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Com as atividades do dia a dia, muitas vezes não paramos 
para refletir sobre a rica história construída pela SBTE 
nas últimas três décadas. Nesta edição especial, abrimos 
espaço para uma reflexão retrospectiva, momento em 
que voltamos para os primeiros anos de vida da entidade, 
analisando arquivos, depoimentos e fotos que ilustram essa 
trajetória. Confirmamos que há muito a celebrar, pelos mais 
de 300 sócios, pela qualidade e sucesso das reuniões anuais, 
pelas dificuldades superadas, mas principalmente, pelo fato 
de estarmos unidos há 30 anos, colaborando decisivamente 
para o avanço da tecnologia de embriões no país.

Também nesta edição, são apresentados os dados oficiais 
sobre a produção de embriões no Brasil em 2013, compilados 
pelo Comitê de Estatística da SBTE. As informações foram 
apresentadas na última reunião da International Embryo 
Transfer Society (IETS), realizada em janeiro em Versalhes, 
França. Naquela oportunidade, os associados da SBTE se 
engajaram em diversas atividades, apresentando palestras e 
pôsteres e participando de reuniões em comitês específicos.  
Atenção especial foi dada ao workshop promovido pelo 
Comitê Assessor de Segurança e Saúde da IETS e pela 
World Organization for Animal Health (OIE). Os participantes 
chegaram a um consenso sobre a necessidade urgente de se 
debater as questões  envolvidas no comércio internacional 
de embriões obtidos por fecundação in vitro. Vale destacar 
que na última reunião em 2014, a SBTE já havia tomado a 
iniciativa de formar um grupo de discussão envolvendo 
técnicos, empresas, o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e a IETS para articular junto ao governo 
federal ações relativas a esse assunto.

Por meio de seu representante no Comitê Assessor 
de Segurança e Saúde, a SBTE assumiu em Versalhes 
importante tarefa na revisão do Manual da IETS. Nossa 
sociedade participará ativamente da nova redação de vários 

capítulos e coordenará o que trata das recomendações para 
embriões produzidos in vitro, o que é um desafio para nós, 
mas ao mesmo tempo uma atribuição merecida e motivo de 
orgulho. Considerando a importância desse assunto, novas 
discussões serão estimuladas em palestras agendadas para 
o nosso próximo evento, cuja programação está detalhada 
nesta edição.

Outra conquista para este ano é que, reforçando sua 
vocação internacional, a SBTE passará a publicar seus anais 
em conjunto com a Sociedade Européia de Transferência de 
Embriões (AETE), na Animal Reproduction. A importância 
deste feito se dá pela ampliação  no alcance dos trabalhos 
nacionais, fator essencial para a difusão do conhecimento 
científico de ponta produzido no Brasil. Além disso, a 
colaboração entre AETE e SBTE será reforçada pelo 
compartilhamento de forma mais efetiva de conhecimento 
e de experiência.

Para continuarmos escrevendo essa história tão marcante 
para nós e para a pecuária brasileira, reforço o convite 
para a nossa próxima reunião anual, que será realizada de 
20 a 23 de agosto, no Serrano Resort, em Gramado (RS). 
Além de novos conhecimentos e da enriquecedora troca de 
experiências entre campo e ciência, teremos a oportunidade 
de confraternizar no ambiente amistoso e familiar construído 
desde o início da SBTE, tendo a belíssima Serra Gaúcha 
como cenário.

EspEramos vocês!
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SBTE complETa 30 anoS 
COM OLHOS VOLTADOS PARA O FUTURO

Reportagem: Débora Zampier

Colaborador de pesquisa: José de Oliveira Carvalho

Brasília, abril de 1985. Vinte e cinco participantes do Curso 
Internacional de Transferência de Embriões, realizado em 
parceria pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e 
a Stracta, decidiram que era hora de impulsionar os debates 
sobre a promissora tecnologia de transferência de embriões 
no país. Surgiam ali, datilografados em poucas folhas com 
anotações de contribuições em Cruzeiros, os primeiros passos 
para a criação da Sociedade Brasileira de Transferência de 
Embriões, que comemora 30 anos em 2015.

Sócio fundador e presidente entre 1989 e 1991, Aurelino Me-
narim relembra o contexto que resultou no surgimento da 
SBTE.  “Com a fundação do Colégio Brasileiro de Reprodução 
Animal, em 1974, pensávamos ter encontrado uma entidade 
que apoiaria o crescimento de novas tecnologias da repro-
dução. Todavia, o Colégio foi se encaminhando para um lado 
que muitos fundadores não concordavam, focando suas ati-
vidades em Minas Gerais”, lembra.

Segundo Menarim, os dissidentes queriam uma entidade que 
oferecesse amparo científico e garantia de sucesso na im-
plantação da nova tecnologia em todo o país. “Foi por isso 
que, desde o princípio, estabelecemos normas que existem 
até hoje na SBTE, como a proibição de reeleição do presi-
dente e o impedimento para que o atual e o futuro presi-
dente sejam do mesmo estado. Também não permitimos que 
as reuniões anuais acontecessem no mesmo  estado que a 
anterior”, conta.

A partir do esforço de poucos, emergiu uma entidade que 
se caracterizaria pela qualidade técnica e senso de união – 
qualidades que prevalecem até hoje, com seus mais de 300 

sócios inscritos. Iniciadas em 1986, as reuniões anuais da 
SBTE tornaram-se referência para discussões na área aca-
dêmica e mercadológica, reunindo centenas de pesquisado-
res e profissionais de campo interessados em atualização e 
troca de experiências.

“Quando eu recebi a SBTE para administrar, ela era uma so-
ciedade muito pequena, foram anos de muito trabalho. Eu 
me recordo que na terceira reunião havia 56 pessoas”, con-
ta Mara Rubin, segunda presidente eleita (1987/1989). Ela 
lembra que os trâmites burocráticos eram lentos, pois tudo 
era registrado em papel. “No início, os sócios tinham que 
preencher e mandar formulários pelo correio, as coisas de-
moravam. Mas o pessoal era bastante assíduo e colaborava 
muito”, lembra.

