




pAlAvrA
da presidente

Margot Alves Nunes Dode
Presidente

Prezados Colegas,

Com esta edição do Jornal O Embrião, chega o momento 
de me despedir da presidência da SBTE. Foram dois anos à 
frente desta entidade que reúne os melhores profissionais 
do país na área de tecnologia de embriões. Neste período 
contei com o apoio incondicional de uma diretoria participa-
tiva e coesa.

Percebo o quão rápido esses dois anos passaram e que ainda 
há muito a ser feito.  No entanto, não tenho dúvidas de que 
a nova diretoria, eleita em agosto em Gramado, dará conti-
nuidade à agenda de debates e avanços necessários para os 
próximos anos.

O encerramento deste ciclo começou em agosto, quando 
realizamos com êxito a 29ª Reunião da SBTE em Gramado 
(RS).  A excelência do evento, que reuniu 506 participantes 
e 313 resumos, foi destaque no informativo mais recente da 
International Embryo Transfer Society (IETS). Trata-se do 
reconhecimento internacional de um modelo desenvolvido a 
muitas mãos e aperfeiçoado ao longo dos anos, que certa-
mente terá novos ganhos com a 30ª Reunião Anual, prevista 
para agosto de 2016 em Foz do Iguaçu (PR).

Em retrospectiva do último biênio, foram inúmeros os desa-
fios e ainda maior a satisfação de superá-los, reafirmando 
o protagonismo da nossa sociedade no cenário nacional e 
internacional. São exemplos disso o avanço nas tratativas 
sobre comércio internacional de embriões in vitro e a recen-
te parceria com a Associação Europeia de Transferência de 
Embriões (AETE), que resultou na publicação conjunta dos 
resumos. A importância deste feito se dá pela multiplicação 
do alcance dos trabalhos nacionais, além de reforçar a cola-
boração entre AETE e SBTE, compartilhando de forma mais 
efetiva conhecimento e experiência.  Colaboração reconhe-
cida pelo presidente da AETA em sua fala na abertura da 
reunião em setembro. 

Nesta gestão tivemos a honra de comemorar os 30 anos 
da SBTE com as centenas de sócios que fazem parte desta 
história. Juntos, refizemos o caminho que levou a uma tra-
jetória de conquistas, celebramos o presente e pensamos 
na sociedade que queremos para o futuro, preocupada não 
apenas com a excelência técnico-científica, mas com a ir-
mandade e sentido colaborativo que nos une ao longo de 
três décadas. Foi com grande satisfação que prestamos uma 
simples homenagem aos pioneiros que se mantiveram fieis 
durante esses 30 anos, lutando para garantir a continuidade 
dos objetivos iniciais e colaborando para o avanço cotidiano 
desta entidade que é de todos nós.

Deixo a presidência da SBTE com a certeza de que estamos 
no caminho certo. Mesmo com as inseguranças do atual ce-
nário econômico, nosso setor continua com enorme poten-
cial de crescimento, que pode ser ainda melhor explorado 
ao investirmos em valores como qualidade, transparência, 
diversidade e união.

Até a próxima!

Margot Alves Nunes Dode
Diretoria 2014-2015

Diretoria SBTE – Gestão 2014/2015
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Nathália Nogueira da Costa
Graduada em Biomedicina na 
Universidade Federal do Pará. É 
mestre em Biologia Celular pela 
Universidade Federal do Pará 
(UFPA) e doutora em Ciência 
Animal (UFPA). Possui experiên-
cia na área de Biologia da Re-
produção, com ênfase em cultivo 
de células, produção in vitro de 

embriões e expressão gênica embrionária. Seu trabalho re-
latado no artigo abaixo foi premiado na 29ª Reunião da SBTE 
como melhor trabalho na área básica.

INTRODUÇÃO

Os glicocorticoides (GCs) estão envolvidos em uma gama 
de processos fisiológicos como o metabolismo energético 
(Pecket, 2011), resposta imunológica, respiração (Barners 
& Adcock, 2009) e resposta ao estresse (Aschbacher et 
al., 2013; Whirledge & Cidlowski, 2013). Na reprodução, os 
GCs desempenham importante função nos processos de es-
permatogênese e função do corpo lúteo, assim como lúteo 
assim como no estabelecimento e manutenção da gestação 
(Dupuis et al., 2007; Hikim & Swerdloff, 1999; Waddell et 
al., 1996).

Poucos estudos avaliaram o efeito dos GCs sobre gametas e 
embriões de pré-implantação, apesar das evidências de um 
papel direto na função ovariana e desenvolvimento embrio-

EfEito do cortisol E sEu rEcEptor  
na produção in vitro de embriões bovinos
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nário inicial. Por exemplo, em humanos, a taxa de cortisol:-
cortisona no fluido folicular é maior em folículos pré-ovula-
tório que em folículos imaturos (Fateh et al., 1989; Harlow 
et al., 1997; Keay et al., 2002.), sugerindo um efeito positivo 
do cortisol (metabólito ativo) na maturação oocitária. Além 
disso, concentrações elevadas de cortisol:cortisona no flui-
do folicular são associadas a taxas de sucesso na fertiliza-
ção in vitro em mulheres submetidas a ciclos de reprodução 
assistida sem estimulação (Keay et al., 2002). Em recente 
estudo de nosso laboratório, a adição de cortisol ao meio de 
maturação oocitária in vitro aumentou a taxa de blastocisto 
e alterou a expressão de genes importantes para o desen-
volvimento embrionário inicial e que são modulados pelos 
GCs (Costa et al., 2015).  Em outro estudo, a suplementação 
do meio de cultivo in vitro com a dexametasona, um GC sin-
tético, melhorou a cinética de desenvolvimento e número de 
células em blastocistos bovinos produzidos in vitro (Santana 
et al., 2014). Em conjunto, esses estudos evidenciam o pa-
pel dos GCs na competência e desenvolvimento de oócitos/
embriões. 

A maioria das ações dos GCs são mediadas por recepto-
res glicocorticóides (GR), membros da família de fatores de 
transcrição ligados a receptores nucleares, incluindo várias 
isoformas geradas pelo splicing alternativo de apenas um 
gene GR. Em humanos, splicing alternativo de GR no exon 9 
alfa e 9 beta gera 2 isoformas, chamadas de GRα e GRβ (Oakley 
& Ciclowski, 2011). Além disso, mudanças pós-tranciscricionais 
resultantes de vários sites de iniciação da tradução podem 
também levar a oito isoformas hGRα (Oakley & CiclowskI, 
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2011). Na maioria das vezes o GRα ligado ao glicocorticoi-
de encontra-se no citoplasma da célula como parte de um 

grande complexo de proteínas, incluindo diversas proteínas 

chaperonas (Grad & Picard, 2007). Depois de se ligar ao seu 

ligante, GRα muda a sua conformação e transloca-se para 

o núcleo, onde se liga, no gene, a elementos responsivos 

a glicocorticoides (GREs) ou a outros fatores de transcrição 

e, por conseguinte, atuam na modulação da transcrição de 

genes alvo (Beato, 1989).

