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Palavra do Presidente

Pietro Baruselli
Presidente da SBTE
(Gestão 2012 - 2013)

Caros amigos,

Primeiramente, gostaríamos de agradecer  imensamente
a significativa presença dos nossos associados na 26a Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões
(SBTE) em Foz do Iguaçu de 30 de agosto a 2 de setembro
de 2012. Contamos com 644 participantes do Brasil e do
exterior (Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai, Itália e Estados
Unidos) que abrilhantaram nosso evento com intensa
participação e produtivas discussões.

Todos sabem que grande parte do sucesso de um
evento científico depende dos palestrantes. Reiteramos
nossos sinceros agradecimentos aos 40 renomados
palestrantes que vieram de diferentes países (Brasil,
Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Itália e
Argentina) para exporem os seus pensamentos e os
resultados de suas pesquisas, sempre com o objetivo de
apresentar direcionamentos para melhorar a eficiência das
biotecnologias da reprodução.

Ainda, contamos com o importante apoio da ASBIA
(Associação Brasileira de Inseminação Artificial) para
tornamos realidade o 1o Simpósio ASBIA / SBTE de
Inseminação Artificial.  Tentamos somar esforços para
agregar ao nosso evento importantes entidades ligadas ao
setor de biotecnologia da reprodução animal. Com isso, foi
possível nos aproximamos ainda mais dos profissionais que
trabalham com a inseminação artificial e contar com a
participação ativa das empresas ligadas ao setor de
produção de sêmen e produtos relacionados.  Agradecemos
todo o esforço e apoio da diretoria da ASBIA  e das empresas
do setor.

Ressaltamos também  a parceria com a Rede Sul
Americana de Pesquisa sobre Clonagem e Transgênese em
Ruminantes. Uma intensa programação sobre o tema foi
oferecida aos participantes. Aproveitamos para agradecer
todos os coordenadores que conseguiram viabilizar esse
importante workshop na Reunião da SBTE.

Gostaríamos também de salientar que tivemos a
honra de receber durante nossa reunião anual os presidentes
da Sociedade Internacional de Transferência de Embriões -
IETS (Dr. Henrik Callesen), da Sociedade Italiana de
Tecnologia de Embriões – SIET (Dr. Pierluigi Guarneri), da

Sociedade Argentina de Transferência de Embriões – SATE
(Dr Ricardo Vautier), da Sociedade Americana de
Transferência de Embriões – AETA (Dr. Charles Looney),
da Associação Peruana de Reprodução Animal -ASPRA (Dr.
Edwin Mellisho ), do Colégio Brasileiro de Reprodução
Animal – CBRA (Dr. Antonio Pinho Marques Jr) e da
Associação Brasileira de Inseminação Artificial – ASBIA
(Dr. Lino Rodrigues). A presença dos dirigentes dessas
importantes instituições enriqueceu nosso evento.

Toda a produção científica gerada durante nossa 26a

Reunião Anual foi direcionada para a revista Animal
Reproduction, considerada na atualidade uma das mais
relevantes revistas científicas da América Latina na nossa
área de atuação. Julgamos que o conhecimento científico e
tecnológico gerado pela SBTE ficou mais acessível à
comunidade. Agradecemos os responsáveis pela  Animal
Reproduction por abraçarem esta importante parceria.

Gostaríamos ainda de destacar que a atual diretoria
está fazendo todos os esforços para intensificar o
relacionamento com as empresas que fazem parte do
condomínio da SBTE. Consideramos o condomínio das
empresas vital para a sustentabilidade da nossa Sociedade.
Estamos trabalhando para que a SBTE seja um efetivo
veículo de difusão de conhecimentos e produtos,
proporcionando às empresas do condomínio bons negócios
que correspondam às suas expectativas e de seus clientes.
Ressaltamos que o número de empresas que participam do
condomínio da SBTE aumentou de 12 em 2011 para 15 em
2012. Esperamos continuar contato com as críticas e
sugestões das empresas para que essa parceira seja
duradoura e positiva para todos. Com o apoio das empresas
e com a participação ativa dos nossos sócios conseguimos
recursos para oferecer uma intensa programação técnico/
científica e equilibrar o caixa da nossa sociedade.

Agradecemos também os alunos de pós graduação
do Departamento de Reprodução Animal da FMVZ/USP que
colaboraram espontaneamente na organização do evento,
em detrimento de assistirem importantes apresentações dos
renomados palestrantes.

Todo o trabalho que esta sendo realizado depende
de um grupo de voluntários. Desde o início das nossas
atividades frente à SBTE contamos com o irrestrito apoio
de todos os atuais diretores. Aproveito para agradecer
imensamente a colaboração dessa competente equipe de
gestores, que deixaram seus afazeres para que, juntos, nos
dedicássemos à SBTE.

Estamos trabalhando para organizar o nosso
próximo Congresso.Esperamos contar novamente com a
efetiva participação de todos na nossa Reunião Anual em
agosto de 2013.

Sinceros Abraços

Pietro Baruselli
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Como mencionado anteriormente pelo presidente, Prof.
Dr. Pietro Sampaio Baruselli, a 26a Reunião Anual da
SBTE em Foz do Iguaçu contou com a presença de 644

inscritos. Este é, talvez, o número mais expressivo de partici-
pantes da história de nossa sociedade, fato que por si só foi
encarado com grande entusiasmo por toda atual diretoria
da SBTE.

No entanto, não foi apenas o volume de congressistas
que nos impressionou como também a quantidade de profissi-
onais estrangeiros (ou representantes de entidades/empresas
estrangeiras) que circulou nos corredores de nossa reunião.
Ao todo foram 63 estrangeiros representando 10 países da
América do Sul, América do Norte e Europa (ver detalhes nos
gráficos abaixo). Além de demonstrar a crescente relevância da
SBTE no contexto mundial das biotecnologias relacionadas à
reprodução animal, esta informação gerou a seguinte indaga-
ção entre presidente, diretores e alguns sócios: Qual propor-
ção e diversificação que as futuras reuniões da SBTE devem
assumir?

Esta é uma questão crucial para nossa sociedade, parti-

cularmente em tempos de globalização da ciência e
agronegócios, e de ascensão do Brasil no cenário econômico
mundial. Um claro reflexo dessa nova realidade em nosso setor
é o grande número de veterinários e empresas brasileiras que
hoje desempenham atividades comerciais (na forma de produ-
tos e/ou serviços) em outros países. Tal panorama pode nos
levar a conclusão de que a elevação do número de participan-
tes e de nacionalidades é nada mais nada menos que uma con-
seqüência inevitável da globalização no âmbito das
biotecnologias da reprodução animal.

No entanto, não podemos deixar de considerar a argu-
mentação de que nossas reuniões sempre se destacaram por

seu caráter familiar. Ou seja,
um momento em que, além de
aprimorar conhecimentos,
incrementar negócios e am-
pliar contatos, nossos sóci-
os tem a oportunidade
de rever velhos amigos,
descontrair com suas famíli-
as, etc.

