a obtenção de células somáticas, os explantes (quatro explantes por animal) foram 

cultivados em DMEM2 (Figura 1C) em atmosfera úmida contendo 95% de oxigênio e 5% de 

CO2 a 38,5 °C até o desprendimento de células dos fragmentos teciduais (Figura 1D). Para 

tanto, a cada 24 h, placas em cultivo foram monitoradas quanto ao crescimento e confluência 

celular seguida de troca total de meio. Quando os explantes ficaram envoltos por uma camada 

considerável de células, os mesmos foram retirados, resultando apenas as células na placa até 

atingirem a confluência necessária. A confluência foi definida pela quantidade de células por 

área da placa, sendo a confluência ideal para o subcultivos quando 70% da placa estiveram 

recobertas por células, conforme Santos et al. (2016).  

 Após as células atingirem a confluência de 70%, foi realizado o primeiro subcultivo 

celular. As passagens foram realizadas por meio do processo de tripsinização. Brevemente, o 

meio de cultivo das placas foi descartado, e as placas lavadas com tampão fosfato salino (PBS) e 

em seguida 1,0 mL de solução de tripsina e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) a 0,2% 

foi adicionada e as placas incubadas a 38,5 °C por até 7 min. Com as células em suspensão, foi 

adicionado 2,0 mL de meio DMEM2 para inibição da tripsina. As células foram centrifugadas, e 

realizadas a contagem para determinação do número de células por mL nas placas, para realizar a 

primeira passagem, conforme realizado por León-Quinto et al. (2014).  

Após a primeira passagem, as células foram cultivadas até a quarta passagem, 

objetivando obter uma concentração de 1,0 x 105 células/mL para serem criopreservadas e 

avaliações necessárias antes da conservação.  

 

4.7. CONGELAÇÃO LENTA E DESCONGELAÇÃO CELULAR 

 

 Para a congelação lenta, células após a tripsinização foram alocadas em criotubos 

contendo meio de criopreservação contendo DMEM2 acrescido de 10% de SFB e diferentes 

combinações de EG, DMSO e sacarose, conforme o delineamento experimental (Figura 2) e 

de acordo com León-Quinto et al. (2014). Em seguida, todos os criotubos foram depositados 

em um recipiente Mr. Frosty (Mr. Frosty™ Freezing Container), o qual permaneceu por 15 

min a 4ºC antes da adição da sacarose (Figura 1E). Após esse período e adição da sacarose 

conforme delineamento experimental, os criotubos no Mr. Frosty foram estocados em um 

freezer -80°C por 12 h, numa taxa de resfriamento de 1°C/min. Finalmente, criotubos foram 

armazenados em botijões de nitrogênio líquido (-196°C).  
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Após duas semanas, células foram descongeladas após 1 min a 25 °C e 4 min a 37 °C 

em banho-maria (Figura 1F). Para células criopreservadas na presença de sacarose, as 

amostras foram adicionadas de DMEM+ acrescido de 0,2 M de sacarose e mantidas a 4 °C por 

15 min nos criotubos. Em seguida, a suspensão celular foi centrifugada por 10 min a 1300g, e 

novamente diluída em DMEM+ e mantida a 25 °C por até 15 min para novamente seguir a 

mesma metodologia de centrifugação. Já para as células criopreservadas na ausência de 

sacarose, células foram centrifugadas duas vezes na presença de DMEM+ e mantidas a 25 °C 

por 15 min.  

Após a descongelação, células foram submetidas às análises morfológicas e de 

confluência durante todo o experimento, além de análises de viabilidade, atividade metabólica 

e cultivo in vitro conforme delineamento experimental.   

 

4.8. AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA E CONFLUÊNCIA CELULAR 

 

 As células em cultivo in vitro foram analisadas diariamente para análise da morfologia 

e confluência celular (Figura 1G). Para isso, as placas de cultivo foram retiradas da 

incubadora e direcionadas a cabine de fluxo laminar, e logo em seguida foram arranjadas em 

microscópio invertido (Nikon TS100, Tokyo, Japan) para observação das estruturas. Para 

determinação da morfologia, a placa inteira foi analisada, e as células foram classificadas por 

meio do seu tamanho, aspecto, opacidade, formato e padrões de adesão (QUEIROZ NETA et 

al., 2018). Os dados obtidos foram armazenados para posterior descrição dos padrões 

morfológicos.  