Segundo Mara Rubin, desde o princípio havia a preocupação 
de trazer profissionais de renome internacional para contri-
buir com novos conhecimentos, uma vez que o Brasil ainda 
dava os primeiros passos na tecnologia de embriões - na 
primeira reunião de sua gestão, participaram técnicos do 
Uruguai e da Argentina e brasileiros com experiência fora do 
país. Ela também destaca o objetivo permanente de equili-
brar a área acadêmica e de campo, criando um ambiente de 
troca colaborativa que permanece nos dias atuais.
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Aurelino Menarim lembra que a fórmula deu certo logo de 

início, pois o crescimento da entidade foi relativamente rápi-

do apesar do começo difícil. “Um dos fatores que impulsio-

naram  a SBTE foi a escolha de renomados conferencistas, 

que sempre tratavam de assuntos pertinentes ao crescimen-

to da tecnologia de embriões e de sua grande aplicabilidade 

comercial”, conta.

Crescimento

Após ter seu ingresso negado 

no fim dos anos 1980, quando 

o acesso à SBTE se dava ape-

nas por indicação, o professor 

Enoch Borges buscou aperfei-

çoamento fora do país. Anos 

depois, não só foi aceito na 

Sociedade, como eleito presi-

dente para o biênio 1991/1993. 

“Recebi um pacotão de arqui-

vos de sócios, tinha uns 120, a 

maioria sem pagar anuidade. 

Havia resumos e textos de pa-

lestras de reuniões anteriores 

e uma pequena estante de 

compensado, que desmante-

lou no caminhão de entrega. 

O patrimônio da SBTE ocupava 

meio metro cúbico de espaço”, 

lembra.

Segundo Enoch, a primeira providência de sua gestão foi re-

cuperar os associados. “Comecei a enviar uma newsletter 

trimestral conclamando ao retorno, o que seria o embrião 

do Jornal O Embrião. Eu escrevia, envelopava e levava para 

o correio em uma enorme caixa de papelão”, conta. Enca-

minhada a questão dos sócios, o presidente focou na busca 

por prestígio institucional, estratégia que evoluiu de forma 

inusitada.

“A secretária executiva da poderosa International Embryo 

Transfer Society (IETS), Sarah Seidel, estava em Jaboticabal 

com o marido na época, e eu a ajudei a comprar bijuterias e 

lembrancinhas. A IETS tinha acabado de lançar seu magní-

fico manual, e eu pedi a ela duas coisas: primeiro, afiliar a 

SBTE à IETS; segundo, permitir que eu traduzisse o manual 

para o português. Consegui as duas coisas”, recorda Enoch.

Em 1992, o presidente da SBTE 

foi convidado a palestrar na 

Reunião Anual da Sociedade 

Americana de Transferência 

de Embriões. Na bagagem de 

volta ao Brasil, além de ano-

tações dos procedimentos da 

entidade internacional, trouxe 

um fax, o máximo em comuni-

cação rápida existente na épo-

ca. No mesmo ano, a reunião 

anual da SBTE passou a contar 

com os prêmios Destaque em 

Pesquisa e Destaque em Área 

Aplicada.

Segundo Enoch, o sucesso da 

fecundação in vitro em gado 

zebu naquele ano foi definitivo 

para atrair atenção de empre-

sas, que começaram a investir 

na SBTE. “Em 1993, consegui-

mos formatar o padrão que 

é seguido até hoje: palestras com os melhores do mundo, 

tradução simultânea, empresas pagando para desfrutar do 

espaço, hotel de alta qualidade com pacote especial para 

sócios e anais entregues na hora da inscrição”. Ele também 

destaca o acréscimo do prêmio para estudantes e a decisão 

de criar uma sede fixa para a SBTE, com pessoal próprio e 

treinado.

Ata de fundação da SBTE - 1985
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Desafios    
         
Sócia fundadora, a pesquisadora Vera Hossepian ocupava a 
Tesouraria da SBTE em 1993 quando se viu à frente de um 
dos maiores desafios da entidade, que culminou com a saída 

do então presidente. “Nesse período, a SBTE passou por um 

momento delicado em termos financeiros e contábeis. Como 
eu era a tesoureira, assumi a responsabilidade de organizar 
essa área. Para dar continuidade a esse trabalho, fui eleita 
presidente, juntamente com a Sônia Paggiaro, na gestão de 
1994-1995”, lembra.

Segundo Vera, embora essa época tenha sido de muito 
trabalho e preocupação para todos os membros, o desafio 
consolidou e profissionalizou a Sociedade. “O resultado foi 
a abertura de um escritório fixo em Jaboticabal e maior pro-
fissionalismo na área contábil e administrativa”, conta. Vera 
lembra que a SBTE viu um crescimento significativo a partir 
deste episódio. “Gosto de dizer que fui um instrumento, a 
pessoa que representou os associados nessa etapa e isso é 
motivo de orgulho para mim”, conclui.

Foi a partir dessa época que surgiram o fundo de reserva e o 

conselho de ex-presidentes, além da decisão de informatizar 

inscrições e anuidades. Também foi definido que o vice-pre-

sidente seria o presidente da gestão seguinte. “O objetivo 

era evitar um presidente inexperiente. Ele inicialmente pas-

saria dois anos da área administrativa como vice, ajudando 

na organização das reuniões, porque para reunir 400 pesso-

as é preciso profissionalismo”, explica o sócio-fundador José 

Antonio Visintin, vice na gestão 1995/1997 e presidente na 

gestão 1997/1999.

Outra mudança importante foi a obrigatoriedade da escolha 

de dirigentes de diferentes partes do país – o presidente e 

o vice não poderiam ser da mesma região. Também ficou 

acertado que os presidentes seriam exclusivamente da área 

de pesquisa. Isso não só facilitaria o contato com outras ins-

tituições fomentadoras, como permitiria o acesso à mão de 

obra qualificada por meio de pesquisadores e pós-graduan-

dos, resultando em um salto de gestão.