      Estes os pontos que
devem ser discutidos entre
todos os nossos sócios,
mas ainda assim resta a
dúvida: o crescimento e
internacionalização das reu-
niões da SBTE são realmen-
te uma escolha de nossa so-
ciedade ou um efeito
incontrolável da globa-
lização do setor das
biotecnologias ligadas a re-
produção animal.

A Internacionalização
da Reunião da SBTE

5

Ricardo José Garcia Pereira
Diretor de Comunicação SBTE
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INTRODUÇÃO

Em 2011 a produção de embriões bovinos no Brasil al-
cançou a marca histórica de 350.000 unidades. Mais que apenas
ultrapassar um marco imaginário, o recente crescimento no nú-
mero de embriões produzidos no país está associado a impor-
tantes mudanças na atividade, e que podem sinalizar o cenário
das tecnologias de embriões nos próximos anos. Neste trabalho
estão apresentados os resultados do último levantamento do
Comitê de Estatística da SBTE, assim como uma análise crítica
dos indicadores da atividade no Brasil e no mundo.

A ATIVIDADE EM NÚMEROS

Em 2011 foi comunicada a produção de 350.762 embriões
bovinos no Brasil, 90,7% dos quais produzidos in vitro. Isto
representa um aumento de 15,7% em relação ao total de embri-
ões produzidos em 2010, além de uma nova tendência de alta em
relação aos anos anteriores (Fig. 1). No período inicial do uso
comercial da FIV no Brasil (2000-2004), o forte crescimento na
atividade foi associado à demanda
reprimida por embriões bovinos,
pressionada pelas mudanças no
mercado de genética e pela necessi-
dade de melhoramento dos rebanhos
comerciais. Após 2005, a rápida ex-
pansão da FIV foi parcialmente com-
pensada pela retração no uso da TE
convencional, que retornou em 2011
a um patamar (32.646 embriões) se-
melhante ao registrado antes de 1998
(~30.000 embriões/ano). O cresci-
mento no total de embriões produzi-
dos em 2011 confirma que a FIV, além
de substituir a TE como técnica de
eleição para produção de embriões,
possibilitou a expansão do merca-
do. Isso ocorreu porque a fertiliza-
ção in vitro, mais que otimizar a pro-
dução de embriões por doadora, tem
efeitos positivos na escala de uso,
na redução do custo e na criação de
novas possibilidades de aplicação
da transferência de embriões na pro-
dução animal.

Do total de embriões produ-

Levantamento estatístico da produção de
embriões bovinos no Brasil em 2011:
mudanças e tendências futuras

João Henrique M Viana
Embrapa Gado de Leite

Comitê de estatística da SBTE
jhmviana@cnpgl.embrapa.br

zidos em 2011, 328.341 (93,3%) foram transferidos a fresco
(Fig. 2). O percentual de embriões congelados se manteve pra-
ticamente constante no período 2006 - 2011 (5 a 7% do total) e
demonstra que, a despeito de alguns progressos na
criopreservação de embriões produzidos in vitro, esta técnica
ainda não apresenta consistência de resultados que possibilite
o uso comercial em larga escala. Esta limitação fica mais eviden-
te quando se compara o percentual de embriões congelados
produzidos in vitro e in vivo (4,9% e 23,6%; respectivamente).

O baixo uso de criopreservação aumenta o custo do pro-
cesso pela necessidade da disponibilização de receptoras sin-
cronizadas para cada bateria de FIV, e limita o uso de embriões
produzidos in vitro na rotina de manejo reprodutivo das fazen-
das, de forma semelhante ao que é feito com a inseminação
artificial. Por outro lado, a criopreservação é fundamental para
viabilizar a exportação de embriões bovinos, e as baixas taxas de
gestação obtidas com embriões produzidos in vitro e
criopreservados seguramente estão relacionadas à grande dife-
rença entre a importância da genética bovina nacional e os valo-
res obtidos pelo Brasil no comércio internacional de embriões

Figura 1: Produção de embriões bovinos no Brasil no período 1995-2011.
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(U$335,668.00 vs. R$13,577,917.00
para exportação e importação,
respectivamente) [1]. Paradoxal-
mente, este balanço é positivo
para o comércio de animais vi-
vos (U$43,720,796.00 vs.
R$1,558,842.00 para exportação
e importação, respectivamente),
mesmo considerando-se todas
as limitações para esta forma
de comercialização de repro-
dutores, demonstrando o poten-
cial existente para o aumento na
exportação de embriões bovinos
pelo Brasil.

MUDANÇAS NA ATIVIDADE
EM RAÇAS DE CORTE E DE
LEITE

O signifcativo aumento
no número de embriões produ-
zidos em 2011 foi associado a
dois fatores distintos. O primei-
ro foi uma recuperação no mer-
cado de embriões de raças de
corte. Após 5 anos de progres-
siva retração, em 2011 houve um
aumento de 12,6% na produção
de embriões nestas raças
(267.642 em 2011 vs. 237.783 em
2010; respectivamente). Este au-
mento foi alavancado principalmente pela raça Nelore, que vol-
tou ao patamar alcançado em 2005, quando foi comunicada a
produção de mais de 210.000 embriões. No grupo das raças de
corte manteve-se a predominância da produção de embriões in
vitro (243.726/267.642; 91,1%) e em raças zebuínas (255.874/
267.642; 95,6%), conforme observado nos anos anteriores.

A segunda razão para o aumento na produção de embri-
ões observado no ano passado foi associada ao uso da FIV em
raças leiteiras. O crescimento na participação de raças leiteiras
no total de embriões produzidos já era esperada, e segue ten-
dência observada desde 2005, provavelmente desencadeada
pela disponibilidade de sêmen sexado e seu uso na produção in
vitro de embriões. O notável, neste caso, é que a participação
relativa das raças de leite (23,7% do total em 2011) tenha aumen-
tado mesmo com a recuparação nos números das raças de corte.
Ou seja, em 2011 houve um crescimento expressivo (+27,0%) na
produção de embriões em raças leiteiras (83.120 em 2011 vs.
65.454 em 2010; respectivamente). Grande parte deste aumento
foi relacionado ao número de transferências comunicadas na
raça Girolando, mas é possível que na verdade tenha ocorrido
de forma gradual nos últimos anos. O número de embriões re-
sultantes de cruzamentos Gir x Holandês pode ter sido subesti-
mado nos últimos anos, e o aumento das comunicações em 2011
ser reflexo da estruturação da associação de criadores desta
raça e da implementação, no ano passado, do seu sistema de
comunicações on-line. Paralelamente, a crescente valorização
pelo mercado de animais registrados ou classificados como “li-
vro fechado” (com ascendência controlada) contribuiu para a
recuperação de dados estatísticos de uma fatia do mercado im-

portante, mas subestimada. Esta observação é coerente com o
relato de diferentes centrais comerciais de FIV, que reportavam
uma participação crescente do setor leiteiro no mercado de em-
briões. A expansão na produção de embriões na raça Girolando
também pode explicar a aparente retração na atividade na raça
Gir em 2011 (-18,8%), registrada após 7 anos consecutivos de
crescimento. A FIV, neste caso, pode ter sido redirecionada do
seu objetivo inicial de expansão da base de animais puros para
a exploração do potencial da raça em cruzamentos, principal-
mente com a raça Holandesa. Uma consequência indireta mas
também importante do crescimento no uso da FIV para a produ-
ção de cruzamentos foi o fato de que as raças zebuínas, que nos
últimos 10 anos representaram entre 90 e 95% do mercado de
embriões no Brasil, em 2011 contribuíram com 84,6% do total.

