




Caros Amigos,

Na edição do Jornal O Embrião que marca o início do  nosso 
mandato, destaco alguns aspectos da próxima Reunião Anual da 
SBTE, que será realizada de 25 a 27 de agosto no Hotel Recanto 
das Cataratas em Foz do Iguaçu (PR). 

Primeiramente, agradeço nossa Diretoria Científica pelo 
empenho no preparo da programação e nos convites aos 
palestrantes. A definição das atividades está praticamente 
concluída e esperamos que elas agradem os colegas do campo e 
da pesquisa. Teremos palestrantes de altíssimo nível, brasileiros 
e estrangeiros, cobrindo uma variedade de tópicos relacionados 
à tecnologia do embrião. Contudo, certamente não será possível 
atender todos os campos de interesse da nossa sociedade, que 
se multiplicaram nos últimos anos. Esperamos prestigiar os 
principais tópicos não abordados na programação de 2016 na 
reunião do próximo ano. 

Nossos workshops terão algumas novidades. Os colegas 
que optarem pelos temas Produção in vitro de embriões e 
Inseminação artificial irão se reunir em uma sessão conjunta para 
apresentarem e discutirem desafios, oportunidades e aplicações 
para as tecnologias reprodutivas. Estou bastante entusiasmado 
com essa sessão e acredito que ela contemple uma missão 
importante da nossa sociedade. A entrevista publicada nesta 
edição com o pecuarista Breno Barros e o texto do empresário 
Maurício Cabo Verde antecipam essa temática com o objetivo 
de estimular os profissionais do campo a participarem desses 
workshops. 

No campo da ciência básica, teremos um workshop coordenado 
pelo professor Mário Binelli sobre os mecanismos que mediam 
a interação embrião/concepto-materna. O workshop é ligado 
ao projeto temático da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) coordenado pelo professor Binelli, 
que contribuirá para a qualidade científica e financiamento do 
nosso evento, assim como ocorreu na edição de 2015 com o 

workshop coordenado pelo professor Marcelo Nogueira. Meus 
agradecimentos sinceros a esses colegas que reconhecem o 
valor científico da nossa sociedade e a prestigiam e ajudam 
dessa forma.

Apesar do momento econômico delicado que atravessamos, 
contamos com a presença de todos vocês em Foz do Iguaçu: 
amigos do campo, da pesquisa, jovens sócios e estudantes. 
Também estamos caprichando na programação social e nos 
esforçando para oferecer uma estadia bastante confortável e 
divertida e com ótimo custo-benefício. Vale lembrar que 2016 é 
um ano particular, pois os Jogos Olímpicos acontecem em data 
próxima à nossa reunião - sugerimos que as inscrições sejam 
antecipadas para que os participantes garantam passagens 
aéreas mais acessíveis. 

Finalmente, gostaria de reforçar a importância da presença 
daqueles que eventualmente não puderam participar das 
reuniões anteriores, mas que fazem parte da história da SBTE. 
Nossa sociedade cresceu e se modernizou em vários aspectos, 
mas sua identidade e o sentimento de Família SBTE devem ser 
preservados e transmitidos às lideranças futuras. 

José Buratini
Presidente da SBTE – Gestão 2016/2017

Diretoria SBTE – Gestão 2016/2017

PALAVRA
dO pReSIdeNTe
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ENTREVISTA ESPECIAL
O período de crise e de instabilidade atravessado pelo Brasil se 
reflete em dificuldades de crescimento em diversos setores, 
incluindo o agronegócio. Para entender melhor as implicações 
deste cenário, o jornal O Embrião entrevistou o médico veterinário 
Breno Barros, abordando os rumos da pecuária no Brasil e como o 
momento atual pode afetar o seu desenvolvimento. 

Graduado pela universidade Federal de Londrina, com mestrado 
pela universidade de São Paulo, Breno Barros foi um dos pioneiros 
na utilização de ultrassonografia em fêmeas bovinas de corte, e 
atualmente é presidente da Conexão Delta G e diretor de pecuária 
do Grupo Braido (Comodoro - MT) e da BRPec (Miranda - MS). 
O agronegócio será um dos temas discutidos na XXX Reunião 
Anual da SBTE, cuja programação completa pode ser conferida 
nesta edição ou na nossa página na internet.Jornal O Embrião - 

Quais as principais diferenças entre a pecuária de 
antigamente e aquela que será praticada no futuro? 

Breno Barros - A pecuária atual está cada vez menos 
ancorada na aquisição de terras férteis e baratas que 
alavancavam a produção. O ganho imobiliário que favorecia 
a pecuária de baixa tecnologia e custo está se esgotando. 
O produtor percebeu a necessidade de fazer conta, saber 
quanto custa e quanto ganha, uma vez que as margens 
encolheram. O perfil do pecuarista também está mudando. 
As novas gerações, agora cientes da necessidade de 
conhecimento técnico e financeiro, buscam soluções para se 
manterem na atividade.

Em 2014 e 2015 chegamos a trabalhar com ágio 

entre  quilograma de  bezerro e quilograma boi gordo 

de até 50%, sendo que em 2007 havia uma equalização 

desses valores. Qual o cenário esperado na pecuária 

moderna? 

O ágio vai se manter, e é justo para os bons criadores. A 

carne como alimento será sempre requisitada e bem-vinda 

com consumo crescente, mesmo na crise. A quantidade de 

bezerros que atendem o engordador de maneira satisfatória 

não aumenta na mesma proporção do consumo e por isso 

haverá maior ágio. Os engordadores profissionais pagam 

ágio por um animal melhor, dentro de um limite técnico e 

racional, pois sabem o quanto vão ganhar com ele.

Você apostaria em algum setor específico do ciclo 

pecuário para maior lucratividade?