A expressão de GR foi identificada em células da granulosa 

do ovário (Hirst et al., 1990; Schreiber et al., 1982), em oó-

citos (Belikov et al., 2007; Milla et al., 2009) e em embriões 

(Driver et al., 2001) a partir de animais de laboratório e em 

humanos. Na espécie bovina, a expressão da isoforma GRα 

foi relatada em oócitos ou a outros como em embriões e 

no endométrio (Siemieniuch et al., 2010), neste último su-

gerindo um papel na sinalização durante o desenvolvimento 

embrionário precoce. 

Apesar das evidências indicarem que os GCs contribuem 

para desenvolvimento embrionário inicial, há poucos estu-

dos empregando GC na produção in vitro de embriões, e a 

maioria relata o uso de GCs sintéticos como a dexametasona 

(Costa et al., 2015; Merris et al.,2007; Santana et al., 2014). 

Assim o uso de um GC fisiológico no cultivo de embriões 

Grupos  
Média ± DP

blastocisto % 
Média ± DP

Controle  176  81%±8,3 a   25%±7a   
Controle da injeção  144  80%±3,6 a   17%±4,6 ab   
Injeção de RNAi  147  58%±4,4 b   9%±1,4 b  

Tabela 1: Taxas de clivagem e formação de blastocisto após a injeção de siRNA para receptor de glicocorticoide em zigotos. 

a,b Sobrescritos minúsculos indicam diferença estatística na mesma coluna (p<0,05)
 n= número amostral; DP= desvio padrão
p<0,05

pode contribuir para o aperfeiçoamento dos meios de cultivo 
e para ajudar no entendimento do comportamento metabóli-
co do embrião bovino. Em nosso trabalho, o objetivo foi ava-
liar o mecanismo de ação do cortisol em embriões bovinos 
produzidos in vitro.

MATERIAL E MÉTODOS 

Para avaliarmos se o GR é importante para o início do de-
senvolvimento embrionário (Experimento 1), silenciamos a 
tradução do RNAm para GR utilizando a técnica do RNAi. Zi-
gotos bovinos produzidos in vitro foram injetados com siRNA 
para GR 16 horas após a fecundação in vitro (FIV), e cultiva-
dos in vitro (CIV) por oito dias, até formação de blastocisto,  
quando foi feita a análise do desenvolvimento embrionário 
e quantificação de RNAm e proteína para GR. As taxas de 
clivagem, blastocisto, quantificação relativa de RNAm e flu-
orescência para GR foram submetidas à ANOVA (p<5%). A 
partir da observação de que o GR é importante para o início 
do desenvolvimento embrionário, no Experimento 2 avalia-
mos o efeito da adição de diferentes concentrações de corti-
sol no cultivo de embriões bovinos in vitro, onde analisamos 
as taxas de clivagem, blastocisto, contagem do número to-
tal de células e a expressão dos genes NRF1, COX, TFAM, 
HSP70, FASN e GLUT1 que são  regulados por glicocorticoi-
des. Para isso, complexos cumulus oócito foram maturados 
in vitro (MIV) e FIV, sendo posteriormente CIV em meio SOF 
contendo 0 (Controle); 0,01 µg/mL; 0,1 µg/mL ou 1 µg/mL de 
Cortisol e analisados no segundo e no oitavo dia de cultivo.
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Figura 1: Concentração relativa de RNAm para receptor de glicocorti-
coide (GR) em embriões de 2-4 células após a injeção de siRNA para GR 
em zigotos. Controle: zigotos não injetados. Controle da injeção: zigotos 
injetados com siRNA que não tem RNAm alvo. *p<0,001. 

Figura 2: Concentração relativa de RNAm para receptor de glicocorti-
coide (GR) em blastocistos após a injeção de siRNA para GR em zigotos. 
Controle: zigotos não injetados. Controle da injeção: zigotos injetados 
com siRNA que não tem RNAm alvo. *p<0,001. 

RESULTADOS
Experimento 1: Efeito da microinjeção de siRNA para GR em 
zigotos e o subsequente desenvolvimento embrionário.

Para analisar a função de GR no desenvolvimento embrio-
nário, o siRNA específico para GR foi microinjetado em em 
zigotos 16 horas após a fecundação in vitro, e as taxas de 
clivagem e blastocisto foram avaliadas no segundo e no oi-
tavo dias de cultivo, respectivamente (Tabela 1). Zigotos in-
jetados com siRNA específico para GR apresentaram taxas 
de clivagem e blastocisto (P<0,05) inferiores quando compa-
rados ao controle. No oitavo dia de cultivo os blastocistos 
foram removidos da gota, enquanto os embriões em estágios 
inferiores permaneceram no cultivo. Ao analisarmos o de-
senvolvimento nos dias 9 e 10 de cultivo, constatamos que 
não havia blastocistos no grupo injetado com siRNA para 
GR, sugerindo assim uma falha no desenvolvimento e não um 
atraso. Zigotos injetados com siRNA sem alvo para RNAm 
apresentaram taxa de desenvolvimento similar (P>0,05) ao 
do grupo Controle, demonstrando assim que a diminuição 
nas taxas de desenvolvimento no grupo injetado com siRNA 
para GR não ocorreu devido à técnica de microinjeção.

Os níveis de RNAm para GR em embriões com 2-4 células 
foram significativamente baixos no grupo microinjetado com 

siRNA para GR quando comparados com os grupos Controle 
e Controle da Injeção (Figura 1). Com o intuito de verificar se 
o bloqueio da tradução exercido pelo siRNA é mantido em 
blastocistos, o RNAm e os níveis de proteína foram anali-
sados por qPCR e imunocitoquímica, respectivamente, sete 
dias após a microinjeção. Em ambos, os níveis de GR, trans-
critos (Figura 2) e proteína (Figura 3 e 4), foram significativa-
mente menores que nos blastocistos do grupo Controle. De 
fato, em blastocistos provenientes de embriões microinjeta-
dos com siRNA de GR, o RNAm estava abaixo dos níveis de 
detecção, enquanto os níveis de proteína estavam inferiores 
quando comparados com os dois grupos Controle (P<0,05).

Experimento 2: Efeito dose resposta do cortisol no cultivo 
in vitro a partir do primeiro dia de desenvolvimento embrio-
nário

Para verificar o efeito da adição de cortisol no meio de culti-
vo embrionário, 575 oócitos foram submetidos à maturação 
e fecundação in vitro, sendo os zigotos distribuídos aleato-
riamente e cultivados com diferentes concentrações de cor-
tisol. Não houve diferença estatística (p > 0,05) com relação 
às taxas de clivagem e blastocisto entre os grupos Controle 
(67,11 ± 11; 34,8 ± 9,8, respectivamente), Grupo CIV 0,01 µg/
mL (66,6 ± 6; 30,5 ± 8,9, respectivamente); Grupo CIV 0,1 µg/
mL (70 ± 5; 35,6 ± 10,1, respectivamente) e Grupo MIV 1,0 
µg/mL (70 ± 11; 27,5 ± 4,5, respectivamente). Os resultados 
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encontram-se sumarizados na Tabela 2.
Em relação à avaliação qualitativa, houve diferença estatís-
tica (p<0,05) entre os Grupos Controle e CIV 1ug/mL com re-
lação ao número total de células dos blastocistos, no qual o 
a adição de 1µg/mL de cortisol diminuiu o número de células, 

como pode ser visualizado na Tabela 3.
A fim de entender o mecanismo pelo qual o cortisol pode 
contribuir para o desenvolvimento embrionário, análises de 
genes relacionados à qualidade embrionária foram realiza-
das nos embriões produzidos na concentração de cortisol de 
0,1ug/mL. Esta concentração foi escolhida por apresentar 
embriões com boa morfologia semelhante ao controle.