As mudanças observadas no mercado de embriões de
raças leiteiras confirmam a recente tendência de ampliação do
mercado da FIV, e consequente mudança de paradigma. A
tecnologia, inicialmente associada apenas aos rebanhos “eli-
te”, foi gradualmente sendo adotada pelos chamados “reba-
nhos multiplicadores”, inicialmente para a produção de tourinhos
para uso em rebanhos comerciais de gado de corte, e recente-
mente para a produção de novilhas de reposição para rebanhos
leiteiros.  Esta mudança foi importante para desmistificar a
tecnologia, e possibilitar explorar todo o seu potencial para be-
neficiar os diferentes segmentos da cadeia – dos rebanhos alta-
mente especializados em melhoramento genético aos rebanhos
de produção – e, desta forma, contribuir decisivamente para o
aumento de produtividade da pecuária nacional. O uso da FIV
para a produção de cruzamentos demonstra que esta biotécnica

Figura 2: Produção de embriões bovinos em 2011, conforme especialização da atividade (raças de corte x
leite), grupamento racial (zebuínos x taurinos e mestiços), biotecnologia empregada (fertilização in vitro [FIV]
x superovulação [TE]), e forma de transferência dos embriões (a fresco ou após congelação).
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reprodutiva pode ser a alternativa para se explorar efetivamente
os benefícios da heterose em bovinos, há muito conhecidos
pelos pesquisadores, mas sempre limitados pelos esquemas de
cruzamento pré-existentes. Paralelamente, abre um enorme mer-
cado potencial para os laboratórios comerciais, tanto no país
como no exterior, assim como uma alternativa ao mercado de
raças puras, que é impulsionado pela distância genética entre
os rebanhos elite e os comerciais, e que por sua vez tende a ser
reduzida pela própria adoção de biotécnicas reprodutivas.

A SITUAÇÃO DO PAÍS EM RELAÇÃO AO
MERCADO MUNDIAL

A participação do Brasil no total de embriões produzi-
dos no mundo na última década reflete a evolução do uso das
tecnologias de embrião no mercado nacional. A substituição da
superovulação pela fertilização in vitro como técnica de eleição
para a produção de embriões bovinos, ocorrida de forma acen-
tuada a partir de 2005, resultou na progressiva redução da par-
ticipação do país no total de embriões produzidos in vivo a
partir deste ano. Em contraste, a participação no total de embri-
ões produzidos in vitro aumentou de menos de 10% em 2001
para quase 70% em 2009, ano em que o Brasil respondeu por
mais de ¼ do total de embriões bovinos produzidos no mundo.
Em 2010, contudo, o aumento no uso de tecnologias in vitro em
outros continente, particularmente na Asia e na América do Norte
[2], resultaram em redução na participação relativa do Brasil, a
despeito do crescimento da FIV no país.

O aumento na produção in vitro de embriões em outros
países era esperado e, em alguns casos, é consequência direta
da atuação de empresas brasileiras com filiais ou parcerias no
exterior. Mas o exemplo brasileiro também vem inspirando e ser-
vindo de modelo de uso comercial da FIV, fato evidenciado pelo
grande interesse que os números da atividade por aqui vem
despertando em outros países – demonstrado, por exemplo, pela
participação tanto de pesquisadores quanto de representantes
de centrais brasileiras no I Innovation Workshop da IETS

(Bringing the in vitro produced embryo to the commercial cattle
producer) [3]. De fato, ainda era comum a visão da FIV como
tecnologia complementar à superovulação, focada principalmen-
te animais com problemas de reprodução adquiridos, e a evolu-
ção no uso comercial das tecnologias in vitro no Brasil ajudou
a demonstrar o real potencial da tecnologia para uso em larga
escala.

TENDÊNCIAS FUTURAS

A produção animal, incluindo de bovinos, vive um mo-
mento de transição em que novos componentes, como a pres-
são pelo uso sustentável de recursos naturais, a preocupação
com passivos ambientais, a escasses de mão de obra e novos
padrões de exigência pelos consumidores sinalizam a necessi-
dade de se repensar os sistemas de produção atuais. Neste
cenário, é provavel que o estabelecimento de novos conceitos
de eficiência gerem a necessidade de uma realinhamento dos
objetivos dos programas de melhoramento animal e,
consequentemente, o uso intensivo de biotécnicas reprodutivas
para a rápida incorporação do progresso genético nos reba-
nhos comerciais. Paralelamente, parece haver uma convergên-
cia natural das novas ferramentas de melhoramento pelo uso de
informação genômica com as biotécnicas reprodutivas, como
no caso do uso de biópsia embrionária para determinação do
valor genômico dos embriões. Desta forma, é plausível imaginar
que a evolução futura do uso das tecnologias de embriões seja
não apenas numérica, mas principalmente conceitual.

REFERÊNCIAS

[1] Cordenonsi Lopes, B et al. Genetica Bovina Brasileira: mercado
internacional e mapeamento das competencias e tecnologias mi-
neiras. Edição do autor. editor: Beatriz Cordenonsi Lopes, 2012.
111p.
[2] The year 2010 worldwide statistics of embryo transfer in domestic
farm animals. Embryo Transfer Newsletter, December, 2011.
[3] http://www.iets.org/innovate/index.asp

Tabela 1. Participação do Brasil no total de embriões produzidos no mundo na última década (2001 – 2010)
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Considerações sobre a cadeia
produtiva de ovinos e o uso das
biotecnologias reprodutivas

Entrevista com Júlio César Barboza da Silva, da Embryo Sys, Ouro Fino-MG, formado em 1985 pela Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro. Ele atua na área de Reprodução Animal, em bovinos desde 1987 e em ovinos desde 2004. Atualmente,
também é aluno de mestrado na FMVZ – USP.

Por que você se interes-
sou pela ovinocultura?

Como uma possi-
bilidade de diversificação
dos negócios. Além dis-
so, o conhecimento adquirido com os bovinos e os equi-
pamentos que possuía facilitaram o início dos trabalhos.
Fiquei impressionado com a riqueza das imagens obtidas
por laparoscopia, como a do folículo pré-ovulatório e do
coágulo que se forma logo após a ovulação, a da varia-
ção das tonalidades do corpo lúteo funcional e atrésico,
além de detalhes do útero que não são possíveis de ser
observados pela ultrassonografia. Também fui atraído pe-
los desafios da atividade, como a utilização de sêmen
congelado na inseminação de matrizes e doadoras
superovuladas.