 As análises de confluência foram realizadas no mesmo momento sob as mesmas 

circunstâncias descritas anteriormente, mas para esse método, após a observação de toda a 

superfície da placa, um valor foi adotado, perfazendo uma taxa de confluência variando de 0-

100%, de acordo com a quantidade de células que recobriam o perímetro de interesse.  

 

4.9. ANÁLISE DA VIABILIDADE CELULAR  

 

A análise da viabilidade foi realizada pela marcação das células coradas com azul de 

tripan a 0,4% (Figura 1H) como realizado por Guan et al. (2010). Após a centrifugação para 

remoção do crioprotetores ou após a tripsinização celular, foi retirada uma alíquota com 20 

μL da suspensão celular e esta foi colocada em contato com 20 μL do corante azul de tripan. 

Em seguida, essa solução foi destinada ao preenchimento da câmara de Neubauer, assim todos 
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os quatros quadrantes laterais da câmara foram contabilizados, perfazendo-se assim uma taxa 

de viabilidade de acordo com a fórmula:  

(nº de células vivas/ nº total de células contadas) * 100 

Para cada animal, foram realizadas repetições conforme o delineamento experimental. 

Assim, foram identificadas as células mortas, em azul (células não viáveis) e as células vivas 

como incolores (células viáveis). Essa análise foi realizada nas células antes da 

criopreservação, logo após a descongelação e ao final de sete dias de cultivo in vitro. 

 

4.10. ANÁLISE DA ATIVIDADE METABÓLICA  

 

Para a avaliação da atividade metabólica (Figura 1H) foi realizado o ensaio de MTT 

(MOSMANN, 1983). Para tanto, foi utilizada uma concentração de 5,0 x 104 células não 

criopreservadas ou descongeladas, onde essas foram cultivadas em placas de 12 poços em uma 

atmosfera úmida de 5% de CO2, a 38,5 °C. Após cinco e sete dias, 1,0 mL da solução de MTT (5 

mg/mL em DMEM) foi adicionada em cada poço e as placas foram incubadas por um período de 

3 h a 38,5 °C. Posteriormente, a solução de MTT foi removida e 1,0 mL de DMSO foi 

adicionado a cada poço como solução de solubilização do MTT. Em seguida, houve agitação 

manual constante por 5 min para solubilizar os cristais de formazan. Finalmente, a leitura foi 

realizada em espectrofotômetro (Shimadzu® UV-mini- 1240, Kyoto, Japan) a uma absorbância 

de 595 nm, conforme Santos et al. (2016). Os valores médios da densidade óptica das células não 

criopreservadas foram considerados 100% para comparação com os outros grupos. Já os valores 

obtidos a partir da leitura dos grupos experimentais, foram transformados em porcentagem, por 

meio da divisão pelo valor médio obtido com o grupo controle (QUEIROZ NETA et al., 2018). 

Essa análise foi realizada nas células antes da criopreservação para se obter os valores de 

comparação, e após cinco e sete dias de cultivo in vitro com uma confluência superior a 70%. As 

avaliações foram realizadas em cinco e sete dias após incubação nas placas, pois se necessitava 

de um número médio de células para realização do teste.  

 

4.11. ANÁLISE DOS DADOS E ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão de cinco repetições (um 

animal/uma repetição) e analisados pelo GraphPad (Graph-Pad Software Incorporation, La 

Jolla, CA, USA). Os dados de morfologia e confluência foram apresentados de forma 

descritiva. Todos os resultados foram verificados para normalidade pelo teste de Shapiro-
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Wilk e homocedasticidade pelo teste de Levene. Os dados não normais foram transformados 

em arco seno e analisados pela análise de variância (ANOVA) seguida do pós-teste de Tukey. 