Para análise da expressão gênica foram utilizados 30 blas-
tocistos eclodidos cultivados sem Cortisol (Controle) ou com 
0,1ug/mL de Cortisol a partir do primeiro dia de cultivo (pools 
de 10 cada). Observamos que não há diferença estatística 
(p>0,05) entre Controle e Cortisol na expressão de NRF1 
(p=0, 0,289), COX (p=0, 462) e TFAM (p= 0,145), assim como 
em embriões tratados com Cortisol na CIV para a expressão 
dos genes HSP70 (p= 0,965), GLUT1 (p= 0,185) e FASN (p= 
0,251). 
       
DISCUSSÃO
A maioria dos efeitos desempenhados pelos GCs se deve a 
sua ligação com o seu receptor (Burgess et al., 2010). Então 

Figura 3: Quantificação relativa de fluorescência referente a imunocito-
química para receptor de glicocorticoide (GR) em blastocistos produzidos 
in vitro injetados com siRNA específico para GR em zigotos. Controle: 
zigoto não injetado. Controle da injeção: zigotos injetados com siRNA 
que não tem RNAm alvo. *p<0,001. 

nós hipotetizamos que a expressão de GR em embriões car-
rega um significado funcional, e de fato a regulação negativa 
da expressão de GR através de microinjeção de siRNA para 
GR em zigotos resultou numa redução da percentagem de 
formação de blastocistos. Estes resultados demonstram um 
papel importante para o GR no início do desenvolvimento 
embrionário, logo após a fertilização in vitro.

Para analisar a importância funcional do GR durante o de-
senvolvimento embrionário, o RNAm para GR foi bloqueado 
utilizando a técnica do RNA de interferência. Esta técnica 
tem sido amplamente utilizada para analisar os efeitos da 
diminuição da quantidade de RNAm e sua respectiva proteína 
durante o desenvolvimento embrionário precoce (Driver et 
al., 2013; Favetta et al., 2007; Furuya et al., 2007). Obser-
vamos diminuição na expressão de GR no segundo dia de 
cultivo, o que resultou em uma diminuição de 16% nas ta-
xas de blastocisto no oitavo dia. Os embriões que chegaram 
ao estágio de blastocisto tinham níveis não detectáveis   de 
transcritos e níveis reduzidos de proteína para o GR, além de 
apresentarem qualidade morfológica inferior, o que tem sido 
associado com uma baixa viabilidade (Stringfellow e Seidel, 
1998). 

Os achados a respeito da funcionalidade do receptor de GC 
em embriões evidenciam que o GC está apto para desem-
penhar suas funções durante o inicio do desenvolvimento 
embrionário, o que nos impulsionou a testar o efeito de dife-
rentes concentrações de cortisol, um GC fisiológico, durante 
desenvolvimento pré-implantacional de embriões bovinos.

Figura 4: Imunocitoquímica para receptor de glicocorticoide (GR) em 
blastocistos produzidos in vitro injetados com siRNA específico para GR 
em zigotos. (A,B,C) Controle não injetado. (D,E,F) embriões injetados com 
siRNA. Escala 50µm.
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Grupos n
Média ± DP

blastocisto %
Média ± DP

Controle 145 67,1 ± 113 4,8 ± 9,8
0,01 ug/mL

 

140 66,6 ± 6 30,5 ± 8 ,9
0,1ug/mL 160 70,0 ± 5 35,6 ± 10,1
1ug/mL 130 70,0 ± 112 7,5 ± 4,5

Entretanto, observamos que diferentes concentrações de 
cortisol no meio de CIV não alteraram as taxas de desenvol-
vimento embrionário como clivagem e blastocisto e expres-
são gênica embrionária. Em estudo anterior (Santana et al., 
2014), a presença de  dexametasona (GC sintético) melhorou 
a qualidade e a taxa de eclosão em embriões bovinos com 
0,1ug/mL.  No entanto, tais diferenças podem ocorrer devido 
ao tipo de glicocorticoide (sintético ou fisiológico), uma vez 
que a dexametasona é 30 vezes mais potente que o cortisol, 
e não sofre nenhum tipo de regulação celular quanto a sua 
biodisponibilidade e também não se liga a mineralocorticoi-
des, diferentemente do cortisol, cuja disponibilidade pode 
ser regulada pela presença da enzima 11βHSD 1, que trans-
forma cortisona em cortisol (forma ativa), possibilitando a 
interação do GC com seu GR e cuja presença dos transcritos 
já foi relatada em embriões bovinos e endométrio gravídico 
(Siemieniuch et al.,2010).

Merris et al. (2007) testaram o GC sintético no desenvol-

vimento embrionário, analisando o efeito embriotóxico da 

dexametasona (5 a 80 µg/mL) no início do cultivo in vitro 

de embriões de camundongos, concluindo que este não afe-

ta o estágio de duas células nem as clivagens iniciais. No 

entanto, a expansão prejudicadas a partir de 10 µg/mL de 

dexametasona, sendo que os embriões expostos a 80 µg/

mL apresentaram, a partir do quinto dia de cultivo, caracte-

rísticas degenerativas. Em nosso estudo a concentração de 

cortisol a 1ug/mL não influenciou na proporção de embriões 

produzidos in vitro, mas prejudicou a qualidade embrionária. 

Esses dados corroboram o fato de que as condições de cul-

tivo afetam muito mais o perfil do embrião do que a proba-

bilidade de um provável zigoto desenvolver em blastocisto 

(Rizos et al., 2002).

Tabela 2: Taxa de desenvolvimento embrionário com diferentes concentrações de cortisol no cultivo in vitro.

n= número amostral; DP= desvio padrão; p>0,05

Grupos n  
Média ± DP

Controle 96,2 ± 20,4  A

CIV 0,01 ug/mL 86,4± 11,6  A  
CIV 0,1ug/mL 84,7 ±  11,4  A

CIV 1ug/mL 64,7 ± 11,4  B

n= número amostral; DP= desvio padrão
A, B Diferentes sobrescritos na mesma coluna diferem significativamente (p<0,05).

Tabela 3- Número total de células dos blastocistos bovinos tratadas com diferentes concentrações de cortisol a partir do primeiro dia cultivo in vitro.
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Muitas vezes a morfologia embrionária esconde diferenças 
moleculares que não são perceptíveis à luz comum do este-
reomicroscópio (Jiang et al., 2014; Van Soom et al., 2003) e 
por isso escolhemos o grupo CIV com 0,1 µg/mL de cortisol, 
que apresentou resultados semelhantes ao grupo Controle, 
para investigar outros parâmetros relacionados à qualidade 
embrionária. 