Fazendo um paralelo entre as técnicas reprodutivas de
bovinos e ovinos o que você observou durante sua ex-
periência nesta área?

Notei algumas semelhanças entres as duas espéci-
es como as respostas aos protocolos de IATF e
superovulação, e a coincidência na dosagem do eCG e
FSH para uma ovelha de 60 kg e uma vaca de 500 kg..

As taxas de concepção e o comportamento no meio

de manutenção dos em-
briões produzidos in
vivo, criopreservados
no elicerol ou etile-
noglicol e bipartidos são
parecidos para ambas as

espécies, desde que sejam observados os cuidados com
a seleção e o manejo das receptoras.
Como diferença, não utilizamos estrógenos ou GnRH na
sincronização da emergência da onda folicular ou como
indutor de ovulação nas ovelhas, ao contrário das vacas,
nos protocolos de IATF.

Em relação à aspiração folicular, a taxa de recupe-
ração de oócitos nas ovelhas assemelha-se à obtida na
maioria das raças européias. Quanto ao local de deposi-
ção do embrião, inovulamos estruturas de 2 a 4 células
no oviduto ou entre 16 e 32 células no útero das ovelhas,
com auxílio da laparoscopia. Já nos bovinos os embri-
ões são inovulados na fase de blastocisto por via
transcervical.

Existem algumas limitações nos ovinos como a uti-
lização de sêmen sexado e do sêmen reverso na produ-
ção de embriões e a vitrificação como forma de
criopreservação na FIV, técnicas utilizadas na rotina dos
bovinos.

No caso da sexagem fetal, em ambas as espécies,
utilizamos como parâmetro a localização do tubérculo
genital. O melhor período para realizar o trabalho está

Júlio César Barboza da Silva,
da Embryo Sys, Ouro Fino-MG
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entre 60 e 70 dias de gestação na vaca e entre 45 e 55
dias na ovelha, que requer uma habilidade maior para
adequar a posição do feto.

No uso do sêmen congelado ovino e sexado bovi-
no devemos inseminar próximo ao momento da ovula-
ção para obtermos bons resultados. No sêmen conven-
cional a quantidade de espermatozóides viáveis por
palheta, varia de 10 a 12 milhões nos touros e entre 50 e
80 milhões nos carneiros. No entanto, pela facilidade em
relação à colheita e manipulação, utilizamos com relativa
freqüência o sêmen refrigerado de carneiros para
inseminar matrizes e doadoras, o mesmo não ocorrendo
com os touros. Evita-se o uso de eletro ejaculadores nos
carneiros, prática que é comum no manejo dos touros.

Por outro lado, a transposição dos anéis cervicais
é realizada com facilidade na vaca e
com muita dificuldade na ovelha, fa-
zendo da via laparoscópica, a forma
preferida de inseminação em animais
elite e a cervical superficial em re-
banhos comerciais.

O método de recuperação dos
embriões na ovelha é mais comple-
xo do que na vaca, pois envolve ris-
cos no procedimento anestésico, ci-
rúrgico e no pós-operatório.

Os encontros anuais promo-
vidos pela SBTE, como os
Workshops, têm proporcionado tro-
cas de informações e experiências
entre técnicos da área básica e apli-
cada, tão necessárias à espécie
ovina.

Quando você ingressou neste mer-
cado de ovinos qual era o panorama?

O momento era de euforia e muitas pessoas agiam
de forma impulsiva e especulativa. Poucos técnicos uti-
lizavam as biotécnicas reprodutivas com bons resulta-
dos e não faziam questão alguma de compartilhar as in-
formações.

Tradicionalmente, tínhamos o Rio Grande do Sul
e os estados do nordeste com forte tradição na atividade
com ovinos lanados e deslanados, respectivamente, até
que empresários paulistas começaram a investir no setor
trazendo embriões, principalmente das raças Dorper e
White Dorper, da África do Sul e Austrália pelas carac-
terísticas de precocidade, rusticidade e não
estacionalidade. O cruzamento dessas raças com o San-
ta Inês e outras lanadas, propiciou o nascimento de cor-
deiros mais eficientes na produção de carne. Nesse perí-
odo, o valor pago pelo cordeiro era muito baixo o que
excluiu vários criadores do setor nos anos seguintes.

Na sua visão comercial, qual o panorama atual da
ovinocultura?

Há uma necessidade de organizar melhor a cadeia
produtiva. Hoje temos um bom material genético, boas
técnicas reprodutivas e uma dificuldade em produzir, aba-
ter e comercializar os cordeiros. A rotatividade no setor
é muito grande e poucos criadores conseguem trabalhar
de forma lucrativa.

Você acredita que a não cultura de consumo da
carne ovina seja um entrave para o setor? Como fazer
para melhorar?

Sim. No Brasil, o consumo per capita está em tor-
no de 700 gramas. Deveríamos ter
campanhas para divulgar a carne de
cordeiro, abatido entre 4 e 6 meses,
com 35 a 40kg de peso vivo nos res-
taurantes, gôndolas de supermerca-
do e açougues através de uma boa
apresentação do produto e  degusta-
ções periódicas.

Aponte os pontos fracos e fortes da
cadeia. Você acredita na ascensão do
setor?

Pontos fracos: dificuldade de
mão de obra especializada e do con-
trole da verminose, além de poucos
locais de abate com inspeção. A difi-
culdade em transpor os anéis
cervicais pelo aplicador de sêmen
impede a disseminação do material ge-
nético de carneiros melhoradores pela

IA em larga escala. Em relação às biotecnologias deverí-
amos ter mais laboratórios produzindo embriões por FIV.

Pontos fortes: Uma ovelha pode gestar com 12
meses, parir aos 17 meses e seu cordeiro ser abatido
com 4 meses de idade, ou seja, em apenas 21 meses o
ciclo reprodutivo e produtivo está completo. Além disso,
em uma pequena área é possível manter um sistema ren-
tável. Em um hectare, podemos manter 7 ovelhas que
irão desmamar 8.4 cordeiros. Ao serem terminados com
35 kg de peso vivo irão render 17 kg de carcaça,
comercializada hoje a R$12,00/kg, ou seja, R$204,00 por
cordeiro abatido ou R$1.632,00 por hectare, praticamente
o dobro do que conseguimos ao desmamar um
bezerro/ ha / ano.

Trata-se de uma carne saborosa, saudável e fácil
de preparar. Provem...

Para maiores informações envie e-mail para
juliovet@usp.br .