A siginificância foi estabelecida em P < 0,05. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. EFEITO DA SOLUÇÃO DE CRIOPROTETORES SOBRE A MORFOLOGIA E 

CONFLUÊNCIA DAS CÉLULAS SOMÁTICAS 

 Todas as células somáticas derivadas da pele do pavilhão auricular apical de onças-

pintadas apresentaram uma morfologia consistente. Assim, durante o cultivo primário (Figura 

3A) e secundário antes da congelação (Figura 3B), imediatamente após a descongelação e 

sete dias de cultivo in vitro pós-descongelação, células apresentaram uma morfologia similar 

a fibroblastos, ou seja, aspecto fusiforme com prolongamentos citoplasmáticos, citoplasma 

abundante e núcleo grande central oval (Figura 3C).  

 Além disso, os padrões de confluência foram mantidos durante todos os momentos de 

análise por todos os grupos, não sendo observada nenhuma redução da confluência (Figura 

3B). A partir da tripsinização, em um período de aproximadamente 48 h, as células 

alcançavam uma confluência acima de 70%, chegando a 80-90% em 72 h de cultivo. Essas 

médias foram similares tanto para o cultivo antes da congelação, quanto depois da 

descongelação celular. 

 

Figura 3. Crescimento de células primárias semelhantes a fibroblastos a partir de explantes de 

pele de onça-pintada, demonstrando morfologia e adesão de células somáticas. (A) Células 

somáticas não criopreservadas. (B) Confluência de células utilizadas para criopreservação e 

(C) no dia 1 de cultivo após criopreservação. 

 

5.2. EFEITO DA SOLUÇÃO DE CRIOPROTETORES SOBRE A VIABILIDADE DAS 

CÉLULAS SOMÁTICAS 

Quanto à viabilidade, uma taxa média de viabilidade de 97,8% ± 1,1 foi obtida antes 

da congelação (Tabela 1). Após análise com azul de tripan imediatamente após a 
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descongelação, células derivadas do grupo DMSO, DMSO-SAC, e EG-SAC apresentaram 

maiores taxas de viabilidade quando comparadas às células do grupo EG (P = 0,028). 

Além disso, a viabilidade celular após o cultivo in vitro (Tabela 1) de todos os grupos 

obteve taxas superiores aos descongelados, independentemente da solução crioprotetora 

utilizada, e todos apresentaram similaridade ao grupo controle (97,8% P > 0,05). Ainda, as 

células após cultivo de sete dias apresentaram menores variâncias nos resultados comparado 

ao grupo pós descongelação.   

 

Tabela 1. Avaliação de diferentes soluções de criopreservação sobre a viabilidade de células 

somáticas derivadas de onça-pintada. 

Grupos Viabilidade por azul de tripan, % ± E.P. 

Antes da criopreservação 97,8 ± 1,1a 

Imediatamente após a descongelação Sete dias de cultivo in vitro pós 

descongelação 

DMSO 53,7 ± 9,8aA 95,7 ± 1,3aB 

DMSO-SAC 58,6 ± 15,6aA 98,6 ± 0,3aB 

EG 45,8 ± 12,9bA 95,2 ± 3,5aB 

EG-SAC 52,4 ± 14,9aA 96,5 ± 1,1aB 

a,b: Letras minúsculas na mesma coluna indicam diferenças entre os grupos após a 

descongelação (P < 0,05). A,B: Letras maiúsculas na mesma linha indicam diferenças entre 

células criopreservadas imediatamente após a descongelação e após o cultivo in vitro. Valores 

em média ± erro padrão. 

 

5.3. EFEITO DA SOLUÇÃO DE CRIOPROTETORES SOBRE A ATIVIDADE 

METABÓLICA DAS CÉLULAS SOMÁTICAS 

Já com relação as taxas de atividade metabólica pelo ensaio de MTT, no D5 o grupo 

não criopreservado (100,0 ± 6,7) foi similar aos criopreservados contendo DMSO e sua 

associação com sacarose [DMSO (77,0 ± 3,7), DMSO-SAC (76,0 ± 2,7)], e diferiram dos 

grupos contento EG e sua associação com sacarose [EG (74,0 ± 4,9) e EG-SAC (75,0 ± 5,2)] 

(P < 0,05) (Figura 4A). No D7, diferenças não foram observadas entre o grupo não 

criopreservado (100,0 ± 1,8) e os criopreservados: DMSO (89,1 ± 4,1), DMSO-SAC (87,3 ± 