Foto da reunião da SBTE em Rio Quente, Goiás (2000), reúne cinco presidentes e representante da IETS. Da esquerda 
para a direita, de cima para baixo: Álvaro Leme, Luiz Mauro, Matt Wheeler (IETS), Margot Dode (2014/2015), Rodolfo 
Rumpf (2000/2001), José Antonio Visintin (1997/1999), Regivaldo Vieira de Souza, José Luiz Rodrigues (1996/1997), 
Maurício Peixer, José Ricardo Figueiredo (2002/2003) e Amílcar Barreto. 
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Ata da criação da sociedade - 1985

Sócio fundador e presidente provisório da SBTE em 1985, Roberto De Bem coleta embriões na França na década de 1970.
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A fórmula do sucesso na 
suplementação de progesterona 
foi revelada em pesquisa premiada 
na SBTE 2014, que comprovou a 
eficácia do Sincrogest® Injetável 
aplicado no D14 para aumentar 
a prenhez de vaca em anestro 
(protocolo P4 14).
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BRASILEIRO
 PRODUTO
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Consolidação

Nos anos 1990, o avanço brasileiro na transferência de em-
briões - de 14,3 mil a 81,9 mil em uma década somente na 
área bovina – acabou refletindo na projeção internacional da 
SBTE. Eleito presidente para o biênio 1996/1997, o professor 
José Luiz Rodrigues também passou a integrar os quadros da 
IETS em 1997, durante reunião em Nice, na França.

Além de levar os anseios da SBTE ao fórum mundial, José 
Luiz propôs a realização da primeira reunião do IETS em solo 
brasileiro. “Depois de quatro longos anos de reuniões em 
diferentes países, com outras tantas visitas de colegas da 
IETS, atingimos o objetivo de acolher, em Foz do Iguaçu, a 
comunidade científica internacional da área do conhecimen-
to e realizar um congresso que referendou a SBTE como par-
ceira da IETS”, lembra.

Realizada na gestão de Rodolfo Rumpf (1999/2001), a reu-
nião da IETS foi um marco, com mais de mil participantes 
de todas as partes do mundo. “Nós da diretoria da SBTE de-
mos suporte para a entidade internacional, que nomeou um 
comitê local. Foi um trabalho muito bem sincronizado, não 
sobrecarregou ninguém e conseguimos fazer uma excelen-
te reunião”, lembra Rumpf. “Foi um  super evento, marcado 
internacionalmente. Até hoje as pessoas perguntam quando 
haverá outro desse no Brasil”, completa Visintin.

De acordo com Rumpf, sua gestão buscou reforçar a divul-
gação da sociedade junto a outras sociedades técnicas e 
também junto ao governo, inclusive com o fortalecimento do 
jornal O Embrião. “A partir do momento em que conseguimos 
mostrar a existência e a qualidade da sociedade, fomos con-
vidados para ajudar a estruturar alguns programas específi-
cos e buscamos trazer mais recursos para a área. Essa mis-
são já vinha sendo desenvolvida, mas demos mais ênfase”.

Ainda segundo Rumpf, a escalada do Brasil para a lideran-
ça do setor de tecnologia de embriões e o equilíbrio entre 
ciência e mercado acabou aproximando ainda mais a SBTE 
das empresas. Elas passaram a acompanhar de perto os tra-
balhos da entidade, inclusive com a formação de um condo-
mínio que apoia e contribui com a sociedade mensalmente, 
participando da diretoria e orientando sobre o perfil desejado. 

1977
Brasil realiza primeiro 
programa de transferência de 
embriões em bovinos

1986SBTE realiza sua primeira 
reunião anual

1994Nasceram os primeiros 
bezerros, do Brasil, oriundos 
da PIVE na espécie bovina

Jaboticabal
1998

 SBTE realiza primeiro
encontro da IETS no Brasil

2002

Abril de
1985

Reunião para a criação da 
SBTE

1984
Nasce primeiro bezerro 

brasileiro proveniente de 
embrião congelado

1992 SBTE se associa à IETS

1997 Brasil inicia pesquisas 
envolvendo clones bovinos

1999 SBTE tem o nome alterado 
para Sociedade Brasileira de 

Tecnologia de Embriões

2006 Nascem primeiros clones 
comerciais do Brasil

Julho de
1985

Fundada a SBTE

LINhA DO
TEMPO
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Expectativas

Com a profissionalização de gestão e reconhecimento do 

Brasil como líder no segmento de tecnologia de embriões, a 

SBTE entrou em um ciclo de crescimento estável – a última 

reunião anual, em Natal (RN), reuniu 428 pessoas e contou 

com 221 trabalhos apresentados na sessão de pôster. “Hoje 

começamos a organizar as reuniões com bastante antece-

dência e tivemos que terceirizar funções, pois o evento cres-

ceu muito”, explica a presidente Margot Dode. 

1985

25

28

428

17

09

10

Ano de fundação da SBTE

Sócios
fundadores

Reuniões anuais
realizadas

Presidentes

do condomínio empresarial

Participantes na 
reunião de 2014

Instituições e 
sociedade parceiras

Embora considere que a sociedade esteja sólida e bem es-

truturada, a presidente defende algumas atualizações, como 

a revisão do estatuto e a inclusão e o fortalecimento do Co-

mitê de Estatística. Ela também vê necessidade de maior 

participação da entidade nas discussões sobre normatiza-

ção. “É importante que a SBTE participe ainda mais da dis-

cussão de políticas públicas. Hoje existe uma preocupação 

envolvendo e a regulamentação da importação e exportação 

de embriões in vitro e a certificação de técnicos”, aponta. 

SBTE
EM NÚMEROS

Empresas que participam
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1985 • 2015

 Para Mara Rubin, a demanda por ajustes é natural e a preo-
cupação constante com os rumos da entidade torna o futuro 
da SBTE promissor. “Vejo crescimento, novos produtos de 
excelente qualidade. Sempre existe um ganho de conheci-
mento quando se vai às reuniões, e isso é muito importante. 
Antigamente podia faltar algum equilíbrio entre pesquisa e 
campo, mas agora as reuniões têm contemplado a todos”, 
analisa.

Visintin também destaca a importância da aproximação com 
o setor produtivo para o sucesso da entidade. “A SBTE deu 
contribuição violenta para o país, incentivando o desenvolvi-
mento tecnológico. Os pós-graduandos que trabalhavam em 
pesquisa criaram suas próprias empresas. Se na década de 
1990 tudo era importado, hoje os insumos nacionais são de 
excelente qualidade, e a Sociedade teve papel fundamental 
para fomentar isso”.  