“...Em relação à aspiração
folicular, a taxa de recupera-
ção de oócitos nas ovelhas as-
semelha-se à obtida na maio-
ria das raças européias.
Quanto ao local de deposição
do embrião, inovulamos es-
truturas de 2 a 4 células no
oviduto ou entre 16 e 32
células no útero das ovelhas,
com auxílio da laparoscopia.
Já nos bovinos os embriões
são inovulados na fase
de blastocisto por via
transcervical.”
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Nos últimos 50 anos aindústria de leite promoveu uma
intensa seleção genética para habilidade leiteira, queapesar de
bem sucedida, acarretou em uma queda tanto na fertilidade
quanto na longevidade defêmeas de alta produção. Por essa
razão, inúmeros esforços vem sendo empreendidos em rebanhos
de elevada produção para selecionar de fêmeas de alta fertilidade.

Dentre os critérios de seleção fenotípica, a avaliação
da população folicular ovariana (PFO; número de folículos
ovarianos avaliados por ultrassonografia) tem sido alvo de
investigação de diversos grupos de pesquisa.Estudos
iniciais demonstraram que a PFO apresenta elevada
herdabilidade entre gerações e alta repetibilidade individual,
o que viabiliza seu uso como critério de seleção. Além disso,
fêmeas com baixa PFO apresentam reduzida resposta em
programas de superovulação; menor concentração de
progesterona e reduzida espessura endometrial entre os dias
0 e 6 do ciclo estral quando comparado a fêmeas da mesma
idade com elevadas PFO.

Um estudo recente realizado entre a University College
Dublin e a Michigan State University, e liderado pelo professor

É possível selecionar vacas leiteiras de melhor desempenho
reprodutivo pela população folicular ovariana?

Manoel Francisco de Sá Filho

Alex C.O. Evans (Mossa et al. Low number of ovarian follicles t
3mm in diameter are associated with low fertility in dairy cows.
Journal Dairy Science 95(5):2355-2362, 2012) comparou a PFO
durante a primeira onda de crescimento folicular em 306 vacas
leiteiras Holstein-Friesian. Tais fêmeas foram classificadas em
3 grupos de acordo com a PFO: baixa (PFOd15), intermediária
(PFO =16 to 24), e alta (PFOt25). Os resultados mostraram que
vacas com alta PFO tiveram 3.34 mais chance de se tornarem
gestantes ao final da estação reprodutiva quando comparadas as
fêmeas de baixa PFO, e apresentaram maior taxa de prenhez
final (94% em relação a 84%). Além disso, o intervalo entre o parto
e a concepção foi menor nas fêmeas de alta PFO (109.5±5.1 d)
quando comparada as fêmeas de baixa PFO (117.1±4 d).

Dessa forma, a população folicular ovariana pode ser
consideradacomo possível estratégia paraseleção de vacas de
leite de alta produção com melhor desempenho reprodutivo.
No entanto, estudos adicionais ainda são necessários para
compreender os diversos mecanismos e as inúmeras
associações, genéticas e não genéticas, entre o despenho
reprodutivo e a PFO de vacas leiteira.

Há alguns anos cientistas na área de biologia
reprodutiva vêm tentando reproduzir o processo de oogênese
no laboratório. Uma das estratégias é tentar induzir a
diferenciação de células-tronco embrionáriasin vitro. Até então,
os trabalhos apresentavam a formação de estruturas similares
a oócitos, porém não havia a comprovação que estes oócitos
eram capazes de serem fertilizados. Na edição de 16 de novembro
da revista Science, o grupo de Mitnori Saitou, da Universidade
de Kyoto, conseguiu gerar oócitos fertilizáveis, que deram
origem a ninhadas de camundongos, as quais eram também
férteis (Hayashi et al. Offspring from oocytes derived from in
vitro primordial germ cell-like cells in mice. Science.
338(6109), 2012).

Os cientistas japoneses realizaram este feito usando
células-tronco embrionárias provenientes de fêmeas murinas
transgênicas. Estas células possuíam dois genes
fluorescentes que estavam fusionados com proteínas
normalmente expressas em células germinativas primordiais,
permitindo assim a identificação das mesmas. As células-
tronco foram induzidas a se diferenciar em células

germinativasin vitro, para quedepoisas células positivas
para os genes fluorescentes fossem isoladas e agregadas
com células somáticas ovarianas fetais.  Os
agregadosresultantes foramentão implantados sob a Bursa
de fêmeas receptoras de camundongo, eapós 3 semanas os
oócitos foram recuperados, maturados e fertilizados in vitro.
Com este protocolo, animais saudáveis e capazes de se
reproduzir foram gerados.

O mesmo procedimento foi paralelamente realizado
com células pluripotentes induzidas (iPS) geradas a partir
de células somáticas de fêmeas adultas. Vale ressaltar que
independentemente do tipo celular utilizado, o trabalho relata
uma alta ocorrência de aneuploidia nos embriões gerados
pela técnica, sugerindo que ainda há muitos estudos a serem
feitos para melhorá-la. Apesar destes oócitos não seremgerados
totalmente in vitro, os mesmos foram produzidos de maneira
controlada em laboratório, o que permite o estudo do processo
da oôgenese. A aplicação dessa tecnologia em humanos ou
animais de produção ainda está longe, porém um grande passo
para a produção in vitro de gametas foi dado neste estudo.

Oócitos produzidos a partir de células-tronco geram
indivíduos férteis Marcelo Demarchi Goissis
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Biotécnicas da Reprodução na espécie Equina

INTRODUÇÃO

Apesar da Fertilização in vitro (FIV) ser praticamente
rotineira nas demais espécies domésticas o mesmo não acon-
tece na espécie equina e diversos obstáculos necessitam ser
transpostos para se atingir esse objetivo. Até a presente data,
apenas 2 potros foram documentados provenientes de FIV con-
vencional na espécie equina e ambos provenientes de oócitos
maturados in vivo (Palmer et al, 1991; Bezard et al, 1992). Isto
reforça as dificuldades encontradas com relação à maturação
in vitro dos oócitos equinos e de um sistema adequado de
cultivo desses presumíveis zigotos (Hinrichs, 2010). A propor-
ção de oócitos equinos atingindo estágio de maturação in vitro
(MIV) tem sido documentada por diversos laboratórios desde
o estabelecimento da técnica de Injeção Intracitoplasmática de
Espermatozóide – ICSI (Dell’Aquila et al. 1997). Outras técni-
cas tais como aspiração transvaginal direcionada por ultrasom
(OPU), transferência intrafalopiana de gametas - GIFT também
tem auxiliado nesses estudos. Diante disso, é reconhecido que
alguns avanços têm sido atingidos (Galli et al. 2007). Entretan-
to, ainda está longe de atingir protocolos de rotina como na
espécie bovina. Com relação à técnica de clonagem apesar das
dificuldades, já vem sendo utilizada comercialmente com a ob-
tenção de produtos viáveis. O objetivo desse trabalho foi rea-
lizar uma revisão de algumas dessas técnicas e nas dificulda-
des encontradas para executá-las.