Os setores cria, recria e engorda são lucrativos e continuarão 

sendo, desde que bem implantados e manejados. Cada região 

e cada propriedade tem sua aptidão, sua especialidade 

e assim deve ser respeitada. Eu investiria na cria, na 

manutenção do baixo custo e não descuido dos ajustes na 

engorda, sem esquecer do planejamento da atividade e do 

mercado. 

Breno Barros
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Como vê as fazendas no futuro: atuando em ciclo 

completo ou de forma especializada? Nas mãos de 

grandes corporações ou com o pecuarista?

Especializadas, porém comercialmente atreladas a outras 

atividades pecuárias. O setor de cria atuará produzindo sob 

encomenda, e a engorda com os fornecedores de bezerros 

e frigorífico contratados. Em função da necessidade de 

maior escala de produção, acredito que o futuro estará com 

os grandes pecuaristas e companhias e também com os 

pequenos e médios pecuaristas organizados em associações 

para a produção. 

O movimento de pequenos negócios de produção 

e venda de carnes especiais é sustentável a longo 

prazo?

Acredito que a carne produzida com técnica e controle de 

custos será a carne especial, e os pecuaristas ou pequenos 

negócios conseguirão sobreviver dessa atividade desde que 

em associações.

Quando o grupo empresarial para o qual você trabalha 

investiu em pecuária, o foco estava na valorização 

imobiliária ou na produção de carne? Como isso é 

tratado hoje? 

São pontos distintos e que devem ter contas separadas. A 

atividade pecuária deve ser vista como tal, assim como a 

valorização imobiliária e toda a sua complexidade.

O que podemos esperar da abertura de novos mercados 

estratégicos para a carne, como os Estados unidos, e 

da desvalorização do real?

Acredito que a situação irá melhorar sempre, mas devemos 

fazer a lição de casa para que sejamos aceitos no exterior. 

As iniciativas devem ser dos produtores e da indústria, 

uma vez que o Estado mal consegue cumprir com suas 

atribuições de fiscalização. Não devemos esperar qualquer 

atitude do Estado para que consigamos evoluir em relação 

às exportações.

Como o atual cenário econômico e político deve 
impactar a pecuária no Brasil? Temos um segmento 
descolado da crise?

Nada descola da crise, mas os investimentos serão cada vez 
mais planejados, o risco aumentou. Acredito que teremos 
alguma diminuição no consumo, mas produzimos um item 
essencial de cesta básica. As exportações devem manter 
também o preço para o pecuarista em níveis satisfatórios. 
Devemos fazer sempre o exercício de planejar a diminuição de 
custos, investir com cautela e entender que há necessidade 
de credibilidade nas atitudes dos produtores, indústria e 
governo para que nossas exportações aumentem.

O grande consumo de carne bovina pode ser 
substituído por outras carnes no Brasil?

Acredito que a carne vermelha possa ser parcialmente 
substituída por outra carne temporariamente.

Na pecuária de 2050, qual seria o cenário quanto a raça 
predominante, terminação de bovinos e biotecnologia 
de reprodução?

Penso na predominância de matriz anelorada, com cruzamento 
terminal via inseminação artificial com diferentes raças, 
crescimento e engorda no pasto com suplementação, 
finalizando toda a geração no cocho com até 24 meses.

Qual cenário espera a partir da interação entre 
biotecnologia da reprodução, originação de cria e 
qualidade de carnes? 

Dentre as biotecnologias para a reprodução, acredito que 
deveremos utilizar a IATF [inseminação artificial em tempo 
fixo], que apresenta melhor resultado para introdução de 
material genético de animais de outras raças no rebanho 
nelore. Com a heterose ganharemos em eficiência na recria 
e engorda e teremos um animal de mais qualidade para 
o abate. é preciso lembrar que os rebanhos de matrizes 
aneloradas devem ser trabalhados sempre com avaliações 
genéticas, com incremento em qualidade e desempenho 
reprodutivo, a partir da escolha de touros com critérios e 
objetivos claros.
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Atualmente, apenas 12% do rebanho nacional é 
inseminado. Como nós, veterinários, podemos 
fomentar o aumento desta porcentagem?

As tecnologias em função do mercado podem ter sucesso ou 
sucumbirem, e não cabe ao veterinário fomentá-las. Ele deve 
apresentar a tecnologia ao produtor e executar o trabalho 
com qualidade desde que esta seja aprovada.

Como vocês trabalham a mão de obra na pecuária de 
corte atualmente? 

A mão de obra normalmente é mal formada e conduzida. 
Os mais novos chegam com pouco interesse e não são 
estimulados. Os mais velhos, que conseguem sobreviver na 
atividade, vão esgotando suas forças e não são capacitados 
pelos produtores. Produtores que investem em boas 
ferramentas para capacitação, que se preocupam realmente 
com o bem estar dos funcionários e de suas famílias e que 
remuneram à altura seu pessoal, conseguem a mão de obra 
que desejam.

As novas gerações vão querer viver da pecuária?

Acredito que poucos ficarão no campo, e a mão de obra 
será, por sua vez, mais cara e as propriedades serão 
automatizadas. Não acredito na sucessão de pecuaristas em 
grande escala. O êxodo para profissões ligadas a pecuária 
deve ser mais frequente. Como sou profissional desta área, 
conheço boa parte do que há de bom e ruim. Gostaria de 
ver minha sucessão trabalhando na área no seu próprio 
negócio. Não acho que se sentirá satisfeita com o trabalho 
e remuneração como funcionária de uma empresa pecuária.

Qual a sua mensagem para as gerações futuras?

Para seguir o caminho na pecuária é preciso gostar do 
setor, ter formação profissional e intelectual abrangente e 
conhecer aspectos específicos da produção, da legislação 
em geral e de recursos humanos acima da média. Também 
é preciso agir politicamente e com ética para crescer no 
segmento.



Sincrogest®: Baixa taxa de queda, alta efi ciência reprodutiva.