Segundo Rodolfo Rumpf, o sucesso da SBTE é fruto de boa 
organização e de bom senso, além da consolidação do setor 
de fecundação in vitro na economia nacional. “A partir do 
momento em que se defende uma agenda positiva, tudo dá 
certo. Eu sou um otimista e vejo um futuro enorme para a So-

ciedade. Acho que o segredo é conseguir equilibrar avanço 

científico com a aplicação em campo”, conclui.

VOCÊ NA SBTE
A SBTE quer reunir imagens feitas por 

associados ao longo de seus 30 anos de 
existência. Se você tem registros de momentos 
marcantes de convivência dentro da entidade, 

encaminhe cópias digitalizadas em boa resolução 
(mínimo 1MB de tamanho, resolução 300dpi) ao 

email sbte@sbte.org.br especificando os 
detalhes em legendas. Essas imagens vão 
compor o arquivo da SBTE e poderão ser 

usadas em publicações futuras em
homenagem à história da entidade.
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MERCADO   DE EMBRIÕES

ESTaTíSTicaS da produção
E TRAnSFERênCiA DE EMbRiõES EM 2013 E OS nOVOS RUMOS 
DA inDúSTRiA DE EMbRiõES nO bRASiL

João Henrique M. Viana - Embrapa Gado de Leite
henrique.viana@embrapa.br
Ana Cristina Silva de Figueiredo - Universidade de Alfenas

IntroDução

Os dados referentes à produção e transferência de embriões 

em 2013 confirmaram tendências observadas nos anos an-

teriores, e destacam importantes mudanças no mercado de 

embriões no Brasil. Estas mudanças trazem novos desafios 

para o setor, e consequentemente, para a pesquisa e desen-

volvimento. Aqui estão apresentados resultados do levan-

tamento realizado pelo Comitê de Estatística da Sociedade 

Brasileira de Tecnologia de Embriões referentes ao ano-base 

de 2013, além de algumas reflexões sobre a indústria de em-

briões no país baseadas na evolução histórica dos dados e 

em informações captadas junto ao segmento.

A AtIvIDADE Em númEros

Em 2013 foi comunicada a produção de 416.970 embriões 

bovinos no Brasil (Tabela 1). A pequena mudança em relação 

ao total de 2012 (412.080, ou seja, variação de apenas 1,2%), 

poderia sugerir a estabilização do mercado. De fato, este é 

o menor aumento registrado desde 2007, e parece encerrar 

um segundo ciclo de crescimento da indústria de embriões 

no período pós-FIV. O primeiro ciclo, de 2000 a 2006, foi in-

trinsecamente relacionado ao mercado de raças zebuínas de 

corte, enquanto o segundo ciclo, iniciado em 2007, foi mar-

cado pela expansão do uso da FIV em raças leiteiras, alavan-

cado pela disponibilização de sêmen sexado e pela adoção 

da produção in vitro como estratégia para otimizar o uso de 

cruzamentos na formação de rebanhos.

A aparente estabilização do total de embriões produzidos 
esconde mudanças significativas na indústria de embriões. 
O efeito do crescimento numérico da produção de embriões 
em raças leiteiras foi quase totalmente anulado pela retra-
ção da atividade no corte, particularmente nas raças Nelore 
(157.750 vs. 194.697 em 2012; -19,0%) e Brahman (8.288 vs. 
16.432 em 2012; -49,6%). Esta retração já vinha sendo rela-
tada informalmente por centrais e profissionais de campo, 
mas não chegou a se refletir nos números de 2012, ficando 
evidente apenas neste ano (Figura 1). Nas raças leiteiras, 
o destaque continua sendo o Girolando, responsável por 
79,8% do total de embriões produzidos neste segmento 
(147.382 de 184.605). A produção de animais F1, registrados 
por esta associação, provavelmente explica a aparente re-
dução na atividade na raça Gir (19.234 vs. 33.799 em 2012; 
-43,1%), ou seja, um percentual crescente de doadoras Gir 
estão sendo utilizadas para a produção de cruzamentos, e 
não de animais puros.

o EfEIto LEItE

O crescimento da produção de embriões em raças leiteiras 
segue tendência já registrada anteriormente, e significa 
muito mais que apenas uma mudança na proporção deste 
segmento nos totais. A atividade leiteira tem diversas par-
ticularidades em relação ao corte que afetam a logística, 
eficiência, custo e rentabilidade da indústria de embriões. 
De maneira geral, por exemplo, o leite envolve propriedades 
e rebanhos menores, sem concentração de partos em épocas 
específicas, o que tem um impacto direto na disponibilidade 
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de receptoras. Esta característica talvez explique a crescente 
diferença entre o total de embriões produzidos e o de efetiva-
mente transferidos, que em 2013 chegou a 15,7%  (416.970 vs. 
351.391, respectivamente). A média histórica desta diferença no 
período 2001-2007, no qual as raças de corte respondiam por 
mais de 90% do total de embriões produzidos, era de apenas 
6,3%. Evidentemente, estes percentuais são subestimados, uma 
vez que parte dos embriões que não são transferidos também 
não são comunicados. Contudo, não há evidências de que este 
viés tenha se alterado ao longo dos últimos anos. Por outro lado, 
como também não houve avanço significativo no percentual de 
embriões congelados (3,3% em raças de corte e 5,0% em raças 
de leite em 2013) em relação às médias históricas, a diferença 
entre o total de embriões produzidos e transferidos sugere um 
elevado índice de descarte de embriões viáveis.

É interessante observar que o aumento no descarte de em-

briões ocorreu paralelamente ao aumento no uso de raças 

nas quais a eficiência da Produção in vitro de embriões 

(PIVE) seria supostamente menor. Mesmo sendo zebuína, a 

raça Gir apresenta médias de produção de oócitos inferiores 

às relatadas em raças como Nelore e Brahman. Paralelamen-

te, o segmento leite foi responsável pelo crescimento na 

participação de raças taurinas e compostas no total que, em 

2013 e pela primeira vez, superaram as zebuínas (52,8% vs. 

47,2%, respectivamente). As raças taurinas, além de meno-

res médias de produção de oócitos, geralmente apresentam 

menores taxas de produção de embriões. Neste cenário, não 

seria esperado um excedente de embriões que justificasse o 

aumento nas taxas de descarte.