4,8), EG (85,7 ± 5,3) e EG-SAC (87,3 ± 5,9) (P < 0,05) (Figura 4B). 
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Figura 4. Avaliação de diferentes soluções de criopreservação sobre a atividade metabólica 

de células somáticas derivadas de onça-pintada. A) Valores obtidos do MTT no D5, B) 

Valores obtidos do MTT no D7. Letras na coluna indicam diferença estatística entre os grupos 

(P < 0,05). Barras representam erro padrão. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Visando o estabelecimento de biobancos somáticos para mamíferos silvestres 

ameaçados de extinção, como a onça-pintada, a criopreservação é uma etapa essencial a ser 

otimizada, principalmente em relação aos tipos de agentes crioprotetores utilizados. A 

implementação de uma solução crioprotetora ideal permite a redução das crioinjúrias 

celulares, mantendo assim a morfologia e a confluência celular, além da viabilidade e 

atividade metabólica após as etapas de congelação e descongelação, resultando em um maior 

quantitativo de células para diferentes finalidades, como a indução a pluripotencia celular 

(iPS) e clonagem por transferência nuclear de células somáticas (TNCS). Portanto, a 

combinação de 10% de DMSO e 10% de SFB com associação a 0,2 M de sacarose permitiu 

uma maior manutenção dessas células. Adicionalmente, o cultivo in vitro melhorou as taxas 

em todos os grupos experimentais, comprovando assim a recuperação das células após o 

processo, e a possibilidade de utilização em etapas subsequentes. 

Quanto aos parâmetros analisados, a morfologia e os padrões de crescimento 

observados após o processo de criopreservação foi semelhante com a de células similares a 

fibroblastos, apresentando formato fusiforme com prolongamentos citoplasmáticos, e grande 

núcleo ovalado, bem como rápidos padrões de crescimento, sendo essas características já 

informadas na literatura para este tipo celular (QUEIROZ NETA et al., 2018). A manutenção 

das características morfológicas pode ser associada a uma diminuição dos cristais de gelo 

formados no processo, por meio da exposição das células a combinação de crioprotetores intra 

e extracelulares (LEÓN-QUINTO et al., 2014). 

A manutenção da confluência celular em todos os grupos analisados foi devido a um 

padrão de crescimento estável que se pode observar durante o cultivo in vitro dessa espécie, 

como Mestre-Citrinovitz et al. (2016) já descreveram em onça-pintada, as células alcançaram 

após 72 h uma confluência aproximada de 60%. Além disso, os mesmo autores denotaram a 

importância de usar as células para congelação até a quarta passagem, pois após demasiados 

subcultivos as células irão ter seu nível de crescimento diminuído e irão demorar mais a 

alcançar a confluência desejada, além de morrerem por senescência celular.  

 Os ensaios de viabilidade mostraram uma manutenção na integridade da membrana 

celular, e isso é um importante parâmetro no aprimoramento de protocolos de congelação 

lenta, pois as células que apresentam membranas rompidas não são viáveis para futuras 

aplicações por apresentarem apoptose inicial (PARK et al., 2017). Essa conservação da 

membrana pode ser associada ao conjunto de agentes crioprotetores extracelular utilizados, 
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pois estes possuem a capacidade de estabilizar proteínas membranares, além de reduzir os 

efeitos de pressão osmótica durante o processo de criopreservação (SILVA et al., 2017). Além 

disso, a técnica empregada também possui um importante papel na manutenção da viabilidade 

celular, onde a congelação lenta é comumente associada a melhores resultados para células 

somáticas de felídeos silvestres (MESTRE-CITRINOVITZ et al., 2016).  

A adição de 10% de EG em combinação ou não a 0,2 M de sacarose, não retornou 

resultados promissores comparados ao grupo com DMSO. Melhores taxas assoaciadas aos 

grupos contendo DMSO podem ser relacionadas com o fato dele ser o agente penetrante mais 

utilizado para proteger células contra as crioinjúrias, pois este possui a capacidade de reduzir 

a formação de cristais de gelo intra e extracelularmente (LEÓN-QUINTO et al., 2014). Esse 

processo é devido o DMSO formar ligações de hidrogênio de alta energia com moléculas de 

água, substituindo-as no meio intracelular (WENG et al., 2011). Além disso, esse crioprotetor 

estabiliza proteínas celulares e desloca fluídos intracelulares para equilibrar as concentrações 

eletrolíticas de forma intracelular e extracelular (LIU et al., 2010), além de possuir uma rápida 

penetração celular devido seu grupamento S-O (CASTRO et al., 2011). A estabilização 

protéica é mediada via interações hidrofóbicas entre o DMSO e as proteínas carregadas 

positivamente, incluindo os fosfolipídeos da membrana celular (ANCHORDOGUY et al., 

1991). 