Sincrocio®: Reprodução no tempo certo.

Sincrodiol®: Estrógeno para protocolos reprodutivos.

SincroCP: O indutor de ovulação mais práticoe seguro do mercado.

Sincroforte®: O GnRH mais potente do mercado.

Sincro eCG: Proporciona melhores resultados.

Sincrogest® Injetável: Progesterona em alta concentração.

Aumente o desempenho reprodutivo do seu 
rebanho e ganhe em produtividade.

Eleita a melhor empresa 
 das Américas Latina e 
 do Sul entre as indústrias 
 do setor veterinário.

Anuncio_Linha_Reproducao_Produtos_21x28cm_0915OF01.indd   1 09/03/16   14:04
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de produção de leite por dia de intervalo entre partos, 

assim como o crescimento do rebanho e a velocidade no 

melhoramento genético dos animais. 

Para atender a esse propósito, a Fazenda Santa Luzia 

implementou um intenso programa de transferência de 

embriões, utilizando a técnica de produção in  vitro de 

embriões (PIVE) em 100% dos animais. 

As melhores vacas se tornam doadoras e são acasaladas 

com touros de excelente qualidade genética e sêmem sexado 

para fêmea, o que garante o nascimento de um expressivo 

número de bezerras geneticamente diferenciadas. 

Isto permite que a Fazenda Santa Luzia produza fêmeas para 

reposição do seu plantel de matrizes e ainda realize o seu 

grande leilão anual.

Atualmente, a fazenda possui 1500 vacas em lactação, 

produzindo 25 mil litros diários de leite e projetando atingir 

10 milhões de litros de leite produzidos em 2016.

A ImPoRTâNCIA doS íNdICES 
ZOOTÉCNICOS RepROduTIvOS

A XXX Reunião Anual da SBTE dedicará parte da 
programação científica à interação entre o uso de 
tecnologias reprodutivas e o agronegócio. Pensando 
nisso, o Jornal O Embrião convidou os médicos 
veterinários Maurício Cabo Verde e Marcos 
Henrique Colombo Pereira, proprietário e 
responsável técnico da Fazenda Santa Luzia (MG), 
respectivamente, para falar sobre a importância 
dos índices zootécnicos para o sucesso no manejo 
reprodutivo em uma propriedade de leite. 

Tradicional na região mineira de Passos, a fazenda Santa 

Luzia foi adquirida em 1943 pelo patriarca João Coelho Paim 

Filho, conhecido como Joãozinho Cabo Verde. 

Desde então, tornou-se exemplo de inovação, característica 

intrínseca a seus proprietários - a fazenda foi, por exemplo, 

pioneira no cruzamento do gado zebuíno com o gado 

holandês, formando as primeiras vacas cruzadas da região. 

Com o passar dos anos, a administração passou para o filho 

José Coelho Vitor (José Cabo Verde) e atualmente está sob 

a responsabilidade do neto Maurício Cabo Verde. Hoje, a 

Fazenda Santa Luzia se consolidou como uma importante 

receptora de tecnologia, sempre à frente na busca de 

eficiência e produtividade

O objetivo principal do negócio é ser ao mesmo tempo 

eficiente em produzir leite e disponibilizar animais para 

venda, decisão que torna a reprodução peça fundamental 

na estratégia de administração da fazenda. Com maior 

desempenho reprodutivo, é possível melhorar índices 

Mauricio Cabo Verde Marcos Henrique Pereira
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COMO É A ROTINA REPRODuTIVA NA fAZENDA?

Atualmente 100% dos eventos reprodutivos na fazenda 
são realizados por meio da transferência de embriões. O 
manejo reprodutivo consiste em rotinas de trabalho que 
compreendem:

1. Sincronização da ovulação e detecção de estro das 
receptoras;

2. Aspiração folicular de doadoras;

3. Produção in vitro dos embriões;

4. Transferência de embriões;

A rotina de trabalho é um dos principais aspectos que 

determinam o sucesso na reprodução, assim como a gestão 

da reprodução auxiliada pelo software Ideagri, que permite 

gerar relatórios reprodutivos, relatório de doadoras e 

também avaliar os resultados com mais facilidade.

MANEJO SANITÁRIO DA fAZENDA

A fazenda é certificada para brucelose e tuberculose 

pelo Ministério da Agricultura, e em 2015 participou de 

um programa de identificação e eliminação dos animais 

persistentemente infectados para diarreia viral bovina 

(BVD), assumindo o status de livre da doença por meio de 

vacinação. 

Possui um calendário sanitário bastante rigoroso que 

abrange as principais doenças reprodutivas, dentre elas 

a própria BVD, a rinotraqueite infecciosa bovina (IBR) e a 

leptospirose. 

uTILIZAçãO DE PIVE NA ROTINA REPRODuTIVA

A utilização da técnica de PIVE vem aumentando ao longo 

dos anos (Figura 1) na fazenda Santa Luzia, sendo que nos 

últimos três anos, 100% dos eventos reprodutivos foram 

realizados por meio da transferência de embriões. 

uma das principais vantagens da PIVE é a utilização de 

sêmen sexado, o que resulta em maior proporção de fêmeas 
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nascidas (Figura 2), viabilizando a utilização de sêmen de 

touros com maior mérito genético.

Com a utilização exclusiva de transferência de embriões 

(TE), o manejo reprodutivo fica resumido em rotinas pré-

estabelecidas. 

Por exemplo, nas terças-feiras é realizado o diagnóstico 

de gestação, aplicação de prostaglandina nos animais 

que iniciaram protocolo (D7) na semana anterior, início 

do protocolo de sincronização (implante de progesterona 

+ benzoato de estradiol) nos animais vazios/aptos e 

transferência de embriões direct transfer (DT). 