MATURAÇÃO E FERTILIZAÇÃO IN VITRO DE OÓCITOS
EQUINOS

Baseado em diversos estudos, oócitos eqüinos imatu-
ros são capazes de completar meiose, porém fertilização e de-
senvolvimento embrionário desses oócitos têm sido limitados
(Zhang et al., 1989; Shabpareh et al., 1993). Uma das razões
para esse lento desenvolvimento nos estudos da maturação in
vitro (MIV) nessa espécie é a escassez de abatedouros de
eqüinos o que limita a disponibilidade do principal material
necessário para esses estudos – ovários e oócitos.

COLETA DE OÓCITOS DE ANIMAIS POST-MORTEM

A maioria dos estudos de MIV de oócitos eqüinos tem
como base o uso de oócitos obtidos de ovários provenientes
de éguas encaminhadas para abate. Os ovários são geralmente
transportados para o laboratório em solução salina aquecida
contendo antibióticos. Oócitos são coletados dos folículos por
técnicas de aspiração (Fig.1), curetagem da parede folicular ou
através do fatiamento dos ovários (Choi et al., 1993). A disse-
cação da túnica albugínea do folículo dá uma maior visualização

Gustavo Ferrer Carneiro*
*Unidade Acadêmica de Garanhuns - Universidade

Federal Rural de Pernambuco Garanhuns/PE – Brasil -
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folicular, aumentando consideravelmente tanto a taxa de recu-
peração como a qualidade dos oócitos recuperados (Carneiro
et al., 2001). Embriões podem ser obtidos a partir da transferên-
cia desses oócitos para serem maturados in vivo em ovidutos
de éguas receptoras (Carnevale et al, 2004).

COLETA DE OÓCITOS DE ANIMAIS VIVOS

Duas técnicas podem ser utilizadas: (a) coletas de oócitos
maturados in vivo recuperados de folículos pré-ovulatório após
estimulação por hCG ou análogo de GnRH (Hinrichs et al. 1990);
(b) coleta de oócitos imaturos recuperados de todos os folículos
visíveis seguido por maturação in vitro. Infelizmente, as taxas
de recuperação oocitária nessas técnicas de aspiração de
folículos imaturos de éguas têm sido muito baixas < 30%. Essas
taxas são atribuídas à forte ligação do oócito equino a parede
folicular quando comparados com o oócito bovino (Cook et al.
1993).

MATURAÇÃO IN VITRO

Durante a oogênese, os oócitos permanecem retidos no
estágio de diplóteno da prófase da primeira divisão meiótica,
desde a vida fetal até momentos antes da ovulação. A retoma-
da da meiose pode ser mediada por um estímulo hormonal in
vivo, ou pela retirada do oócito do ambiente do folículo
(Wassarman & Albertini, 1994). Para um oócito ser fertilizado e
ter a habilidade de desenvolver é necessário que ocorram
maturação nuclear e citoplasmática normais (Eppig, 1996).
Ambas são essenciais para o oócito desenvolver a capacidade
para fertilização e produção embrionária. Maturação

Fig.1: Oócitos coletados por aspiração folicular.
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citoplasmática pode ser classificada como o processo onde o
gameta feminino adquire as condições para suportar os diver-
sos eventos da fertilização e desenvolvimento embrionário
(Wassarman & Albertini, 1994). Durante este processo, os
oócitos passam por modificações ultraestruturais e biológicas
que permitem sua fertilização e desenvolvimento. Dentre essas
mudanças incluem uma redistribuição das organelas celulares
tais como grânulos corticais (GC), mitocôndrias, complexo de
Golgi e retículo endoplasmático (Wassarman & Albertini, 1994).
A maioria dos estudos em MIV de oócitos eqüinos (Zhang et
al., 1989; Shabpareh et al., 1993) avaliam a maturação através
da coloração da cromatina dando um mínimo ênfase à avalia-
ção de maturação citoplasmática. Na espécie eqüina, estudos
mais aprofundados da maturação citoplasmática são limitados
pela ausência de um protocolo efetivo de FIV. Em outras espé-
cies domésticas a migração dos GC têm sido demonstrada como
um importante critério de avaliação de maturação citoplasmática.
Desta maneira, um novo sistema de mensuração de maturação
citoplasmática foi testado nesta espécie através da avaliação
de clivagem partenogenética (Carneiro et al., 2001). Posterior-
mente foi descrito um padrão de distribuição dos GC durante a
maturação in vitro de oócitos eqüinos comprovando neste
estudo que no sistema de maturação proposto, maturação nu-
clear e citoplasmática ocorreram normalmente (Carneiro et al.,
2002a) (Fig. 2).

MEIOS DE CULTIVO

Uma grande variedade de meios de cultivo têm sido
avaliados. A maior parte destes, adaptados dos sistemas utili-
zados em bovinos. O efeito de diferentes componentes do soro,
macromoléculas, hormônios, fatores de crescimento e a adição
de células somáticas ao meio foram avaliadas (Zhang et al.,
1989; Carneiro et al., 2001). A regulação da maturação oocitária
pelos fatores de crescimento têm sido demonstrada em diver-
sas espécies animais (Carneiro et al., 2001). O mecanismo de
ação proposto é através das células do cumulus onde foi
identificada presença de receptores (Carneiro et al., 2002b). Os
fatores de crescimento agem aumentando a proliferação celular
e inibindo apoptose (Kolle et al., 2002). Dentre esses fatores de
crescimento, o fator de crescimento semelhante a insulina
(insulin-like growth factor-I – IGF-I) tem sido implicado na
regulação das funções somáticas do folículo incluindo dife-

Fig.2: oócito eqüino após 30 horas de maturação observados por
microscopia confocal.

renciação, proliferação celular e produção de esteróides
(Giudice, 1992). O IGF-I desenvolve uma função primordial na
maturação in vivo de oócitos eqüinos (Carneiro et al., 2002b)
tendo ainda sido demonstrado efeito positivo na maturação
nuclear e citoplasmática destes oócitos (Carneiro et al., 2001).
Os resultados destes trabalhos sugerem uma interação entre
fatores de crescimento que agem sinergicamente na maturação
nuclear e citoplasmática de oócitos eqüinos.

TEMPO DE CULTIVO

A maioria dos estudos de maturação de oócitos
eqüinos avalia o tempo necessário para se atingir a maturação
nuclear atingindo o estágio de metáfase-II. A distribuição dos
GC durante a MIV de ovócitos eqüinos foi descrita com o obje-
tivo de mensurar o tempo de maturação citoplasmática (Carnei-
ro et al., 2002a). Naquele estudo foi comprovado que os GC
encontram-se aleatoriamente distribuídos no citoplasma no
estágio de vesicular germinativa e com o passar do tempo de
maturação, ocorre uma migração progressiva destes grânulos
do centro para a periferia (Fig.2). Neste estudo foi observado
que este tempo ocorria em torno de 30 horas de maturação. Em
um estudo sobre a meiose na espécie equina (Carneiro & Liu,
2003), ficou comprovado que a progressão meiótica é afetada
pela exposição do IGF-I no meio de cultivo sem efeito aparente
na maturação citoplasmática baseado na migração dos grânu-
los corticais. Este resultado sugere que o tempo de maturação
necessária na espécie eqüina está intimamente relacionado com
os componentes do sistema de maturação utilizado.