 Já o EG possui um maior efeito desnaturante de proteínas ao aquecer as amostras, 

esse mecanismo é devido a uma exclusão preferencial dos co-solventes a temperaturas mais 

baixas e o aumento na interação hidrofóbica dos co-solventes, resultando na ligação 

preferencial do co-solvente com as proteínas em temperaturas mais altas (WENG et al., 

2018). Além disso, a concentração de 10% de DMSO já foi utilizada na congelação lenta em 

fibroblastos de diferentes felídeos, como a onça-pintada, leopardo-das-neves (Panthera 

uncia), tigre de bengala (Panthera tigris tigris) e tigre siberiano (Panthera tigris altaica), 

obtendo taxas de viabilidade acima de 80% (MESTRE-CITRINOVITZ et al., 2016; VERMA 

et al., 2012; GUAN et al., 2010; SONG et al., 2007).  

Embora o grupo somente com DMSO ter sido eficaz, autores relacionam uma redução 

nos efeitos negativos durante o processo quando crioprotetores extracelulares são utilizados, 

fazendo assim com que haja uma melhora nas taxas de viabilidade quando essas substâncias 

estão presentes (LEÓN-QUINTO et al., 2014). Entre as mais utilizadas, a sacarose e o SFB se 

destacam, pois agem desidratando a célula, evitando turgidez excessiva e choques osmóticos 

(ERDAG et al., 2002). Os resultados encontrados corroboram com os dados de León-Quinto 

et al. (2014), que promoveram a congelação lenta em fibroblastos de lince ibérico (Lynx 
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pardinus) e ao utilizar uma solução crioprotetora composta de DMEM, SFB, 10% DMSO e 

0,2 M de sacarose obtiveram resultados positivos, com taxas de viabilidade acima de 80% 

após a criopreservação, enfatizando a eficiência da utilização de um dissacarídeo, como a 

sacarose, para promover a manutenção osmótica do meio e realizar um proteção sinérgica 

com o crioprotetor intracelular, obtendo melhores resultados com seu uso em combinação.  

Adicionalmente, outro constituinte presente na solução de congelação foi o soro fetal 

bovino (SFB). Esse composto age como um crioprotetor extracelular garantindo a proteção de 

proteínas celulares e estabilização da pressão osmótica, fazendo assim com que se reduzam os 

danos provocados pelas etapas da congelação lenta (VERDANOVA et al., 2014). Diferentes 

trabalhos já relataram a utilização de 10% de SFB em conjunto a 10% de DMSO para 

criopreservar células derivadas da pele de diferentes felídeos, como a onça pintada,  gato-do-

deserto (Felis margarita), gato-marmoreado (Pardofelis marmorata), gato-leopardo 

(Prionailurus bengalensis), e gato-da-líbia (Felis silvestris líbica) obtendo taxas de 

viabilidade acima de 80% após a descongelação (MESTRE-CITRINOVITZ et al., 2016; 

GÓMEZ et al., 2008; THONGPHAKDEE et al., 2006; YIN et al., 2006; GÓMEZ et al., 

2003).  

Além disso, as dados encontrados quanto às maiores taxas de viabilidade após o 

cultivo in vitro corroboram com Subramanian et al. (2018) e Barnes et al. (2003) que afirmam 

que cultivos derivados de células criopreservadas e não-criopreservadas apresentam 

performance similar em crescimento, viabilidade, e funcionalidade, pois a população celular 

após estar estabelecida no cultivo pode se recuperar com taxas similares ao grupo controle. 