A transferência de embriões neste dia é realizada nos 

animais que apresentaram cio na segunda, terça e quarta-

feira da semana anterior. 

figura 1. Número de embriões transferidos nos últimos 12 
anos na fazenda Santa Luzia

figura 2. Percentual de fêmeas nascidas provenientes de 
PIVE por ano da transferência de embriões
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Na quinta-feira é realizada aplicação de hormônios do 
protocolo de sincronização (retirada do implante de 
progesterona, prostaglandina e ECP). Na sexta-feira 
é realizada a aspiração das doadoras, e no sábado a 

transferência de embriões dos animais sincronizados com o 

protocolo e animais que apresentaram cio na quinta, sexta, 

sábado e domingo da semana anterior. A definição desta 

rotina de observação de estro e transferência de embriões 

foi baseada nos resultados apresentados na Figura 3, que 

mostra a P/TE de acordo com o dia do estro antes da TE. 

Tabela 1. Prenhez / TE aos 30 dias, 65 dias e perda de 
gestação de diferentes touros com mais de 200 embriões 

transferidos

Touro P/TE 30d Perda de gestação entre 30 e 65d

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J 
K  

39% (209)  
39% (352)  
42% (404)  
42% (406)  
43% (300)
44% (841)  
44% (217)  
46% (217)  
47% (257)  
50% (217)  
51% (348)  

P/TE 65d

31% 
33% 
35% 
35% 
39% 
38% 
35% 
39% 
40% 
45% 
45% 

21%
16%
16%
17%
9%
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figura 3. Dia de estro antes da TE na prenhez / TE aos 30 
dias em vacas detectadas em estro

Nos outros dias da semana, apenas o cio é observado, o 

que facilita o manejo devido à não necessidade de trazer os 

animais para o centro de manejo e uso de menor mão de obra 

para realizar a rotina reprodutiva. 

CRITÉRIOS PARA SELEçãO DE TOuROS E DOADORAS

Atualmente, 10% das melhores vacas são utilizadas como 
doadoras, fornecendo embriões para todo o plantel de 
fêmeas adultas. Os touros utilizados também são escolhidos 
com foco em saúde e adaptação a sistemas de pastejo 
(estatura mediana). 

Os resultados de produção de embriões e prenhez por 
transferência de embriões (P/TE) dos touros são avaliados 
com o objetivo de se utilizar touros que apresentam melhores 
resultados (Tabela 1). 

QuAL PROTOCOLO DE SINCRONIZAçãO DA 
OVuLAçãO É uTILIZADO NA fAZENDA?

A Fazenda Santa Luzia utiliza o seguinte protocolo: 

2 mg de benzoato de estradiol e inserção do implante de 
progesterona (CIDR) no inicio do protocolo (d -11), 7 dias depois 
é feito tratamento com prostaglandina (d -4), 2 dias depois é 
realizada aplicação de 1.0 mg de cipionato de estradiol (ECP), 

prostaglandina e retirada do implante de progesterona (d -2). 

A TE é realizada no dia 7, quando é realizada aplicação de 

GnRH. 

Este é um protocolo à base de estrógeno e progesterona e 

apresenta alta expressão de estro, o que está relacionado 

com maior taxa de prenhez e menores perdas de gestação 

(Tabela 2) .
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Tabela 2. Efeito da expressão de estro na taxa de prenhez aos 32 e 60 dias e perdas de gestação.

O tratamento com GnRH no momento da transferência 

de embrião foi avaliado em um experimento realizado na 

fazenda Santa Luzia. Os resultados da utilização de GnRH 

foram positivos, pois foi observada menor perda de gestação 

entre 30 e 60 dias (Tabela 3).  Atualmente, o tratamento com 

GnRH é realizado em todos animais no momento da TE.

QuAIS OS PRINCIPAIS ÍNDICES AVALIADOS NA 
REPRODuçãO?

O principal índice que mostra a eficiência na reprodução é a 

taxa de prenhez. A taxa de prenhez é um índice calculado a 

cada 21 dias, definido pela taxa de serviço (número de animais 

cobertos dividido pelo número de animais aptos) e pela taxa 

de concepção (número de animais que emprenharam dividido 

pelo número de animais cobertos). A taxa de prenhez é 

obtida com a multiplicação da taxa de serviço pela taxa de 

concepção. Desta forma, é possível saber a velocidade em 

que as vacas estão emprenhando.

Com os resultados da taxa de prenhez, avalia-se o caminho 

que está sendo seguido e como os profissionais podem 

intervir. 

Por exemplo, se a taxa de prenhez diminuir e estiver 

relacionada à menor taxa de serviço, é necessário avaliar 

qual foi a taxa de ovulação ao protocolo de sincronização ou 

à detecção de estro.

Tabela 3. Efeito do tratamento com GnRH no momento da transferência de embriões na
P/TE aos 30 e 60 dias e perda de gestação

Tratamento P=

Controle GnRH na TE

P/TE 30 d 54% (364/678) 54% (366/684) 0,95

P/TE 60d 42% (287/678) 45% (309/684) 0,39

Perda de gestação 21% (77/364) 16% (57/366) 0,05

A Figura 4 mostra os resultados de taxa de prenhez em 

vacas em lactação nos últimos anos na Fazenda Santa Luzia, 

indicando a evolução nos resultados. 