No entanto, é sabido que embriões pré-implantacionais têm 
requerimentos metabólicos específicos durante seu desen-
volvimento (Hashimoto et al., 2000). Dessa forma, especula-
mos que o cortisol tenha um efeito estágio específico, visto 
que há receptores para GC em todos os estágios do desen-
volvimento embrionário e que seu receptor, quando bloquea-
do, prejudicou a formação de blastocisto. 

Com relação à análise da expressão gênica esperava-se que 
a adição de GC regulasse os genes NRF1, TFAM, COX, uma 
vez que a função dos GC está diretamente ligada à ativida-
de mitocondrial (Lee et al., 2013; Psarra & Sekeris, 2011). 
Entretanto, não foi embriões dos grupo Controle e grupo 
tratado com 0,1 µg/mL de cortisol na CIV. Embora as ações 
do cortisol na mitocôndria possam acontecer via controle 
da transcrição do DNAn (NRF1 e TFAM) ou via regulação da 
transcrição de proteína mitocondrial (COX), como analisado 
neste estudo, outros mecanismos podem ser ativados pelos 
GCs e assim uma função na mitocôndria de forma indireta, 
como através da sinalização de proteínas citoplasmáticas 
(HSP 90) ou através do bloqueio de proteínas pro-apoptótica 
ou de segundo mensageiro que ativa enzimas fosforilase (Al-
zamora & Harvey, 2008; Song & Buttgereit, 2006).

A expressão gênica de FASN também não sofreu regulação 
por parte dos GCs, assim como GLUT1. Nesse caso, existe 
a possibilidade de que a regulação do metabolismo carboi-
dratos e lipídios por parte de GC não ocorra através desses 
genes  como ocorre no tecido adiposo em que os GCs esti-
mulam a lipólise através da ativação de lipase sensível a 
hormônio, ou aumentam a utilização de carboidrato pelo au-
mento da expressão de transportador de glicose dependente 
de insulina (GLUT4) (Long et al., 2012).

Em nosso estudo não analisamos por quais vias a ausência 
de GR pode ter prejudicado a formação de blastocisto (Expe-
rimento 1). Reddy et al. (2009) transfectaram células de ade-
nocarinoma humano com siRNA para GR e verificaram uma 
repressão significativa de 44 genes regulados por glicocorti-
coides, entre eles genes importantes para o desenvolvimen-
to embrionário inicial, como os fatores de transcrição, KLF4 e 
POU5F1. Nesse sentido seria interessante verificar também 
se os embriões injetados com siRNA para GR expressam em 
menor quantidade esses genes. 

Após estudos concluímos que a diminuição na expressão de 
GR teve um impacto negativo sobre as taxas de desenvol-
vimento, confirmando assim um papel crucial deste recep-
tor em eventos pré-implantacionais do embrião. Entretanto, 
esperava-se que a suplementação do meio de cultivo com 
cortisol influenciasse positivamente o desenvolvimento em-
brionário de forma qualitativa ou quantitativa, o que não foi 
observado. Sendo assim, acreditamos que a diminuição da 
expressão de GR pode impactar embriões ao afetar a ex-
pressão de outros genes importantes para o desenvolvimen-
to e que não necessariamente seja necessária a presença do 
ligante, no caso o cortisol, mas isso requer uma investigação 
mais aprofundada da real função desses receptores. 
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PORCOS EM EVIDÊNCIA: dupla musculatura e 
segurança para futuros transplantes de órgãos

http://www.nature.com/news/super-muscly-pigs-created-by-small-ge-
netic-tweak-1.17874

Duas publicações recentes evidenciaram o potencial da es-
pécie suína em modelos para a produção de proteína animal 
voltada ao consumo humano e para os xenotransplantes.

No artigo publicado por Qian e colaboradores na edição 
de setembro da Scientific Reports ("Targeted mutations in 
myostatin by zinc-finger nucleases result in double-muscled 
phenotype in Meishan pigs") e na comunicação pessoal de 
Jin-Soo Kim publicada na News in Focus da edição de junho 
da Nature (v523), foi relatado que a mutação dirigida para 
o gene endógeno miostatina produziu porcos com o típico 
fenótipo de musculatura dupla (semelhante ao conhecido 
padrão do gado Belga Belgian Blue). Enquanto no artigo de 
Qian foi utilizada a tecnologia da nuclease zinc-finger, Kim 
relatou ter obtido sucesso com o uso de TALEN (outra possi-
bilidade de edição do genoma) e já está testando a mais mo-

NotÍciAs E NovidAdEs
derna e eficaz dessas tecnologias de edição (CRISPR/Cas9) 

na repetição do experimento. A intenção de Kim é fornecer 

o sêmen do animal homozigoto nocauteado para a miostati-

na, de forma que os produtores possam usá-lo em fêmeas 

normais e obter híbridos com uma cópia do gene funcional 

e outra não. Desse modo, os filhotes seriam mais viáveis 

(menores chances de cesarianas e complicações no parto) 

embora houvesse um aumento na musculatura.

No artigo “Genome-wide inactivation of porcine endogenous 

retroviruses (PERVs)” (Science, 11 outubro 2015), Yang e co-

laboradores conseguiram um recorde na edição do genoma 

de mamíferos: uma linhagem porcina de células epiteliais 

renais foi obtida com a erradicação de 62 cópias do retro-

vírus endógeno porcino (PERVs). Com a utilização da tecno-

logia CRISPR/Cas9, os autores demonstraram uma enorme 

redução (>1.000 vezes) na possibilidade de transmissão de 

PERVs, das células engenheiradas para células humanas. A 

habilidade do sistema CRIPR/Cas9 para trabalhar em múl-

tiplos pontos de edição de forma simultânea (em inglês 

“multiplexability”) levou a publicação a ser saudada como 

um potencial renascimento para a aplicação clínica de xeno-

transplantes porcos-humanos.

Mais informações em:

• http://www.nature.com/articles/srep14435

• http://www.nature.com/news/super-muscly-pigs-created

-by-small-genetic-tweak-1.17874

• http://www.sciencemag.org/search?site_area=sci&y=4&-

fulltext=PERVs&x=42&submit=yes

• http://news.sciencemag.org/biology/2015/10/gene-editing-

method-revives-hopes-transplanting-pig-organs-people#dis-

qus_thread
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PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE
MITOCONDRIAL ESPÉCIE-ESPECÍFICA 
EM MAMÍFEROS

No artigo "Preimplantation death of xenomitochondrial 
mouse embryo harbouring bovine mitochondria", pu-
blicado na edição de setembro da Scientific Reports, 
Kawahara e colaboradores esvreveram que, descreve-
ram que, em mamíferos, a manutenção da integridade 
espécie-específica das mitocôndrias é benéfica para o 
desenvolvimento pré-implantacional.