FERTILIZAÇÃO IN VITRO

Infelizmente, até esta data apenas 2 embriões foram pro-
duzidos de FIV e em ambos casos os oócitos foram coletados
de folículos pré-ovulatórios conseqüentemente maturados in
vivo (Palmer et al, 1991; Bezard et al, 1992). As maiores barreiras
para atingir o sucesso na FIV são dentre outras, o pouco co-
nhecimento no que concerne ao sistema de maturação e culti-
vo embrionário in vitro, assim como de um sistema eficiente de
capacitação espermática in vitro. Devido ainda ao número limi-
tado de abatedouros de eqüinos o tempo da coleta dos ovários
a aspiração dos oócitos tem variado consideravelmente (18-24
horas) dificultando conseqüentemente os estudos e compro-
metendo a viabilidade dos oócitos estudados. Devido ao
insucesso adquirido com a FIV na espécie eqüina, técnicas de
reprodução assistida como transferência intrafalopiana de
gametas (GIFT) e microinjeção intracitoplasmática de
espermatozóide (ICSI) têm sido utilizadas como alternativas.

GIFT

A GIFT clássica caracteriza-se pela deposição de
oócitos maturos e espermatozóides capacitados diretamente
no oviduto. Na espécie eqüina foi realizada uma modificação
deste protocolo, utilizando-se uma GIFT modificada ou a trans-
ferência de oócitos (TO) para o oviduto de receptoras
inseminadas (Fig.3). A TO é uma alternativa para o aproveita-
mento de éguas geneticamente superiores, mas que são inca-
pazes de produzir embriões devido a causas adquiridas. A téc-
nica consiste em transferir oócito da doadora para o oviduto
da receptora, a qual é inseminada convencionalmente, antes e/
ou imediatamente após a transferência (Carnevale, 2004). Des-
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ta forma, a fertilização e o desenvolvimento embrionário e fetal
ocorrem in vivo, na receptora. O primeiro relato de nascimento
de um potro a partir desta técnica ocorreu no final da década de
80, tendo tido uma baixa eficiência de prenhez documentada
naquele trabalho (1/15 -7%; Mckinnon et al., 1988). Posterior-
mente, Carnevale & Ginther (1995) obtiveram 92% de eficiência
(11/12) de desenvolvimento embrionário. Os oócitos utilizados
são obtidos por aspiração de folículos pré-ovulatórios, assim,
a maturação oocitária ocorre in vivo. O momento da aspiração
é determinado a partir da aplicação do hCG ou GnRH na doado-
ra com folículo(s) de 35 mm, podendo ser realizada 24 a 36
horas após (Carnevale, 2004). Oócitos coletados 36 horas após
a administração do hCG estão prontos para a transferência ime-
diata, já aqueles obtidos 24 horas após são usualmente culti-
vados in vitro por 12 a 16 horas antes da transferência
(Carnevale, 2004). A GIFT, realizada primeiramente por Carnevale
et al. (2000), envolve a deposição simultânea do sêmen e do
oócito no oviduto da receptora. A vantagem dessa técnica é
permitir o uso de baixas quantidades de espermatozóides mó-
veis (2 a 5 x105) e a taxa de desenvolvimento embrionário varia
de 27 a 82% (Coutinho da Silva et al., 2002).

ICSI

Nesta técnica (Fig.4), os oócitos são obtidos,
maturados, desnudos e em seguida aqueles com o primeiro
corpúsculo polar aparente são utilizados. A cauda do
espermatozóide é seccionada e a cabeça injetada dentro do
oócito, sendo este ativado ou não quimicamente e cultivado in
vitro ou transferido para o oviduto de uma receptora (Squires
et al., 1996). Vários pesquisadores documentaram a produção
de potros utilizando ICSI em oócitos maturados in vitro
(Squires et al., 1996; Cochran et al, 1998; McKinnon et al, 2000).
Em um estudo utilizando-se ICSI, foi observada a presença de
grânulos corticais pós-fertilização (Carneiro et al, 2011). Grânu-
los corticais são organelas derivadas do Aparelho de Golgi
formados durante os primeiros estágios do desenvolvimento e
maturação oocitárias. Após a fusão espermatozóide-oócito,
ocorre reação cortical com exocitose do conteúdo dos GC que
modificam a morfologia da zona pelúcida prevenindo assim a
polispermia (Hoodbhoy and Talbot, 1994). Em roedores e
masurpiais, foi demonstrada (Dandekar and Talbot, 1992) a pre-
sença de algumas proteínas dos GC no espaço perivitelino pós-

fertilização que se manteve até a eclosão do blastocisto. Neste
trabalho (Carneiro et al, 2011) foi possível identificar a presen-
ça de conteúdo do GC pós-fertilização na espécie eqüina. De
18 oócitos microinjetados, 5 fertilizaram (27,7%). Todos os
oócitos fertilizados apresentaram conteúdo de GC próximos
aos blastômeros (Fig.5). Apesar de serem dados preliminares
podemos confirmar a presença de GC pós-fertilização na espé-
cie eqüina. Futuros estudos serão necessários para compreen-
dermos a função reguladora dessa organela durante a clivagem
ou o desenvolvimento embrionário prévio e qual o mecanismo
se de manutenção no espaço perivitelino pré-fertilização ou se
sintetizado de novo pós clivagem.

Fig.3: Transferência de oócitos (TO) maturos para o oviduto de
fêmea equina inseminada. Fig.4: Microinjeção intracitoplasmática de espemratozoide (ICSI).

CLONAGEM

Em mamíferos, a clonagem de embriões a partir da
bipartição teve início com o desenvolvimento das técnicas de
Transferência de Embriões e a primeira transferência de
blastômeros para oócitos enucleados foi realizada no Canadá
(Willadsen, 1989). Entretanto, a produção de um clone a partir
de uma célula proveniente de um indivíduo adulto só foi relata

Fig.5: Oócito eqüino fertilizado pós-ICSI apresentando  conteúdo de
Grânulos corticais (em verde) próximo aos blastômeros.
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da pela primeira vez em 1997 com o nascimento da ovelha Dolly
(Wilmut et al., 1997). Em eqüinos, a primeira transferência nu-
clear para produção de embriões foi publicada por Li et al.
(2000). Woods et al. (2003) relataram o nascimento de três mu-
las clonadas e poucos meses depois, foi documentada o nasci-
mento da primeira potra clonada a partir de células diferencia-
das (Galli et al., 2003) comprovando o rápido avanço dessa
técnica na espécie equina. Posteriormente, Hinrichs et al (2010)
relatou o nascimento de dois produtos. A partir de então em-
presas comerciais entraram no ramo de produção de clones na
espécie equina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do avanço que houve nessa área nos últimos anos,
vários aspectos ainda necessitam de esclarecimento. As técni-
cas de reprodução assistida como ICSI e GIFT servem como
alternativas e passam a ser utilizadas com o objetivo de trans-
por parte desses obstáculos auxiliando em uma maior compre-
ensão dos diversos aspectos envolvidos na MIV de ovócitos
eqüinos.  A presença de GC pós-fertilização na espécie equina
quebra paradigmas já que essa organela era considerada exclu-
sivamente durante os estágios iniciais de desenvolvimento e
maturação oocitárias desaparecendo após a fusão
espermatozóide-oócito com a reação cortical. A técnica de
clonagem na espécie eqüina já vem sendo utilizada comercial-
mente com a obtenção de produtos viáveis comprovando que
a indústria do cavalo encontra-se de olhos bem abertos para as
pesquisas científicas atuais e abrindo novas possibilidades de
pesquisas futuras e um maior entendimento desses processos.
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Fragmentação de DNA espermático e obesidade
Marcílio Nichi