Além da taxa de prenhez, outro índice muito importante é 

a perda de gestação, avaliado principalmente entre 30 a 65 

dias de gestação. 
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Segundo demonstra a Figura 5, a perda de gestação entre 

o primeiro diagnóstico de gestação e o parto foi de 30%, 

dentre os quais 15% (50% do total) ocorreram entre 30 e 65 

dias de gestação. uma forma  eficaz de avaliar as perdas de 

gestação é por períodos (ex.: por protocolo, por mês do ano), 

pois assim é possível observar variações nos resultados 

e investigar possíveis fatores que possam interferir na 

manutenção da gestação, como por exemplo na Figura 6, 

que mostra maior perda de gestação nos meses de janeiro 

e outubro. 
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figura 4. Taxa de prenhez de vacas em lactação 
entre 2011 e 2015

figura 5. Perda de gestação após o primeiro diagnóstico 
de gestação em 6327 animais gestantes aos 30 dias

Para atingir melhores resultados, é preciso avaliar 
constantemente os fatores que impactam na taxa de ovulação 
ao protocolo e P/TE. Fatores como escore de condição 
corporal (ECC), presença de corpo lúteo (CL) no inicio do 
protocolo e mastite subclínica são exemplos de itens que 
podem ser monitorados para permitir melhores resultados.
Como observado na Figura 7, o escore de condição corporal 
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desempenha um papel muito importante nos resultados. 
Vacas com ECC ≤ 2,5 além de apresentarem menores taxas 
de ovulação ao protocolo, também apresentam menor P/TE. 

Isso resulta em menor taxa de prenhez por protocolo, índice 
que define a velocidade em que as vacas estão emprenhando 

figura 7. Taxa de ovulação ao protocolo, prenhez por TE e 
prenhez por protocolo, de acordo com o  escore de 

condição corporal no inicio do protocolo de sincronização 
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após o protocolo. Apesar da P/TE ser similar em vacas com 
ou sem CL no início do protocolo (Tabela 4), quando avaliamos 
a taxa de prenhez por protocolo, observamos que vacas que 
apresentam CL no início do protocolo, apresentam taxa de 
prenhez por protocolo superior (39%) que vacas sem CL no 

início do protocolo (25%). Isso ocorre devido à maior taxa de 

ovulação no protocolo em vacas que apresentam CL no início 

do protocolo, mostrando o quanto essa taxa é importante 

para aumentar a velocidade em que as vacas emprenham.

figura 6. Perdas de gestação entre 30 e 65 dias 
no ano de 2015



16 - Jornal O Embrião

ÍNDICES   ZOOTÉCNICOS

Ovulação/Protocolo Prenhez/TE Prenhez/Protocolo
Início protocolo
Ausência de CL 56% (3671) 44% (898/2037) 25%
Presença de CL 87% (2551) 45% (997/2193) 39%

Tabela 4. Ovulação ao protocolo, prenhez/TE e prenhez/protocolo em vacas com ou sem corpo 
lúteo no início do protocolo

um estudo realizado na fazenda, demonstrou efeito negativo 
na P/TE (Tabela 5 e Figura 8) tanto do isolamento de agentes 
infecciosos em amostras de leite, como do aumento do 
número de células somáticas, mostrando o impacto da 
mastite subclínica na P/TE.

Atualmente, a Fazenda Santa Luzia segue avaliando 

estratégias que permitam melhorar a eficiência reprodutiva 

tanto por meio de melhores taxas de concepção como por 

melhores taxas de serviço. 

figura 8. P/TE de acordo com a contagem de células somáticas: (1) <200,000 células/ml n = 716; (2) 200-400,000 células/ml n = 134, e 
(3) mais de 400,000 células/ml n = 247. *Fonte: Lucas F. Barbosa.
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Tabela 5. Efeito de isolamento de agente infeccioso no leite na P/TE

1Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Bacillus spp., Enterococcus spp., Micrococcus spp., Streptococcus spp. Citrobacter freundii 
Coliforms, Enterobacter spp., Klebsiella spp. *Fonte: Lucas F. Barbosa

Agente infeccioso isolado

Não

P/TE
Dia 30
Dia 65

43,2 (258/611)
33,5 (200/60|7)

32,1 (133/411)<
24,4 (102/396)<

<0,05
<0,05

Sim1 P=
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CoNCEIToS HISTÓRICoS E dESAFIoS 
dA REPRodUÇÃo ANImAL  
José Luiz Rodrigues1 e Marcelo Bertolini1 

1Laboratório de Embriologia e Biotécnicas da Reprodução, Faculdade de Veterinária, universidade Federal do Rio Grande do Sul (uFRGS), 
Porto Alegre (RS) 

Com o intuito de revisar parte dos primórdios e dos avanços 
na reprodução ao longo dos anos, relatando os desafios 
vencidos com os estudos na área básica e  na  aplicada, 
assim como os desafios atuais para as pesquisas em 
reprodução animal, o Jornal O Embrião convidou o  ex-
presidente da SBTE, José Luiz Rodrigues (1996/1997) e 
o  ex-diretor cientifico, Marcelo Bertolini (2010/2011) para 
escrever este artigo. 

INTRODuçãO 

O colega Anthony Castilho, um dos responsáveis pelo Jornal 
O Embrião, solicitou que traçássemos uma linha do tempo 
abordando conceitos, realizações e a contribuição do avanço 
do conhecimento no âmbito da reprodução animal no mundo 
globalizado. Atualmente, com a facilidade da difusão da 
informação, os jovens acadêmicos têm uma percepção de que 
o conhecimento é um produto pronto, no qual as características 
podem ser manipuladas e empregadas como em um objeto de 
uma fábrica. A percepção da realidade que nos cerca é uma 
curiosidade desde os primórdios da presença do homem sobre 
a Terra, e os conceitos acerca dela se modificam na medida em 
que o conhecimento avança.  

As tecnologias reprodutivas modernas surgiram e seguiram 
evoluindo em uma mudança de ênfase contínua ao longo dos 

tempos,  mudança  instigada inicialmente pela curiosidade 
científica, levando a aplicações com  impacto econômico 
na produção e  na  produtividade animal, e repercussões na 
saúde animal e humana, no  preservacionismo  e em inúmeras 
esferas da atividade humana. Além da mera curiosidade, as 
tecnologias reprodutivas foram impulsionadas pelo ganho 
econômico oferecido pelo potencial aumento no número de 
descendentes de animais de exceção ou simplesmente para 
resguardar o pool genético desses animais. Em outras palavras, 
as  biotécnicas  na reprodução animal foram desenvolvidas 
para oferecer possibilidades de uma maior utilização 
de germoplasma superior. 