Quando esses autores produziram embriões de camun-
dongos que continham mitocôndrias bovinas – isto é, um 
estado de heteroplasmia com mitocôndrias xenogênicas 
– não houve qualquer implantação desses embriões no 
útero das receptoras. Entretanto, embriões não manipu-
lados, bem como embriões que continham mitocôndrias 
de outro camundongo (heteroplásmicos mas não xeno-
gênicos), desenvolveram-se. 

Embora a organização do DNA mitocondrial seja nota-
damente uniforme entre as espécies – refletindo, desse 
modo, o seu conservado e vital papel na fosforilação 
oxidativa - e que apenas 8,3% de mitocôndrias bovinas 
estivessem presentes no blastocisto transferido, a con-
taminação com mitocôndrias de outra espécie induziu a 
letalidade embrionária previamente à implantação.

Para acessar o artigo na íntegra: http://www.nature.
com/articles/srep14512

http://www.diagnosisdiet.com/what-causes-cancer-part-ii/

CARACTERIZAÇÃO DO ENDOMÉTRIO 
RECEPTIVO E PRÉ-RECEPTIVO EM 
CAPRINOS LEITEIROS

O artigo “Characterization of the Transcriptional Complexi-
ty of the Receptive and Pre-receptive Endometria of Dairy 
Goats”, publicado na edição de setembro do periódico Scien-
tific Reports, descreve resultados obtidos com o estudo da 
receptividade endometrial de cabras. Os autores relataram 
que esse estudo comparou o transcriptoma da fase pré-re-
ceptiva do endométrio com a fase receptiva. Deste modo 
eles puderam contrastar os diferentes marcadores molecula-
res observados entre os dois momentos fisiológicos.

Após o sequenciamento (RNAseq) de amostras de endomé-
trio em fases pré-receptiva (quinto dia gestacional) e recep-
tiva (15º dia gestacional), foram obtidos 3.255 unigenes di-
ferencialmente expressos. Os autores aventam que ADCY8, 
VCAN, SPOCK1, THBS1 e THBS2 podem ter importantes pa-
peis no desenvolvimento da receptividade endometrial.

É interessante registrar que 14,86% dos unigenes obtidos 
foram homólogos para outras sequências de nucleotídeos 
conhecidos de espécies animais como a ovina (30,3%), a bo-
vina (17,4%) e a humana (3,6%).

Para acessar o artigo na íntegra: http://www.nature.com/
articles/srep14244

ht tp: //rev is tagloborural.globo.
c o m / R e v i s t a / C o m m o n / 0 , , E -
M I 2 8 7 5 7 1 -1 8 2 8 1, 0 0 - F A B R I -
C A + N A + A R GE N T IN A + P R ODU -
Z+PICOLE+COM+LEITE+DE+CA-
BRA.html
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de vacas. Seu trabalho relatado no artigo abaixo foi premia-
do na 29ª Reunião da SBTE como melhor trabalho na área 
aplicada.

INTRODUÇÃO

O potencial reprodutivo de vacas de corte lactantes está 
diretamente ligado ao seu estado nutricional. Nesse âmbi-
to, o escore de condição corporal (ECC) apresenta-se como 
uma importante ferramenta para avaliar subjetivamente o 
estado nutricional de bovinos (Ferguson et al., 1994; Ayres 
et al., 2009). O impacto positivo do ECC sobre a fertilidade 
de vacas de corte lactantes inseminadas artificialmente em 
tempo-fixo (IATF) já foi demonstrado em vários estudos (Sa-
les et al., 2011; Sales et al., 2012; Tiezzi et al., 2013; Sa Filho 
et al., 2013). Por essa razão, selecionar as vacas que serão 
incluídas em um programa de IATF, de acordo com o ECC, 
é um procedimento recomendado para que melhores resul-
tados sejam alcançados. Apesar dos benefícios, e o tempo 
necessários para realizar a avaliação são fatores que limi-
tam a ampla disseminação do ECC nos sistemas de produção 
de carne do Brasil. Dessa forma, o desenvolvimento de um 
método simples e objetivo, para estimar o estado nutricio-
nal, pode aumentar o uso desta técnica entre os produtores 

vEtscorE: Novo método pArA AvAliAÇÃo 
nutricional e seleção de vacas de corte para iatF 

Luiz F.M. Pfeifer¹, Natália A. Castro², Jamyle P. Cestaro³, Vitor T. O. Melo³, Paulo M. Neves³.

¹Embrapa Rondônia, Porto Velho (RO), Brasil; ²Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS), Brasil; ³Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Porto Velho 
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e, consequentemente, melhorar os índices reprodutivos de 
vacas de corte submetidas a IATF. 

Considerando a dinâmica de deposição de gordura em vacas, 
quanto maior a quantidade de reservas corporais, maior será 
sua deposição na área da garupa. Portanto, o ângulo forma-
do entre os lados da garupa pode refletir indiretamente o 
ECC do animal. Baseado nestas considerações, os objetivos 
deste estudo foram: 1) avaliar a relação entre o ângulo inter-
no formado entre os lados da garupa (AIG) e o ECC, e 2) de-
senvolver uma ferramenta objetiva para avaliar e selecionar 
vacas para IATF de acordo com a condição nutricional. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os procedimentos descritos neste estudo foram apro-
vados pelo Comitê de Ética em Uso Animal da Embrapa Ron-
dônia, sob o Protocolo F02.2014.  

ExPERIMENTO 1

Para este estudo, foram utilizadas 801 vacas Nelore lactan-
tes, entre 3 e 12 anos de idade e 400 - 625 Kg de peso-vivo. 
As vacas eram mantidas em pastagem de Brachiaria brizan-
tha com livre acesso a água e sal mineral. Todos os animais 
foram avaliados visualmente quanto ao ECC (escala de 1 a 5; 
1 = emaciada e 5 = obesa; Ferguson et al., 1994). Além disso, 
foi realizada a aferição do ângulo interno formado entre os 
lados da garupa (AIG) de todas as vacas através de um apa-
relho chamado goniômetro (Figuras 1A e 2). As avaliações 
foram realizadas de modo que, durante o experimento, o ava-
liador do ECC não tivesse acesso aos dados da avaliação do 
AIG e vice-versa. 

ExPERIMENTO 2
A partir dos resultados do Experimento 1, um dispositivo que 
visa avaliar a condição nutricional de forma simples, direta 
e objetiva foi desenvolvido para ser utilizado neste estudo. 
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Neste experimento, 423 vacas Nelore lactantes, entre 4 e 
8 anos de idade, foram submetidas a um protocolo de IATF. 
O desenho experimental está demonstrado na Figura 3. No 
Dia 0, as vacas receberam 2 mg de benzoato de estradiol 
(BE; Gonadiol®, Zoetis, São Paulo, Brasil), i.m. e um implante 
intravaginal liberador de progesterona (CIDR®, Zoetis, São 
Paulo, Brasil). No Dia 8, o CIDR foi removido e as vacas re-
ceberam 12,5 mg de dinoprost (análogo de prostaglandina F2 
alfa; Lutalyse®, Zoetis, São Paulo, Brasil), 1mg de cipionato 
de estradiol (E.C.P. ®, Zoetis, São Paulo, Brasil) e 300 IU de 
eCG (Novormon®, Syntex, Buenos Aires, Argentina), i.m.. A 
IATF foi realizada 48h após a remoção do CIDR.  