Em contrapartida, o grupo após a descongelação teve uma maior taxa de variação devido a um 

estresse potencial e danos do processo de congelação-descongelação, onde um aquecimento 

de forma lenta pode aumentar as crioinjúrias (BERZ et al., 2007). Outro fator a considerar são 

as lavagens e centrifugações das células após a descongelação para reduzir a concentração de 

DMSO, essas práticas resultam em percas celulares e menor formação de unidades de colônia 

(FRY et al., 2015). A remoção completa do DMSO também é um processo demorado, o que 

pode afetar a viabilidade celular (THIRUMALA et al., 2009).  

O ensaio de MTT retornou uma taxa de viabilidade acima de 70% e 80% no dia 5 e 7, 

respectivamente, e diferentes trabalhos corroboram com esses resultados, onde células de 

felídeos criopreservadas na presença de 10% DMSO apresentaram uma viabilidade celular 

pelo ensaio de MTT acima de 80% (PRAXEDES et al., 2017; LEÓN-QUINTO et al., 2011). 

Os dois dias de ensaio foram analizados pois há uma relação direta entre o número de células 

e o total de cristais de formazan gerados pelo MTT, onde a absorbância é diretamente 
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proporcional ao número de células metabolicamente ativas, e portanto, as células não 

absorvem significantemente até possuir a concentração ideal (MOSMANN et al., 1983). 

Assim, seria necessário promover crescimento celular para alcançar os parâmetros ideais com 

uma população celular homogênea para as análises de ensaio de atividade metabólica 

(MOSMANN et al., 1983). Assim, esse crescimento celular foi baseado em espécies similares 

de felinos silvestres, como o leopardo (Panthera pardus), tigre (Panthera tigres) e leão 

(Panthera leo), e na própria onça-pintada, onde a fase de crescimento exponencial dessas 

espécies foi alcançada com 5-7 dias na curva de crescimento (YELISETTI et al., 2016; 

ARANTES, 2018). Em respeito das taxas metabólicas, a eficiência do crioprotetor difere de 

acordo com o tipo celular (LEÓN-QUINTO et al., 2014), e os grupos com DMSO 

apresentaram melhores resultados pois possui uma maior eficiência crioprotetora em células 

de felinos silvestres (PRAXEDES et al., 2017), sendo assim, promoveu uma maior 

manutenção celular apresentando mais células metabolicamente ativas. 

Dessa forma, a congelação lenta utilizando DMEM com 10% de SFB, 10% DMSO 

associado a 0,2 M de sacarose foi a solução de criopreservação mais eficientes para células 

somáticas de onça-pintada, reduzindo os danos causados pela formação de cristais de gelo, e 

assim permitindo futuras aplicações com requeridas taxas de viabilidade. Portanto, os 

resultados gerados representam um avanço para o estabelecimento de biobancos somáticos 

para felídeos silvestres ameaçados, como a onça-pintada.  
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7. CONCLUSÕES 

 

A solução de DMEM acrescido de 10% de SFB, em conjunto com 10% de DMSO ou 

10% de EG na presença ou ausência de 0,2 M de sacarose pode ser utilizada para 

criopreservar células de onça-pintada, por manter melhores parâmetros morfológicos e de 

crescimento, retornando uma morfologia ideal, confluência estável, viabilidade pelo teste de 

integridade de membrana superior a 58% após a descongelação das células. Porém, a 

utilização do EG provocou maiores danos celular após a descongelação, reduzindo os índices 

de viabilidade. Além disso, uma viabilidade pelo ensaio da atividade metabólica acima de 

76% e 87%, no dia 5 e 7, respectivamente, foi observada. Adicionalmente, após o cultivo in 

vitro houve uma melhora na viabilidade das células criopreservadas, indicando assim que a 

solução crioprotetora foi capaz de promover uma proteção ideal ás células, e essas foram 

capazes de novamente se multiplicar e se estabelecer em um novo cultivo celular.  