Neste contexto, a moderna reprodução animal nasceu na 
Escola de Agricultura de Cambridge, na Inglaterra, em meados 
do Século 19, onde novas ideias como a multiplicação do potencial 
reprodutivo dos animais através da inseminação artificial (IA) e 
da transferência de embriões (TE) foram discutidas de maneira 
pragmática. Algumas décadas mais tarde, a IA se inseriu na 
produção animal a partir do emprego do sêmen fresco, e após, do 
sêmen congelado, o que catapultou a aplicação da biotécnica em 
prol do aumento da produção e da produtividade animal.  

A velocidade com que novos conhecimentos são colocados 
à disposição da sociedade deve nos levar a refletir sobre a 
necessidade de estarmos abertos para repensar e, talvez, 
redefinir dogmas estabelecidos na reprodução animal. Levando-
se em consideração que as atividades científicas e comerciais 
dos membros da SBTE focam, principalmente, nos gametas e em 
embriões em estágios de desenvolvimento pré-implantacional, 
este texto reexamina de forma sumária e pontual a evolução 
do pensamento,  do  conhecimento e  da  ação em reprodução 
animal  sob  a ótica dos autores, dando ênfase ao gradual 

Jose Luiz Marcelo Bertolini 
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desenvolvimento das  biotécnicas  como ferramenta auxiliar na 
rotina experimental e nos diversos sistemas de produção animal.  

O LONGO COMEçO, OS PARADIGMAS E A 
DIfÍCIL QuEBRA DE DOGMAS E TABuS 

O que é vida? Como o indivíduo é gerado? Quais os tipos de 
reprodução? Estas e outras questões estão presentes desde a 
antiguidade. O primeiro homem a sistematizar o conhecimento 
nesta área foi Aristóteles de Estagira  (384-322 AC). Expoente 
dos intelectuais da antiguidade, preceptor de Alexandre o Grande, 
foi o responsável pela criação da famosa biblioteca de Alexandria. 
Aristóteles foi o primeiro a sistematizar a vida em reino vegetal 
e em reino animal. Também foi dele a ideia de que a vida poderia 
ter origem na não vida, conceituada como geração espontânea. 
O maior problema legado pela doutrina aristotélica foi  ter sido 
incluída na Bíblia, o que, lamentavelmente, representou uma 
barreira ao desenvolvimento científico, principalmente durante 
a Idade Média e até o Renascimento Europeu,  no Século 15. 

Naquela oportunidade, qualquer afirmação que contrariasse as 
sagradas escrituras era objeto de um processo inquisitório,  e 
usualmente, o autor da blasfêmia terminava condenado à morte 
na fogueira. 

Mas enfim, o que é verdade científica? Por exemplo, a geração 
espontânea foi verdade durante 21 séculos, até o momento 
em que Louis Pasteur, em meados do  Século 19, provasse de 
forma irrefutável, que o surgimento da vida a partir da não vida 
é impossível. O conceito de verdade científica que procuramos 
transmitir aos alunos é que se trata de algo temporário. 
Na medida em que o conhecimento avança, os conceitos e 
definições sofrem modificações, e levando-se em consideração 
a história da ciência, pode-se conceituar verdade científica 
como a mentira que em um determinado momento a maioria 
aceitou como verdade. 

Aristóteles também procurou explicar onde a vida humana tinha 
origem. Naquela época, a existência dos indivíduos era curta, 
um homem de mais de 30 anos era velho, sendo assim,  as 
meninas logo após a menarca casavam e davam origem a sua 
prole. Aristóteles observou que não ocorriam menstruações 
durante a gravidez, e elas, neste período, não perdiam sangue. 

A sua conclusão foi original: “o feto tem origem no sangue 
menstrual”! Na lógica da época, também se pensava que os 
testículos serviam de contrapeso para a função erétil. Em 
1651, o médico e cientista inglês William Harvey (1578-1657), 
conhecido por ter descrito a circulação sanguínea corpórea, 
publicou o livro Exercitationes de generatione animalium, onde pela 
primeira vez se afirmou que a vida tem origem no ovo. Neste 
período, Antoni van Leeuwehoek (1632-1723) relatou o emprego 
do microscópio, que foi posteriormente aprimorado, permitindo 
a observação e a descrição dos espermatozoides, à época 
denominados de animálculos (animais muito pequenos, visíveis 
somente ao microscópio).  

A observação de seres microscópicos e das metamorfoses pelas 
quais algumas formas de vida passam propiciou o surgimento da 
teoria da pré-formação (animalculistas),  na qual  se acreditava 
que o futuro indivíduo já estaria pré-formado em um dos 
gametas (homúnculo), no óvulo ou no espermatozoide. A partir 
deste momento iniciou-se uma polêmica que durou mais de 200 
anos: a vida teria origem no óvulo ou no espermatozoide? Até 
o final do Século 18 e início do 19, diferentes descobertas em 
fisiologia reprodutiva foram descritas desde o primeiro sucesso 
relatado por  Lazzaro Spallanzani  (1729-1799) na fecundação  in 

vitro em rãs, até a primeira visualização do ovócito de mamíferos, 
no ovário de um canídeo, por Karl Ernst von Bauer (1792-1876) em 
1826, incluindo a descrição de que os mamíferos se desenvolvem 
a partir do óvulo, em sua obra Ovi Mammalium et Hominis Genesi. 
Até então, os cientistas da época que defendiam o óvulo foram 
denominados “ovistas” e os que defendiam o espermatozoide 
como fonte da vida, eram chamados de “espermistas”. Neste 
meio tempo, Spallanzani descobriu e descreveu muitos processos 
fisiológicos na reprodução animal, mostrando que ambos o 
sêmen e o óvulo eram necessários para o estabelecimento 
da prenhez. Não obstante, somente ao final do Século 19, com 
os esclarecimentos da divisão celular meiótica e da fecundação, 
é que esta querela animalculista entre os cientistas foi resolvida. 