Figura 1. Goniômetro (A) usado para mensurar o ângulo interno da ga-
rupa, e Vetscore® (B) usado para mensurar objetivamente a condição 
nutricional de vacas Nelore pós-parto no Experimento 2. As cores no 
visor do Vetscore indicam a condição corporal: Vermelho, magra; Verde, 
adequada e Amarelo, obesa.   

No Dia 0, todas as vacas foram avaliadas com um aparelho 
chamado Vetscore® (registro INPI 1020140049916; Figura 
1B), o qual avalia a condição nutricional da vaca a partir do 
AIG, classificando-as em três condições nutricionais distin-
tas: Vermelho, vacas com ECC < 2,75; Verde, vacas com ECC 
entre 2,75 e 4,25; e Amarelo, vacas com ECC > 4,25. 

Trinta dias após a IATF, todas as vacas foram avaliadas por 
ultrassom para detecção da prenhez. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Todas as análises estatísticas foram realizadas no pacote es-
tatístico do SAS® 9.0. A relação entre o ECC e mensurações 
do ângulo da garupa foi analisada utilizando modelos de re-
gressão. A taxa de concordância entre o Vetscore® e o ECC 

foi calculada com base no percentual de vacas que foram 
classificadas na mesma categoria em ambos os métodos. 
O diâmetro do folículo pré-ovulatório na IATF foi analisado 
usando One-way ANOVA e as médias foram comparadas en-
tre os grupos pelo teste de Tukey. A taxa de prenhez foi com-
parada entre os grupos através do teste do Qui-quadrado. 

As diferenças entre os grupos foram consideradas significa-
tivas quando o valor de P foi menor ou igual a 0,05.

RESULTADOS

ExPERIMENTO 1

Os resultados demonstraram que houve uma correlação line-
ar positiva entre o AIG e o ECC (P < 0,0001) e a equação de 
regressão observada foi Ângulo = 77,76 + 9,94 x ECC (R2 = 
0,67; Figura 4). 

ExPERIMENTO 2

A taxa de concordância entre a escala Vetscore® e o ECC foi 
de 78,2%. As vacas classificadas como Verde tiveram maior 
taxa de prenhez do que as vacas classificadas como Vermelho 
e Amarelo (P < 0,01). O diâmetro do folículo pré-ovulatório no 
momento da IATF e a taxa de prenhez das vacas, de acordo 
com a escala do Vetscore®, estão demonstradas na Tabela 1. 

*Ângulo interno formado entre os lados da garupa.  

Figura 2. Aferição do ângulo interno formado entre os lados da garupa 
(AIG) em vaca Nelore. A avaliação deve ser feita colocando-se as duas 
hastes entre os lados da garupa de forma que a superfície de cada haste 
deve estar em contato máximo a pele. 
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-

Prenhez por IA, % (n/n)

DISCUSSÃO

O modelo de regressão linear demonstrou uma correlação 
positiva entre o AIG e o ECC. Estes dados nos permitiram 
desenvolver o Vetscore®, uma ferramenta que estima a 
condição nutricional de vacas de corte de forma simples e 
objetiva. Além disso, o Vetscore® demonstrou ser útil para 
a seleção de vacas em programas de IATF. As vacas con-
sideradas com adequada condição corporal (Verde) tiveram 
um aumento de 42% na taxa de prenhez em relação às vacas 
consideradas com baixa condição corporal (Vermelho). 

A avaliação visual do ECC é um método fácil e de baixo cus-
to, entretanto, é também um método subjetivo para estimar 
as reservas corporais de vacas, independentemente do ta-
manho e do peso corporal do animal (Edmonson et al., 1989). 
Além disso, a subjetividade do método visual e a dificuldade 

em avaliar adequadamente a vaca no tronco de contenção ou 
no brete tornam a avaliação do ECC pouco acurada, principal-
mente devido ao limitado acesso visual ao corpo do animal 
(especialmente a caixa torácica e os ossos pélvicos). Nesse 
sentido, o dispositivo Vetscore®, além de ser um método ob-
jetivo, pode ser utilizado de forma rápida durante o manejo 
e não exige do avaliador nenhum conhecimento anatômico 
prévio. Essas atribuições do Vetscore® tornam a avaliação 
da condição nutricional de vacas mais acessível a produtores 
e técnicos sem treinamento.

No Experimento 2, observou-se que o folículo dominante foi 
maior em vacas com melhor condição corporal, corroborando 
os registros de outros estudos (Burke et al., 2001; Peralta-
Torres et al., 2010). Estudos anteriores demonstraram um 
efeito negativo da deficiência nutricional no diâmetro máxi-
mo e na taxa de crescimento do folículo dominante em bo-
vinos (Rhodes et al., 1996; Mackey et al., 1999). Alterações 
no manejo nutricional podem afetar o crescimento folicular 
(Gong et al., 2002) por induzir alterações em hormônios me-
tabólicos, como a insulina e o IGF-1 (Armstrong et al., 2002). 
Além disso, folículos dominantes de vacas com baixo ECC 
possuem menor atividade esteroidogênica em comparação 
com vacas com estado nutricional adequado (Wiltbank et al., 
2006). 

Baseado nessas considerações, o Vetscore® demonstrou 
ser uma ferramenta eficiente para avaliar a condição nutri-
cional e selecionar fêmeas que participarão de programas 
de IATF. Além disso, com o uso desse dispositivo, os produ-

Figura 3. Desenho experimental utilizado em vacas de corte lactantes 
submetidas a protocolo de IATF no Experimento 2. CIDR, dispositivo in-
travaginal de progesterona; BE, benzoato de estradiol; ECP, cipionato de 
estradiol; eCG, gonadotropina coriônica eqüina; PGF, análogo de Pros-
taglandina F2α (dinoprost); IATF, inseminação artificial em tempo-fixo. 

*Folículo pré-ovulatório detectado no dia da IATF.

2 mg bE

1 mg ECP
300Ui eCG
150µ PGF iAtF

CiDr

Ultrassom

Dia 08 10 40

Tabela 1. Diâmetro do folículo dominante 48 horas após a remoção do CIDR (Média ± Erro Padrão), e taxa de prenhez após IATF de acordo com a 
escala do Vetscore®. 
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tores podem considerar estratégias e alterações de manejo 
no intuito de manter seu rebanho em condições nutricionais 
adequadas e, consequentemente, melhorar os índices repro-
dutivos da propriedade.