Finalmente, este trabalho foi um avanço para o aprimoramento e estabelecimento de 

biobancos somáticos para a onça-pintada, visando a obtenção de um maior número de células 

viáveis após o processo de criopreservação. Além disso, foi o primeiro trabalho a avaliar a 

melhor combinação de substâncias crioprotetoras intra e extracelulares na congelação lenta de 

células somáticas da onça-pintada.  
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APÊNDICES 

 

Conservação de células somáticas derivadas de onça-pintada (Panthera onca Linnaeus, 

1758) usando diferentes combinações de crioprotetores – IX CONERA 

 

[Conservation of somatic cells derived from jaguar (Panthera onca Linnaeus, 1758) using 

different combinations of cryoprotectants] 

 

Lhara Ricarliany Medeiros de Oliveira1*, Érika Almeida Praxedes1, Maria Bárbara Silva1, 

Maria Valéria de Oliveira Santos1, Alana Azevedo Borges1, Herlon Victor Rodrigues Silva2, 

Alexsandra Fernandes Pereira1 

 

1Laboratório de Biotecnologia Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), Mossoró, RN. 2Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, CE. *E-mail: 

lharagirs@hotmail.com 

 

A onça-pintada, terceiro maior felino do mundo e o maior do continente americano, é um 

exemplar de mamífero carnívoro de elevada importância ecológica e econômica. No Brasil, 

esta espécie encontra-se classificada como vulnerável à extinção e estratégias de 

criopreservação representam ferramentas interessantes para a conservação de seu material 

genético. Dentre as estratégias aplicáveis, tem-se a criopreservação de células somáticas, a 

qual o seu sucesso depende da escolha adequada dos crioprotetores. Portanto, o objetivo foi 

avaliar a eficiência de diferentes combinações de crioprotetores sobre a conservação de 

células somáticas de onça-pintada. Para tanto, tecidos recuperados (1–2 cm2) de biópsias de 

pele da região auricular periférica foram coletados de cinco onças-pintadas anestesiadas e 

mantidas em zoológicos da região nordeste do Brasil. Após a colheita, fragmentos (9,0 mm³) 

foram cultivados em meio essencial mínimo modificado por Dulbecco (DMEM) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 2% de solução de antibióticos (38,5°C, 

5% de CO2) e avaliados a cada 24 h. Após as células atingirem 70% de confluência, células 

foram subcultivadas para obtenção da concentração desejada (1,0 x 105 células/mL). Para a 

criopreservação, células foram submetidas à congelação lenta em meio contendo DMEM 

acrescido de 10% de SFB e o crioprotetor, de acordo com os grupos: 10% de dimetilsulfóxido 

[DMSO], 10% de DMSO e 0,25 M de sacarose [DMSO-SAC], 10% de etilenoglicol [EG], e 

10% de EG e 0,25 M de sacarose [EG-SAC]. Após duas semanas, amostras foram 

descongeladas e submetidas à análise de viabilidade usando o ensaio de azul de tripan 

imediatamente após a descongelação e após sete dias de cultivo. Células não submetidas à 

criopreservação e cultivadas foram consideradas como grupo controle. Todos os dados foram 

expressos como média ± erro padrão e comparações foram realizadas usando ANOVA 

seguido de teste de Tukey (P < 0,05). Após cinco repetições (um animal/uma repetição), uma 

taxa de viabilidade celular de 97,8% ± 2,7 foi obtida antes da congelação lenta. Após análise 

com azul de tripan imediatamente após a descongelação, células derivadas do grupo DMSO 

(53,7% ± 24,1), DMSO-SAC (58,6% ± 38,2), e EG-SAC (52,5% ± 36,6) apresentaram taxas 

de viabilidade similares ao controle (P > 0,05). Além disso, células congeladas em EG 

tiveram a viabilidade reduzida logo após a descongelação (45,8% ± 31,6). Sete dias de cultivo 

após a descongelação, todas as células apresentaram similares taxas de viabilidade (DMSO: 

95,7% ± 3,3; DMSO-SAC: 98,6% ± 0,7, EG: 95,2% ± 8,5; EG-SAC: 96,5% ± 2,6), as quais 

foram superiores as taxas observadas imediatamente após a descongelação. Assim, a adição 

da sacarose à solução de criopreservação melhorou as taxas de viabilidade celular, sendo os 

valores acentuando quando em associação com EG. Isso ocorreu provavelmente devido a 

influência positiva da sacarose como crioprotetor extracelular de controle do equilíbrio 
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osmótico durante os ciclos da criopreservação. Em conclusão, tanto o DMSO quanto sua 

associação com sacarose e o EG em combinação com a sacarose podem ser empregados na 

congelação de células somáticas derivadas de onça-pintada. Adicionalmente, o cultivo in vitro 

melhorou a viabilidade de células somáticas descongeladas. 