Estudo realizado por cientistas da Universidade Federal
Paulista (UNIFESP) (Fariello et al. Association
between obesity and alteration of sperm DNA integrity and
mitochondrial activity. BJU Int. 110: 863-867, 2012) verificou
uma relação entre obesidade e a fragmentação de DNA
espermático. Segundo os autores diferentes mecanismos
poderiam explicar este aumento nos danos de DNA espermático
em homens obesos. Um dos mecanismos seria uma diminuição
nos níveis de testosterona, maiores níveis de estradiol e
alterações na secreção de gonadotrofinas. Além disso, o
acúmulo de gordura supra-púbica foi considerado outro
elemento importante, visto que este processo geraalterações
na termorregulação testicular, resultandoem um aumento na
temperatura testicular e um consequente aumento nos níveis
de espécies reativas de oxigênio (causadores da fragmentação
de DNA espermático).

Tais aumentos na fragmentação de DNA espermático
podem causar impactos significativos na reprodução. Por exemplo,
quando a fragmentação não é expressiva e o espermatozoide
fecunda um oócito, existem mecanismos oocitários e embrionários
capazes de corrigir estes danos.Porém, espermatozoides

apresentando alta fragmentação de DNA podem não estar aptos a
fecundação, ou nos casos em que a fecundação ocorre, podem
gerar um aumento na incidência de morte embrionária e abortos.
Outro grande problema também aparece quando o embrião,
proveniente de uma fecundação com espermatozoide
apresentado DNA fragmentado, vem a termo. Diversos estudos
relacionam os danos no DNA espermático paterno com uma
maior incidência de câncer infantil, desordens neurológicas tais
como epilepsia, esquizofrenia, doença bipolar e autismo. Alguns
estudos ainda indicam uma relação entre a fragmentação
espermática e problemas nas gerações futuras.

Apesar da limitada comprovação científica desta relação
com a obesidade, a importância da fragmentação DNA
espermática não pode ser ignorada.Na prática, estapesquisa
pode servir como modelo para animais de produção destinados
à leilões ou indivíduos de alto valor genético que, geralmente,
são submetidos a regimes de alimentação excessiva. Outra área
de aplicação interessante envolve animais em perigo de extinção
mantidos em cativeiro, que muitas vezes são alimentados de
forma inadequada que podem causar a fragmentação do DNA
espermático originando prejuízos significantes para a espécie.

Alguns hábitos alimentares e a ingestão de nutrientes
essenciais tem sido altamente associados ao sucesso reprodutivo
em humanos.Nos homens muitos nutrientes podem melhorar o
desempenho reprodutivo.O selênio, o zinco, a vitamina C e a
vitamina E, por exemplo, protegem os espermatozoides dos danos
oxidativos.Os ácidos graxos poliinsaturados, por sua vez,  podem
atuar na maturação do espermatozoide e na funcionalidade da
membrana espermática.

Existem evidências de que homens que ingerem uma dieta
tipicamente ocidental podem não consumir as quantidades
necessárias de nutrientes essenciais e de ácidos graxos
poliinsaturados requeridos diariamente. Neste sentido, com o
intuito de investigar e relacionar alimentos a melhorias na qualidade
seminal, um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia,
comandada pela professora Catherine Carpenter, testou a hipótese
de que a inclusão de nozes em uma dieta ocidental poderia
beneficiar a qualidade espermática (Robins et al.Walnuts improve
sêmen quality in men consuming a Western-Style diet: randomized
control dietary interventiontrial. Biology of Reproduction 87(4):
a101, 2012).

Sabe-se que as nozes são fontes de ácido á linoleico, ômega-
6, antioxidantes e micronutrientes como o ácido fólico. O estudo
foi conduzido por 12 semanas,com cerca de 117 homens entre 21 e

O consumo diário de nozes melhora a qualidade
seminal de  homens Thais Rose dos Santos Hamilton

35 anos saudáveis,que rotineiramente consumiam uma dieta
ocidental e que possuíam características seminais variáveis,
incluindo aneuploidia. Tais voluntários foram distribuídos
aleatoriamente em dois grupos, sendo que no primeiro grupo foi
acrescentada uma dieta de cerca de 75 g de nozes por dia, e no
segundo o consumo de nozes foi evitado. Foram realizadas análises
seminais, avaliações sanguíneas e dosagens hormonais, além da
avaliação de marcadores clínicos para subfertilidade, perfil dos
ácidos graxos espermáticos, além da dosagem do ácido fólico sérico
como fator associado à prevenção aneuploidia espermática.

O grupo que consumiu as nozes apresentou melhora no
vigor e motilidade espermática, além da diminuição da
porcentagem de alterações morfológicas nos espermatozoides.
Paralelamente, houve melhoradas concentrações de ômega 3 e
6 no plasma sanguíneo, devido ao incremento na ingestão de
ácido fólico.Com estes resultados, os autores demonstraram
que a inclusão de nozes na dieta contribui não apenas como
fonte de ácido fólico, mas também de micronutrientes
importantes para o desenvolvimento e função dos
espermatozoides. Apesar do aparente benefício do consumo de
nozes, é importante cautela ao projetarmos estes resultados para
a população em geral ou indicar a utilização das nozes para
tratamento de homens com infertilidade.
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Entretenimento

Os professores Ciro Moraes Barros e Luiz Claudio Di Stasido
Instituto de Biociências da Unesp Botucatueditaram em 2012 o
livro “Farmacologia Veterinária”. Associando docentes das
áreas de farmacologia e medicina veterinária, a obra aborda
com profundidade os principais temas relacionados à utilização
dos conceitos da farmacologia por médicosveterinários.

Conteúdo:

Seção I - Princípios Gerais

Seção II - Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo e
Junção Neuromuscular

Seção III - Farmacologia do Sistema Nervoso Central

Seção IV - Autacoides e Anti-inflamatórios

Seção V - Farmacologia dos Sistemas Renal e Cardiovascular

Seção VI - Hormônios e Antagonistas Hormonais

Seção VII - Fármacos Antimicrobianos

Seção VIII - Fármacos Antiparasitários

Seção IX - Tópicos Gerais