Fig. 1. Produção de embriões bovinos no Brasil no período 1995-2013, total e por segmento (corte e leite).
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Dois fatos podem ajudar a explicar este aparente paradoxo. 
Em primeiro lugar, a evolução dos protocolos de PIVE dos 
laboratórios comerciais, associados ao maior critério na tria-
gem de doadoras em potencial, possibilitou um avanço con-
siderável na eficiência da produção de embriões, mesmo em 
raças leiteiras. Por outro lado, a mudança de foco da indús-
tria de embriões, da produção de animais puros de alto valor 
para a produção de cruzamentos destinados a abastecer o 
segmento produtivo, ocasionou uma mudança nas relações 
de custo e na estratégia dos laboratórios e criadores. No 
primeiro caso, o alto valor agregado da genética fazia com 
que o embrião tivesse um grande peso no valor do bezer-
ro nascido e, consequentemente, o processo era otimizado 
para aproveitar ao máximo os embriões produzidos. Na pro-
dução de animais cruzados de raças de leite, a preparação 
e manutenção de receptoras passou a ter um peso maior no 
custo total do processo, e tornou-se mais vantajoso gerar 
um excedente de embriões para garantir o aproveitamento 
máximo das receptoras disponíveis. 

os DEsAfIos futuros

A PIVE no Brasil floresceu em um cenário caracterizado pela 
demanda reprimida de genética superior, determinada pela 
baixa disponibilidade de animais selecionados e pela limitada 
capacidade de multiplicação dos mesmos pelas biotécnicas 
utilizadas comercialmente até então (inseminação ou supe-
rovulação). Nos primeiros anos, o alto valor da genética e a 
baixa disponibilidade de animais (tourinhos para rebanhos 
de corte, novilhas de reposição para rebanhos de leite) ga-

rantiram a rentabilidade da PIVE, mesmo com indicadores 
de eficiência relativamente modestos. Este cenário vem se 
modificando, como resultado de: 1) aumento no número de 
laboratórios e na oferta de serviços relacionados, 2) aumen-
to na oferta de animais, decorrente do próprio potencial mul-
tiplicador da PIVE, e 3) ampliação do mercado associado à 
geração de animais de produção, e consequentemente, de 
valor de mercado mais baixo. Neste novo cenário, a possi-
bilidade de ganhos de escala torna-se mais limitada, e o 
sucesso comercial das empresas que atuam no mercado de 
embriões passa a depender da criação de diferenciais, seja 
na maior eficiência relativa, no modelo de negócios, no de-
senvolvimento de tecnologias inovadoras, ou na abertura de 
novos mercados. Todas estas possibilidades exigem avan-
ços tecnológicos ou conceituais. Alguns já vem sendo objeto 
de intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento, como 
a criopreservação, considerada uma tecnologia fundamental 
para viabilizar um novo ciclo de expansão da PIVE no Brasil, 
assim como para a abertura de mercados externos. Outros, 
como o uso da PIVE na produção de cruzamentos terminais 
em gado de corte, ainda são incipientes.

Até que estes avanços se materializem, é provável que a 
tendência atual de estabilização da atividade como um todo, 
associada a fatores como a desaceleração da economia e aos 
efeitos da prolongada estiagem em toda a Região Sudeste, 
limitem o crescimento da atividade nos próximos anos. 

vAmos EspErAr os númEros DE 2014.

Tabela 1. Produção de embriões bovinos no Brasil em 2013, em números

    grupamento racial tE fIv
    Zebuínos leiteiros

Taurinos leiteiros 16.942
17.153

211

28.474
33.302

4.828
26.383
199.065

50.455 366.517 416.972

172.682

148.429
167.452

19.023
165.371
19.234

54.857
177.510

Subtotal
Zebuínos de corte
Taurinos de corte
Subtotal
Total Geral

    

totAL
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Wish Serrano
 Resort

Palácio dos Festivais

Lago Negro Rua C
oberta

xxix rEunião anual 
da SociEdadE BraSilEira 
dE TEcnologia dE EmBriõES
SERá REALizADA nA CHARMOSA CiDADE DE gRAMADO

A Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia Em-

briões será realizada em Gramado (RS), o principal destino 

turístico da Serra Gaúcha, entre os dias 20 a 23 de Agosto 

de 2015.

A pequena cidade de Gramado é um refúgio pitoresco e ver-

dejante que abriga algumas surpresas encantadoras. Depois 

de se divertir nos pedalinhos e nos bosques de pinheiros da 

floresta Negra em torno do Lago Negro, faça uma visita ao 

Snowland, o único parque de neve Indoor da América Latina. 

As crianças vão adorar o Mini Mundo, um parque de minia-

turas que contém réplicas minúsculas de paisagens conhe-

cidas.

A organização da SBTE escolheu o resort referência da hotelaria 

do Brasil - o Wish, Serrano Resort & Convention Gramado tem 

tudo o que se espera de um resort de alto padrão: infraes-

trutura, conforto e requinte. São 272 apartamentos ele-

gantemente decorados e cercados por um bosque natural 

de araucárias, no coração da Serra Gaúcha. O melhor hotel 

de Gramado já recebeu diversos prêmios como o de melhor 

hotel de montanha do país (revista Veja) e de melhor infra-

estrutura de eventos em Gramado (Guia 4 Rodas), além do 

Traveller’s Choice do TripAdvisor, a maior comunidade online 

de viajantes do mundo.

XXIX

REUNIÃO ANUAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA
DE TECNOLOGIA DE EMBRIÕES

GRAMADO - RS20 a 23 de Agosto20
15
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EDIÇÃO COMEMORATIVA

VOCÊ FAZ PARTE
DESTA HISTÓRIA
Descubra importantes fatos que �zeram parte da criação da SBTE
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TuriSmo Em gramado
UMA CiDADE PARA TODA A FAMÍLiA

prInCIpAIs pontos turístICos : 

Lago Negro: Árvores trazidas da Floresta Negra da 
Alemanha, os Álamos e Ciprestes foram plantados em torno 
do Lago Negro. Lindo local pra uma caminhada, passeio de 
pedalinho e um delicioso chocolate quente. Os jardins e 
as hortênsias (verão) completam este cenário de beleza e 
tranquilidade. 