Palavras-chave: felídeos silvestres, crioprotetores, bancos de células somáticas. 

Keywords: wild felid, cryoprotectants, somatic cell banks. 

 

 

Viabilidade de células somáticas de onça-pintada (Panthera onca Linnaeus, 1758) após 

criopreservação usando diferentes crioprotetores intracelulares – XXIV SEMIC 

  

Lhara Ricarliany Medeiros de Oliveira, Alexsandra Fernandes Pereira, Érika Almeida 

Praxedes, Maria Bárbara Silva, Alana Azevedo Borges 

 

O estabelecimento de bancos de células somáticas a partir de fragmentos de pele tem sido 

proposto como uma ferramenta interessante para a conservação de espécies ameaçadas de 

extinção, como a onça-pintada. Nesse sentido, faz-se necessário estabelecer os protocolos de 

criopreservação de células somáticas, como a escolha dos crioprotetores, visando à formação 

adequada dos criobancos. Portanto, o objetivo foi avaliar a viabilidade de células somáticas 

derivadas de onças-pintadas após a criopreservação usando diferentes crioprotetores 

intracelulares. Para tanto, biópsias de pele da região auricular periférica foram recuperadas de 

quatro machos e uma fêmea, anestesiados e provenientes de zoológicos localizados nos 

estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Todos os procedimentos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética de Uso de Animais (CEUA/UFERSA, no. 23091.0011507/2017-61) e 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, no. 57460-1). Após a 

colheita dos fragmentos de pele, amostras foram transportadas por 3 a 7 h em meio essencial 

mínimo modificado por Dulbecco (DMEM) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB) e 2% de solução de antibióticos e antimicóticos, a 4°C. No laboratório, fragmentos (9,0 

mm³) foram cultivados em condições e atmosfera controladas (38,5°C, 5% de CO2) e 

avaliados a cada 24 h quanto ao desprendimento de células. Após as células atingirem 70% de 

confluência, foi realizado o primeiro subcultivo celular para obtenção da concentração 

desejada (1,0 x 105 células/mL). Para a criopreservação, células foram submetidas à 

congelação lenta usando o sistema Mr. Frosty (taxa de resfriamento de 1°C min-1) em freezer 

-80ºC, e em meio contendo DMEM acrescido de 10% de SFB e o crioprotetor intracelular, de 

acordo com os grupos: i) 10% de dimetilsulfóxido (DMSO), ii) 10% de etilenoglicol (EG) e 

iii) associação de 10% de DMSO e 10% de EG. Após duas semanas, amostras foram 

descongeladas a 35°C, lavadas e centrifugadas para remoção dos crioprotetores. 

Posteriormente, as células foram submetidas ao cultivo in vitro nas mesmas condições 

anteriormente citadas e analisadas quanto à viabilidade usando o ensaio de azul de tripan, 

antes, imediatamente após a descongelação e após sete dias de cultivo. Todos os dados foram 

expressos como média ± erro padrão e analisados por ANOVA e Tukey (P < 0,05). Após 

cinco repetições (1 animal/1 repetição), uma taxa média de viabilidade celular de 97,8% ± 2,7 

foi obtida antes da congelação. Após análise com azul de tripan imediatamente após a 

descongelação, células derivadas do grupo DMSO (53,7% ± 24,1) e DMSO-EG (71,2% ± 

18,3) apresentaram maiores taxas de viabilidade quando comparadas às células do grupo EG 

(45,8% ± 31,6). Além disso, após sete dias de cultivo, todas as células descongeladas 

apresentaram similares taxas de viabilidade DMSO: 95,7% ± 3,3; EG: 95,2% ± 8,5; DMSO-

EG: 95,5% ± 4,5), as quais foram superiores as taxas observadas imediatamente após a 

descongelação. Em conclusão, tanto o DMSO quanto sua associação com EG podem ser 



55 
 

 

 

empregados na criopreservação de células somáticas derivadas de onça-pintada. 

Adicionalmente, o cultivo por sete dias melhorou a viabilidade de células somáticas após a 

descongelação. 

 

Palavras-chave: Ensaio de exclusão. Bancos somáticos. Congelação lenta. Felídeos 

silvestres. 
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