Karl Ernst von Bauer (ou Von  Bauer) fundou a embriologia 
comparativa,  codescrevendo  o desenvolvimento 
dos folhetos embrionários  e detalhando  em seu 
livro  Über Entwickelungsgeschichte der Thiere  a evolução  dos 
estágios de desenvolvimento de vertebrados, apesar 
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de ter sido um dos árduos críticos da teoria evolutiva de Charles 
R. Darwin (1809-1882). Ironicamente,  nas chamadas  Leis de 
von Bauer  para a embriologia, onde há uma descrição do 
desenvolvimento desde atributos gerais dos vertebrados até 
características específicas da própria espécie (Figura 1), Von 
Bauer também forneceu bases para Darwin fundamentar sua 
obra A Origem das Espécies.  

ganho em conhecimento, desencadeando no desenvolvimento 
gradual de quatro gerações de biotecnologias da reprodução, 
as quais têm sido de grande importância na produção 
pecuária e no  preservacionismo. Em termos gerais, as três 
principais gerações incluem (1) a inseminação artificial (IA) e a 
congelação de gametas e embriões, (2) a múltipla ovulação e 
TE (produção     de embriões); e (3) a produção  in vitro  (PIV) de 
embriões pela fecundação in vitro (FIV).  

Estas  biotécnicas  evoluíram para aplicações comerciais bem 
sucedidas, associadas ao desenvolvimento e domínio de 
outras  biotécnicas  de suporte que cresceram paralelamente, 
como a ultrassonografia e  sexagem  de espermatozoides e 
embriões, facilitando o aumento da produção e da produtividade 
pecuária no mundo pelo avanço genético, redução do intervalo 
entre gerações, controle de doenças, e redução nos custos de 
produção. A quarta geração, por usa vez, engloba processos 
menos eficientes e ainda um tanto experimentais, e que 

Peixe TartarugaSalamandra Galinha Suíno Bovino Leporino Humano

figura 1. Ilustração com base nas Leis de von Bauer para a embriologia. Embriões precoces de vertebrados 
mostram aspectos comuns ao subfilo inteiro. Com o progresso do desenvolvimento, os embriões se tornam 

reconhecíveis como membros de sua classe, sua ordem, sua família e, finalmente, sua espécie. Fonte: Gilbert (2003). 

A REPRODuçãO ANIMAL MODERNA E O 
DESENVOLVIMENTO DAS BIOTÉCNICAS DA 
REPRODuçãO 

Desde o final do  Século 19, o impulso para o controle de 
processos reprodutivos em animais promoveu um grande 

compreendem a clonagem por transferência nuclear (TN), 
a engenharia genética, incluindo a transgenia e a edição 
genômica, e a biologia das células-tronco. Tais tecnologias estão 
interligadas entre si e com as ômicas, sendo de uma forma ou de 
outra dependentes das demais biotécnicas.  

Interessantemente, a transferência de embriões e não a IA 
pode ser considerada como a biotécnica marco da reprodução 
animal moderna, seguida da clonagem animal, todos  eventos 
em desenvolvimento já na virada do  Século 19. Naquela 
época, Walter  Heape  (Figura 2a), considerado por muitos 
como o pai da moderna embriologia, relatou o sucesso da TE 
em coelhos.  Heape  transferiu dois embriões coletados de 
uma fêmea  Angora  para a tuba uterina de uma receptora da 
raça Hare  Belgian. No parto foram observados dois  Angora  e 
quatro Hare  Belgian. Os seus experimentos demonstraram 
pela primeira vez que embriões podem se desenvolver no útero 
de uma fêmea receptora. Atualmente, a produção  in vivo  de 
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embriões em bovinos em nível comercial, iniciada nos anos 
1970 e comercialmente bem estabelecida a partir dos anos 
1980, é uma  biotécnica  reprodutiva que aumenta o potencial 
reprodutivo da fêmea, também fazendo uso da AI, sendo um 
grande agronegócio nas últimas três décadas. 

Já a IA, demonstrada como efetiva por Spallanzani há mais de 200 
anos, tem sido a biotecnologia de reprodução moderna mais bem 
sucedida e eficiente na produção animal desde o último século. 
O biólogo russo Ilya Ivanovich Ivanov (1870-1932) aperfeiçoou a 
IA e seu uso prático no início do Século 20, visando ao aumento 
da eficiência reprodutiva do rebanho equino do  czar russo 
Nicolau II, da Dinastia  Romanov. Ivanov (Figura 2b), que seria 
preso e condenado no início da década de 1930 por desenvolver 
pesquisa para a criação de híbridos de humanos com primatas 
via IA, expandiu a tecnologia do sêmen e uso da IA, treinando 
técnicos russos e estrangeiros, que por sua vez, disseminaram 
seu uso para diversas regiões do mundo. 

figura 2. Expoentes da reprodução animal moderna. (a) Walter Heape, pai da 
embriologia moderna. (b) Ilya Ivanovich Ivanov, pai da inseminação artificial. (c) Hans 

Spemann, pai da clonagem animal. 