CONCLUSÃO

A nova metodologia de avaliação de condição nutricional de 
bovinos demonstrou ser um método eficaz para selecionar 
fêmeas para a IATF e poderá ser facilmente aplicado aos 
sistemas de produção de bovinos de corte.
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Figura 4. Relação entre o ângulo formado entre os lados da garupa e o 
escore de condição corporal em vacas Nelore lactantes. 
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XXiX rEuNiÃo ANuAl dA sBtE 
investiu em programação cientíFica de alto nível

Entre os dias 20 e 23 de agosto, a cidade gaúcha de Gramado 
recebeu a vigésima nona edição da Reunião Anual da SBTE. 
Mais de 500 inscritos participaram de extensa programação 
com os principais temas de interesse do setor de tecnolo-
gia de embriões, seja em pesquisa ou em campo. Foram três 
dias de exposições, panéis e debates com a possibilidade 
de troca de conhecimento e de integração entre academia 
e mercado. 

O evento reuniu 43 palestrantes e 11 empresas líderes do 
setor. A excelência do formato repercutiu no boletim da 
International Embryo Transfer Society (IETS), que além de 
demonstrar interesse em reproduzir aspectos do modelo 
brasileiro, dedicou duas páginas para detalhar o evento a 
seus associados. "Foi uma grande honra para mim represen-
tar IETS nesta reunião em que se celebrava os 30 anos de 
existência da SBTE", afirmou o presidente Patrick Blondin na 
abertura do boletim. 

No mesmo jornal, a IETS abre uma interessante discussão 
– pela qual a SBTE já passou – sobre a mudança do “T" de 
“transfer” para “technology”. Há argumentos, em sua maio-
ria favoráveis, mas também contrários, sobre o que essa mu-
dança acarretaria para a sociedade. Pontos de vista interes-
santes foram colocados pelos ex-presidentes Pat Lonergan, 
Henrik Callesen e Jeremy Thompson, sendo que este último 
inclusive cita o exemplo positivo da mudança realizada pela 
SBTE. Nossa sociedade mostra-se um exemplo mundial em 
discussões sérias e progressistas, seja pelo formato adota-
do em suas reuniões técnicas, seja pela decisão em mudar 
o seu nome.

Programação - expositores de renome mundial dissertaram 
sobre as informações mais atualizadas do campo de tecnolo-
gia de embriões. O formato do evento ainda incluiu palestras 
de cientistas conceituados e mesas redondas nas quais os 
participantes tiveram a oportunidade de interagir com dife-

rentes oradores. Os organizadores premiaram os melhores 
trabalhos científicos nas áreas básica e aplicada e melhor 
trabalho de profissionais do campo. 

Também houve espaço para palestras simultâneas com 
abordagem sobre diferentes temas, cinco workshops sobre 
aspectos da biologia reprodutiva e competições entre estu-
dantes da área de pesquisa e de tecnologia. Do total de 322 
resumos publicados, 259 foram aprovados pela SBTE e 63 
vieram da Associação Europeia de Transferência de Embri-
ões (AETE), resultado de parceria recente firmada entre as 
duas instituições. 

Fundadores da SBTE receberam homenagem em comemora-
ção aos 30 anos da entidade e o cientista argentino Gabriel 
Bó ganhou o prêmio Assis Roberto de Bem, principal reco-
nhecimento científico da entidade. Assim como vem ocor-
rendo nas últimas três décadas, os participantes puderam 
confraternizar em clima de colaboração e de amizade, umas 
das marcas registradas da sociedade desde sua criação.
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Veja todas as fotos da 
xxIx Reunião no site da SBTE
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sBtE rEcoNhEcE tAlENtos Em prEmiAÇõEs
Durante a XXIX Reunião Anual da SBTE, alguns trabalhos foram premiados na área básica e aplicada, na já tradicional 
competição de estudantes, assim como os prêmios de destaque do ano na área científica e profissional de campo. Confira 
abaixo os trabalhos premiados

Prêmio “Roberto Jorge Chebel”
(destaque na área de profissional 
de campo)
JOsé AbDO DE ANDrADE HELLú

Prêmio “Assis Roberto de Bem”
(destaque na área científica)
GAbriEL bó

Competição de Estudantes (SBTE Ciência) 

PriMEirO LUGAr
EMiLiANA OLivEirA sANtANA
bAtistA 
Impacto do grupo genético (B. indicus vs. 
B. taurus) e da ingestão de matéria seca 
(alta vs. Baixa) sobre a expressão gênica 
de enzimas hepáticas relacionadas ao 
metabolismo de progesterona
Emiliana O. Batista; Carolina H. Macabelli; Marcos R. Chiaratti; Melina 
M. Yasuoka; Rodrigo V. Sala; Mariana D. D. V. Ortolan; Elmeson F. 
Jesus; Tiago A. Del Vale; Francisco P. Rennno; Pietro S. Baruselli.

sEGUNDO LUGAr
ELisA M. PiOLtiNE
O sistema NPPC/NPR2 descrito no 
modelo murinho é aplicável para 
folículos antrais bovinos?
Elisa M. Pioltine; Mariana F. Machado; 
Juliano C. Silveira; Ramon C. Botigelli; Patrícia 
K. Fontes; Ana E. V. Quaglio; Cláudia L. V. Leal; 
Reneé L. Amorim; Luiz C. Di Stasi; Marcelo F. G. Nogueira.

tErCEirO LUGAr
NAtáLiA F. tOrrEs
Perfil da via INOS/NO/GMPC na maturação 
in vitro de COCs bovinos cocultivados com 
hemisecções da parede folicular.
Natália F. Torres; Maria C. Caldas-Bussiere; 

Karina S. Nogueira; Diego F. Dubeibe; Carla S. P. Carvalho; 

Bruna l. Dias; Claudio L. M. Souza. 

Competição de Estudantes (SBTE Tecnologia) 

PriMEirO LUGAr
ADNAN DAriN PErEirA 
rODriGUEs
Desempenho reprodutivo em novilhas 
Bos indicus e Bos taurus x Bos indicus. 
Efeito da eCG e nível de P4 em protocolos 
de IATF 
Adnan D. P. Rodrigues; Rogério F. G. Peres; Michael L. Day; José 
L. M. Vasconcelos.

sEGUNDO LUGAr
NAtáLiA CAstrO
IATF de acordo com o diâmetro do 
folículo pré-ovulatório aumenta a taxa
de gestação de vacas de corte lactantes.
Natália Castro; Luiz F. M. Pfeifer; Jamyle Cestaro; 

Vitor T. Melo; Paulo Neves.

tErCEirO LUGAr
brUNO G. DE FrEitAs
Indução da ciclicidade na eficiência 
reprodutiva de novilhas nelore de 
14 meses de idade submetidas à 
inseminação artificial em tempo fixo.
Bruno G. de Freitas; Bruna M. Guerreiro; Rodolfo 

D. Mingoti; Manoel F. Sá Filho; Lais M. Vieira; Bruno M. Monteiro; 

Pietro S. Baruselli.
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Melhor Trabalho Científico “Tecnologia”
(área aplicada)
LUiz F. M. PFEiFEr
Vetscore: novo método para avaliação 
nutricional e seleção de vacas de corte
para IATF
Luiz F. M. Pfeifer; Natália Castro; Jamyle Cestaro; Vitor T. Melo; Paulo 
Neves.