Mini Mundo: Um mundo em miniaturas onde encontramos 
as principais construções da Alemanha e outros lugares 
encantadores. Igrejas, castelos, pórticos, praças e muita 
história em escalas 24 vezes menores que o tamanho 
original. Encantador para crianças e adultos. 

Cascata do Caracol: Cascata com queda livre de 131 
metros, um documento vivo das nossas beleza naturais. 
Melhor vista pelos bondinhos aéreos.  

Fábricas de Chocolates: Gramado foi o pioneiro na 
fabricação de chocolates caseiros, com diversas fábricas 
produzimos o melhor chocolate do país. Aceita um fondue 
de chocolate? 

Tour Uva e Vinho Completo. (Bento Gonçalves): Venha 
sentir na pele a mesma emoção vivida pelos imigrantes 
italianos que chegaram no Sul em 1875. Muita fé, dedicação, 
amor e trabalho resultaram em grandes legados. Salute!!!

trAnsfEr : 

Carro privativo - até 3 pessoas R$ 300,00 (por trecho)
Van- até 10 pessoas - R$ 555,00 (por trecho)

TRASLADOS REGULARES
Traslado IN ( Chegada ) - Aeroporto - Hotel
Valor R$ 100,00 por pessoa.
Traslado OUT ( Retorno ) - Hotel - Aeroporto
Valor R$ 100,00 por pessoa.
 
Promoção de traslados regulares IN e OUT
Valor  R$ 150,00 por pessoa.

AgEnCIA ofICIAL Do sBtE 2015
AgEnCIA LunkEs turIsmo – grAmADo
Mais informações: www.linkesturismo.com.br ou 
email reservas@lunkesturismo.com.br 

Telefones de plantão: (054) 3286 0948 /  8106-7744 

 S E R R A  G A Ú C H A
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noTíciaS E novidadES
pCr DIgItAL

Empresas como Fluidigm, Bio-Rad e Life Technologies apos-
taram em equipamentos para a PCR digital. Embora não seja 
uma técnica nova – o conceito foi desenvolvido em 1992 por 
P. J. Sykes, sendo que o primeiro equipamento foi comercia-
lizado pela Fluidigm em 2006 usando chips de circuitos fluí-
dicos integrados -, apenas recentemente ela vem ganhando 
mais notoriedade pelas vantagens que oferece. Entre essas 
vantagens estão a quantificação absoluta (sem amostra re-
ferência ou curva padrão e baseado na distribuição de Pois-
son do DNA alvo), a detecção de transcritos raros, de varia-

ção do número de cópias (CNV) e a perda de heterozigosidade. 

Além disso, o PCR digital propicia o aumento da sensibilidade 

e da acurácia da reação em relação à PCR em tempo real 

convencional.

O princípio básico da técnica consiste em fazer uma diluição 

e a partição da amostra em várias células de reação de tal 

modo que, pela distribuição aleatória de Poisson, cada célula 

poderá conter 0, 1, 2, 3 ou mais moléculas alvo do estudo. As 

células são contadas para a determinação se houve (uma ou 

mais moléculas) ou não (sem molécula alvo) reação de PCR. 

Essa informação é comparada com a distribuição de Poisson 

para quantificar a amostra com 95% de certeza.

As imagens abaixo,  extraídas do Droplet Digital PCR Applications Guide da Bio-Rad (http://info.bio-rad.com/rs/bio-
radlaboratoriesinc/images/Bulletin_N6407.pdf), ilustram como é feita a estimativa da concentração do alvo por PCR 
digital. Em um típico experimento com PCR digital, a amostra é randomicamente distribuída em discretas partições de 
tal modo que algumas não contenham o ácido nucleico alvo enquanto outras contenham uma ou mais cópias dele. As 
partições são amplificadas pela PCR até o ponto final (sem observações parciais durante os ciclos de amplificação), 
e então lidas para a determinação da fração de partições positivas. A partir dessa fração é estimada a concentração 
da amostra pela modelagem como sendo uma distribuição de Poisson. Cada partição é designada como positiva ou 
negativa a partir de um limiar baseado na amplitude de sua fluorescência. O número de partições positivas e nega-
tivas é usado para calcular a concentração do alvo e sequências de DNA referência e seus intervalos de confiança 
(baseados na distribuição de Poisson) com 95% de acerto.
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mAIs AnImAIs pArA um mAIor 
sIgnIfICADo

Na seção News da revista Nature (v.520, issue 7547, de 
15 de abril de 2015), há matéria sobre a preocupação 
das agências de fomento britânicas com o desperdício 
e a baixa qualidade decorrentes de alguns experimen-
tos que usam muito poucos animais. Aparentemente na 
contramão do mundialmente aceito princípio dos 3Rs 
(substituir, refinar e reduzir, português), a mensagem 
das agências é que embora comuns, experimentos que 
usam um pequeno número de animais podem propiciar 
resultados sem significado. Uma série de recomenda-
ções foram propostas para que sejam utilizadas amos-
tras com o tamanho adequado de animais – baseadas no 
poder do teste estatístico a ser utilizado e na diferença 
que se deseja detectar entre os grupos. Leia o texto, na 
íntegra, em http://www.nature.com/news/uk-funders-
demand-strong-statistics-for-animal-studies-1.17318.

Órgãos ImprEssos 3D: umA 
rEALIDADE prÓXImA?
Na mesma edição da revista Nature, foi divulgada matéria 

sobre a onda de interesse na impressão 3D de órgãos artifi-

ciais para repor ou acentuar a maquinaria humana. Orelhas, 

ossos e mesmo um proto-rim (completo com células vivas 

incorporadas) são algumas das conquistas tecnológicas 

mostradas, embora haja hesitação quanto à viabilidade de 

rins e figados para transplantes devido à alta complexidade 

da arquitetura destes órgãos. O pavilhão auricular externo, 

ossos e estruturas mais simples parecem promessas mais 

próximas da realidade. O avanço continua com técnicas ra-

dicais emergentes, como o uso de células vivas como “tinta” 

na montagem de tecidos rudimentares, camada por camada.

Mais detalhes em: em http://www.nature.com/news/the

-printed-organs-coming-to-a-body-near-you-1.17320

Imagem de Frank Wojciechowski

Imagem extraída de: http://www.nature.com/news/
uk-funders-demand-strong-statistics-for-animal-stu-
dies-1.17318
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prEmiação da iSTT 
PARA PESQUiSA COM CRiSPR-CAS9

Uma das autoras do excelente livro Biologia Molecular, Prin-
cípios e Técnicas (Artmed, 2012), Jennifer Doudna recebeu, 
juntamente com Emmanuelle Charpentier, o 11º Prêmio da 
Sociedade Internacional para Tecnologias Transgênicas 
(ISTT, na sigla em inglês). Elas foram reconhecidas pelo tra-
balho no sistema CRISPR-Cas9, que impulsionou rapidamen-
te o campo da pesquisa transgênica. 

O trabalho das pesquisadoras representa um grande avanço na 
tecnologia da edição gênica e da biologia molecular, permitindo 
a criação de modelos animais com genes precisamente modifi-
cados com uma rapidez nunca antes obtida. Além disso, foi pos-
sível desenvolver novas ferramentas para gerar animais, com 

Apesar do livro Biologia molecular, princípios e técnicas 

ser dirigido a alunos de graduação, ele contém informações 

atualizadas e úteis sobre variados assuntos como:

micrornA / rnAi 

microarranjos de DnA

sequenciamento de nova geração

Imprinting  gênico

transgenia

pCr

( h t t p : // w w w.g r u p o a . c o m .b r/ l i v r o s / b io lo g ia - c e lu la r- e -
molecular/biologia-molecular/9788536327402)

knock-out  e knock-in de genes específicos, sem a necessidade 
de manipulação de células tronco embrionárias.

Com esse mesmo prêmio, a ISTT já havia reconhecido o tra-
balhos de eméritos pesquisadores anteriormente: Janet Ros-
sant (2014), Allan Bradley (2013), Ralph Brinster (2011), Francis 
Stewart (2010), Brigid Hogan (2008), Charles Babinet (2007), 
Andras Nagy (2005), Qi Zhou (2004), Kenneth McCreath (2002) e 
TeruhikoWakayama (2001).

Algumas referências selecionadas das duas pesquisadoras:

EMMANUELLE ChARPENTIER
1.DeltchevaE, Chylinski K, Sharma C, Gonzales 
K, Chao Y, Pirzada ZA, Eckert M, Vogel J and 
Charpentier E. 2011. CRISPR RNA maturation by 
trans-encoded small RNA and host factor RNAse 
III. Nature 471(7340):602-607.

2.Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA 
and Charpentier E. 2012. A programmable dual-RNA guided DNA endonuclea-
se in adaptive bacterial immunity. Science 337(6096):816-821.

3.Fonfara I, Le Rhun A, Chylinski K, Makarova KS, Lécrivain AL, Bzdrenga J, 
Koonin EV and Charpentier E. 2014. Phylogeny of Cas9 determines functional 
exchangeability of dual-RNA and Cas9 among orthologous type II CRISPR-Cas 
systems. Nucleic Acids Res. 42(4):2577-2590.

JENNIFER DOUDNA
1.Jinek M, East A, Cheng A, Lin S, Ma E and Doud-
na JA. 2013.  RNA-programmed genome editing 
in human cells. eLIFE;2:e00471. DOI: 10.7554/
eLife.00471/

2.Sternberg SH, Redding S, Jinek M, Greene EC, 
Doudna JA. 2015.  DNA interrogation by the CRISPR 
RNA-guided endonuclease Cas9. Nature 507:62-67.

3.Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA and Charpentier E. 
2012. A programmable dual-RNA guided DNA endonuclease in adaptive bac-
terial immunity. Science 337(6096):816-821.

Para mais informações: http://www.transtechsociety.org/
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1985 • 2015

um pouco da 
noSSa HiSTÓria
CONTADA PELO JORNAL O EMBRIãO

Há 21 anos, em 1994, nasciam os primeiros bezerros 

produzidos in vitro no Brasil. O feito técnico foi uma 

colaboração entre a Unesp de Jaboticabal (Enoch B. O. Filho, 

Yeda F. Watanabe e Joaquim M. Garcia) e a empresa privada 

Agropecuária Ajuricaba (Marcelo F. G. Nogueira e Fernando 

P. V. Pupim). Oriundos de experimento científico do mestrado 

de Yeda Watanabe, o nascimento de três bezerros foi uma 

prova do domínio tecnológico nacional, uma vez que, até 

então, gestações e nascimentos não haviam sido obtidos na 

espécie bovina.

A  matéria foi amplamente divulgada nos meios científicos, 

com resumos na reunião da SBTE em 1993 e da IETS em 

1994, e também nos meios de comunicação. A imagem 

abaixo foi publicada no caderno Agrofolha, da Folha de São 

Paulo, em 17 de maio de 1994. 

Imagem presente no primeiro número do Jornal O 
Embrião. Destaque para os membros da diretoria na 
gestão 1995/1997: José Luiz Rodrigues (à direita, na 
fileira da frente) e José Fernando Garcia (segundo à 
esquerda, na fileira de trás), além de Assis Roberto de 
Bem, primeiro presidente da SBTE em 1985 (fileira de 
trás, à direita).
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No JoE número 6, publicado no segundo trimestre de 

2000 sob a presidência de Rodolfo Rumpf, era anunciado 

o lançamento do site da SBTE na internet, com o mesmo 

endereço mantido até hoje (www.sbte.org.br). Além disso, 

era anunciada a vinda da reunião anual da IETS para o Brasil, 

que seria realizada juntamente com a reunião da SBTE em 

Foz do Iguaçu, em 2002. Neste mesmo número, a grafia da 

SBTE foi alterada para Sociedade Brasileira de Tecnologia 

de Embriões. 

Também publicado em 2000, o JoE número 7 trouxe o primeiro 

texto histórico sobre a fundação da SBTE. Comemorando 

os 15 anos da entidade, o artigo Sociedade Brasileira de 

Tecnologia de Embriões: Um Embrião que se Desenvolveu foi 

escrito pela presidente da SBTE entre 1987 e 1989, Mara 

Iolanda Batistella Rubin.  

O primeiro número do Jornal O Embrião, no primeiro 
trimestre de 1997, foi publicado sob a presidência de José 
Luiz Rodrigues, com iniciativa do então tesoureiro José 
Fernando Garcia. Neste primeiro número, o destaque foi o 
artigo Atualidades sobre Sexagem Embrionária, do próprio 
Garcia. 