Melhor Trabalho Científico “Ciência”
(área básica)
NAtHáLiA NOGUEirA DA COstA
Efeito do cortisol e seu respectivo 
receptor na produção in vitro de embriões 
bovinos
Nathália N. Costa; Karynne de N. L. Brito; Thiago V. G. Silva; Priscila de 
P B Santana; Priscila do C de A Ramos; Alessandra X Santos; Simone do 
S D Santos; Willian A King; Moysés dos S Miranda; Otávio M Ohashi.

dicA dE livro 
atlas do ovócito e do embrião bovino – breves noções de 
morFologia e endocrinologia (editora principia, 2008).

Embora publicado em 2008, as imagens desse atlas podem 
auxiliar o aprendizado do iniciante e mesmo a reciclagem do 
veterano. Este é um dos poucos atlas sobre morfologia de 
embrião bovino na língua portuguesa – outra opção, porém 
na língua inglesa, é o “Bovine Ova Tutorials” da International 
Embryo Transfer Society (IETS) sobre a classificação morfo-
lógica de embriões que está disponível para os associados 
em http://www.iets.org/pubs_educational.asp.

Sob a liderança do professor Joaquim Moreira da Silva, os 
autores pretendem passar em uma linguagem simples, po-
rém sem perder o caráter científico, informações sobre bio-
tecnologia e reprodução da espécie bovina. Em conjunto com 
outras obras clássicas da área - como “Reprodução Animal” 
de Hafez & Hafez (Manole, 2004), “Biotécnicas Aplicadas 
à Reprodução Animal” de Gonçalves, Figueiredo e Freitas 
(Roca, 2008) e, mais recentemente, “Embriologia Veteriná-
ria” de Hyttel, Sinowatz e Vejlsted (Elsevier, 2012) – esse 
atlas complementa o conhecimento básico para alunos de 
graduação, pós-graduação, técnicos e profissionais da área.

dicA   sbte 

http://www.livrariacultura.com.br/p/atlas-do-ovocito-e-do-
embriao-bovino-2631499#

Disponível em:
http://www.livrariacultura.com.br/p/atlas-do-ovocito-e-do-embriao-bo-
vino-2631499#
http://www.amazon.com/PORT-ATLAS-OVOCITO-EMBRIAO-BOVINO/
dp/B00OLWD0KK
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42nd IETS Annual Conference

23 a 26 de Janeiro de 2016
Louisville, Kentucky, EUA.

32nd Annual Meeting of European Society of 
Human Reproduction and Embryology

3 a 6 de Julho de 2016.
Helsinki, Finlandia.

49th Annual Meeting of the Society for the Study 
of Reproduction – SSR

16 a 20 de Julho de 2016
Systems Biology of Reproduction
San Diego, California, EUA

18th International Congress of Animal 
Reproduction – ICAR

26 a 30 de Junho de 2016.
Tours, França.

Consulte regularmente o site da SBTE para conferir os eventos atualizados.
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nossa condição de referência científica e tecnológica em ní-
vel internacional e estimulando a formação de novas lideran-
ças para a SBTE. Aliás, para ilustrar nosso reconhecimento 
internacional, além da interação sólida com aparceiros da 
Associação Europeia de Transferência de Embriões (AETE). 
O foco inicial dessa parceria é a publicação conjunta dos 
resumos apresentados nas respectivas reuniões anuais, ou-
tra importante ação da atual diretoria por meio da diretoria 
científica. Nossa diretoria se empenhará na manutenção 
dessas parcerias e estará atenta a novas possibilidades de 
interação mutuamente proveitosas.

Por fim, agradeço imensamente a todos os membros da nos-
sa diretoria, que aceitaram assumir esse desafio comigo, e, 
novamente, a confiança de todos os amigos. Convido todos 
a participarem conosco da administração da nossa SBTE nos 
próximos dois anos. Suas críticas e sugestões serão sempre 
muito bem vindas. Esperamos contribuir para que a nossa 
sociedade continue proporcionando desenvolvimento cientí-
fico, tecnológico de negócios... e, acima de tudo as relações 
humanas de grande valor que têm nos proporcionado o sen-
timento de Família SBTE.

Caros amigos,

Em primeiro lugar, agradeço o apoio que recebemos na última 
assembleia para ocuparmos a diretoria de nossa sociedade 
durante o biênio 2016/2017. Poder contribuir dessa forma é 
muito gratificante para mim, que devo muito à SBTE. Por 
meio dela fiz grandes amigos e conheci mestres da ciência 
e da vida que me ensinaram muito. Na verdade, continuam 
ensinando e inspirando.

Nosso time tem consciência do desafio que será conduzir a 
SBTE mantendo a qualidade científica e administrativa pro-
porcionada pelas últimas diretorias. A competência das ges-
tões anteriores eleva os parâmetros de avaliação e aumenta 
nossa responsabilidade. Mas as melhorias, inovações e saú-
de financeira proporcionadas por essas gestões, sem dúvida, 
facilitarão nossa tarefa. Nesse sentido, quero destacar o ex-
celente e silencioso trabalho da diretoria atual na organiza-
ção das atividades de gestão financeira e da secretaria, que 
tive a oportunidade de testemunhar como vice-presidente.

A atual crise econômica, com repercussão já nítida sobre 
as agências de fomento e de investimentos, aumenta nos-
so desafio, mas não nos desanima. Temos certeza de que, 
com responsabilidade administrativa e colaboração dos 
nossos sócios e empresas parceiras, manteremos a quali-
dade de nossas reuniões e das demais atividades realizadas 
pela SBTE, preservando sua saúde financeira. O Condomínio 
SBTE tem sido fundamental nesse contexto e, além disso, 
tem estimulado a integração da ciência à tecnologia e sua 
aplicação. Estaremos sempre interessados em ouvir as em-
presas parceiras para melhor atendê-las. Entendemos que, 
ao estimular os negócios relacionados às tecnologias do 
embrião, estaremos também beneficiando a aplicação e o 
aperfeiçoamento dessas tecnologias.

Além de manter a qualidade científica da reunião anual, 
nossa diretoria quer torná-la cada vez mais atrativa para 
os colegas do campo. Afinal, eles são parte fundamental da 
identidade de nossa sociedade e aqueles que fazem, de fato, 
a tecnologia que está em nosso nome acontecer. Também 
nos interessa muito atrair estudantes de pós-graduação e 
jovens profissionais da ciência e do campo, salvaguardando 

Diretoria SBTE – Gestão 2016/2017

José buratini
Presidente da SBTE – Gestão 2016/2017



CONTE COM MAIS PROTEÇÃO PARA O SEU REBANHO COM CATTLEMASTER® GOLD, 
A ÚNICA VACINA QUE CONFERE PROTEÇÃO FETAL E REDUZ AS PERDAS EMBRIONÁRIAS E ABORTOS. 
TUDO PARA VOCÊ TER MAIOR PRODUTIVIDADE E CONTAR MAIS BEZERROS.

CONTE COM A PROTEÇÃO FETAL DA 
CATTLEMASTER® GOLD PARA OBTER 
A MÁXIMA TAXA DE PRENHEZ
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PRENHEZ PROTEGIDA, MAIS BEZERROS SAUDÁVEIS.
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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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