No segundo trimestre de 1997, o número dois do JoE (como 

o Jornal O Embrião é carinhosamente conhecido) trouxe 

um artigo de Ciência & Tecnologia intitulado Clonagem de 

Embriões Mamíferos. O texto foi assinado por Rodolfo Rumpf 

(que viria a ser o presidente da SBTE entre 1999 e 2001), por 

Luís Mauro Queiroz e por José Antonio Visintin, que seria o 

presidente da SBTE na gestão 1997/1999. 

Reprodução do texto que foi destaque do radar e do 
Editorial do JoE número 3 (terceiro trimestre de 1997), 
quando a gestão de José Luiz Rodrigues foi finalizada.

 Em nota publicada na 
revista Science (06 de 
junho de 1997), anuncia-
se a formação de uma 
nova empresa dedicada a 
promover tecnologias de 
sexagem de espermatozói-
des (XY Incorporated).
A área de pesquisa dessa 
empresa está encabeçada 
pelo Dr. George Seidel, 
um dos fundadores da 
International Society of 
Embryo Transfer (IETS).
O pesquisador afirma que
em breve essa tecnologia 
estará no mercado.

    Após avaliação das 
atividades dessa gestão, 
acreditamos que alguns pontos 
merecem destaque como: 
i) o saneamento financeiro da 
SBTE (vide orçamento parcial), 
ii) a edição de O Embrião e 
iii) a realização de duas 
Reuniões Anuais como cerca 
de 300 participantes.
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Dolly preservada no Museu Nacional da Escócia, Edimburgo.

dica dE livro: 
DOLLy, A SEgUnDA CRiAçãO. iAn WiLMUT, KEiTH CAMPbELL E COLin TUDgE

Ed. Objetiva, 2000. (http://www.saraiva.com.br/dolly-a-segunda-criacao-e-a-era-do-controle-448483.html)

Depois de indicar Princípios do Desenvolvimento, de Lewis 

Wolpert e Cheryll Tickle, e Embriologia Veterinária, de Poul 

Hyttel e colaboradores, o Jornal O Embrião resgata um livro 

de 2000 que, apesar dos 15 anos de publicação, ainda con-

tém uma interessante descrição dos bastidores da criação 

da ovelha Dolly, embalsamada, na imagem abaixo, em um 

museu escocês. Neste livro, os “criadores” Wilmut e Cam-

pbell (palavra que denota o viés religioso de uma invenção 

metodológica científica) descrevem a odisseia que culminou 

no nascimento de Dolly, Polly, Molly, Megan e Morag, entre 

outras ovelhas e carneiros nascidos como resultado conquista 

tecnológica obtida pelo Instituto Roslin. Vale ressaltar o capí-

tulo que enaltece a contribuição de um veterinário brasileiro 

- Lawrence Charles Smith, formado pela Unesp Jaboticabal -, 

na gênese do processo que resultou no primeiro mamífero clo-

nado de um núcleo de célula somática de um indivíduo adulto.

Lawrence Charles Smith na 
IETS 2015 em Versalhes, 

França.



Protocolo de Transferência de Embrião em tempo fixo

Protocolo TETF para Receptoras de Embrião

Passagem   1 Dia 8 - 8hPassagem   2 Dia 17Passagem   3

Protocolo de indução de puberdade

Inserir Primer (4º uso) + 2 mL RIC-BE
Retirar Primer
(4º uso)
+ 1 mL RIC-BE

Descanso 
mínimo
de 12 
a 15 dias

Início do
Protocolo

Dia 0Passagem   1    Dia 8Passagem   2

Protocolo de IATF para novilha zebuína

Inserir Primer + 2 mL RIC-BE

Retirar Primer
+ 0.5 mL RIC-BE
+ 0,25 mL Folltropin
+ 1,5 mL Prolise

48 horas

Dia 9 - 8hPassagem   2 Dia 11- 7h às 12hPassagem   3

+

IATF

Passagem   1

Anuncio Tecnopec jornal O EMBRIÃO.indd   1 4/7/15   11:04 AM
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EVENTOS   CIENTÍFICOS

XXI Congresso Brasileiro de reprodução Animal

Belo Horizonte, Brasil
27 a 29 de maio de 2015

http://www.cbra.org.br/portal/eventos/xxicbra/index.htm

42nd Annual Conference of the IEts

The Galt House - Louisville, Kentucky, EUA
23 a 26 de janeiro de 2016

http://www.iets.org/meetings.asp?autotry=true&ULnotkn=true

ssr 2015 Annual meeting Evolution of sex

San Juan, Puerto Rico, EUA
18 a 22 de junho de 2015

http://www.ssr.org/15Meeting

European society for Domesticc Animal reproduction

Varna, Bulgária
16 a 19 de setembro de 2015

http://www.esdar.org/

srf Annual Conference 2015

St Catherine’s College, Oxford, Reino Unido
20 a 22 de Julho de 2015

http://www.srf-reproduction.org/Events/tabid/121/MeetingNo/

SRF_2015/view/Conference/Default.aspx

18º International Congress of Animal reproduction
(ICAr 2016)

Tours, França
26 a 30 de Junho de 2016

http://www.icar2016.org/events.php?IDManif=880&IDModule=71&IDRub=1583

Consulte regularmente o site da SBTE para conferir os eventos atualizados.



BiogenesisBago.com
0800-701-0752
infobr@biogenesisbago.com

Ser Diferente 
é produzir mais com tecnologia de ponta.

Rotatec J5®

Prevenção que gera produção.

Da prenhez à desmama, o objetivo é sempre produzir mais 
bezerros e bezerros mais pesados. É preciso intensificar a 
produção investindo em biotecnologias da reprodução e também 
diminuir os índices de mortalidade que afetam o lucro. Vacinando 
as fêmeas prenhes de IATF com Rotatec J5®, você protege os 
bezerros da diarreia neonatal, além de endotoxemias secundárias 
causadas por bactérias gram-negativas.
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EDIÇÃO COMEMORATIVA

VOCÊ FAZ PARTE
DESTA HISTÓRIA
Descubra importantes fatos que �zeram parte da criação da SBTE