(a) (b) (c)

Os avanços em seus estudos, que envolveram instrumentação 

simples e procedimentos aguçados, levaram-no a propor, 

em 1938, o que ele chamaria de Experimento Fantástico. No 

ensaio Embryonic Development and Induction, Hans Spemann lança 

as bases da moderna clonagem animal por TN, conceitos que 

descrevem ideias básicas que, sob o olhar técnico e teórico, 

forneceram a base para o sucesso posterior neste campo, ainda 

largamente utilizado nos dias atuais. Então, antes mesmo de 

que se dominassem procedimentos de PIV de embriões pela FIV, 

ou mesmo de superovulação e TE em espécies mamíferas de 

A denominação  clonagem animal  é mais amplamente 
reconhecida  quando realizada pelos procedimentos de TN, 
um processo idealizado na primeira metade do Século 20 pelo 
cientista alemão Hans  Spemann  (Figura 2c), apesar de três 
procedimentos experimentais gerarem gêmeos idênticos ou 
clones: desagregação de blastômeros em estádios precoces 
do desenvolvimento embrionário, bipartição de embriões após 
as fases de compactação ou de cavitação, e TN utilizando 
blastômeros ou células somáticas.  Spemann, considerado 
por muitos o pai da clonagem animal, foi um grande expoente 
em embriologia experimental, contribuindo em estudos para 
a compreensão de eventos sobre a diferenciação celular 
e  totipotencialidade.  usando anfíbios (salamandras e anuros) 
como modelos de experimentos pioneiros, elegantes e 
engenhosos sobre bipartição embrionária em 1902 (Figura 
3), e sobre TN em 1924, e por elaborar a conhecida  Teoria 
da  Indução,  Spemann  recebeu  o Prêmio Nobel de Fisiologia/

Medicina de 1935.  

interesse econômico, os conceitos teóricos e descrições técnicas 

dos procedimentos da clonagem já eram de domínio público. 

DESENVOLVIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE 

PRODuçãO   (PIV) DE EMBRIõES PELA fECuNDAçãO in 

vitro (fIV): uM EXEMPLO DE HISTóRIA DE 

PERSISTêNCIA E SuCESSO 

Além de ser o primeiro a realizar uma IA com sucesso em 

cães no final do  Século 18, o ábaco  Lazzaro  Spallanzani  foi o 

primeiro a realizar a FIV em anfíbios, um processo que resultou 
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em contínuos fracassos em mamíferos, de fecundação interna, 
por quase dois séculos. Neste período, o austríaco Schenk [1878] 
foi um dos pioneiros neste campo, através da manutenção de 
ovócitos e embriões  in vitro e por tentar realizar a fecundação 
extracorpórea, obtendo clivagens até o estádio de 1-célula. 
Embora seus métodos fossem extremamente avançados para 
época, não alcançou sucesso.  

Somente em 1959 Min  Chueh  Chang relatou o nascimento de 
coelhos após a transferência de zigotos obtidos a partir de 
ovócitos maturados  in vivo  e fecundados  in vitro  com sêmen 
recuperado dos cornos uterinos de coelhas 12  horas  após o 
acasalamento. Na sua experiência, os ovócitos foram mantidos 
com a suspensão de espermatozoides em uma incubadora 
com agitação a 38°C durante 3 a 4 horas. Os zigotos foram 
então cultivados durante mais 18 horas. um total de 55 de 
266 estruturas (21%) atingiu o estádio de quatro células antes 
da transferência. De trinta e seis embriões transferidos para 
seis receptoras, quatro pariram quinze produtos. Este foi o 
primeiro estudo que descreve uma técnica de FIV repetível em 
mamíferos e é atualmente aceita como a primeira FIV realizada 
inequivocamente com sucesso em mamíferos. 

Não obstante, dos insucessos de  Shenk  a partir de 1878 
ao sucesso de Chang em 1959,  foram realizadas  inúmeras 
tentativas para fecundar  in vitro ovócitos de mamíferos, sendo 
a maioria infrutífera - os estudos não conseguiram demonstrar 
inequivocamente que a clivagem embrionária era de fato devido 
à penetração do espermatozoide e não a outras causas de 

figura 3.  Bissecção embrionária com um fio de cabelo de uma criança, conforme 
executado por Hans Spemann e ilustrado em um livro de embriologia por seu estudante 

Viktor Hamburger (Hamburger, 1942). Fonte: Betteridge, 2003. 

ativação. Além disso, o fenômeno da capacitação espermática 
ainda era desconhecido, impedindo avanços no campo por mais 
de meio século. Neste intervalo, cabe salientar os estudos e 
esforços de Gregory Pincus e seus colegas na área.  

Durante a década de 1930, depois de extensos estudos, 
aqueles tenazes pesquisadores relataram o nascimento de 
coelhos pela FIV, o que foi considerado o primeiro relato de 
sucesso na FIV em mamíferos por vários anos.  Pincus  e seus 
colegas recuperaram dez ovócitos maduros da tuba uterina de 
uma fêmea doadora  Agouti  13 horas  após a cópula com um 
macho vasectomizado, coincubando-os com espermatozoides de 
um macho preto não Agouti por um período de 20 minutos. As 
estruturas foram então lavadas em meio de cultivo e transferidas 
para a tuba uterina de uma fêmea receptora da raça Nova 
zelândia de pelagem vermelha. Trinta e três dias mais tarde, a 
receptora pariu sete produtos de cor cinza escuro.  

Os autores acreditaram ter realizado a primeira FIV em uma 
espécie mamífera. Os resultados não foram contestados 
até 1950, quando mais informações sobre a natureza da 
fecundação se tornaram disponíveis, considerando que o período 
de coincubação fora curto, e a transferência dos ovócitos pudera 
ter também carreado espermatozoides que em seu final, poderia 
capacitar e fecundar  in vivo. Infelizmente, os resultados deste 
experimento também atraíram os comentários da imprensa 
popular, como acontece tantas vezes com tópicos em biologia 
reprodutiva. Por um lado, os resultados foram bem recebidos 
por alguns, que previram sua aplicação como possível solução 
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para a infertilidade humana. Por outro lado, havia céticos que 
diziam que os cientistas estavam  brincando de Deus, algo 
ocasionalmente atribuído a investigadores que trabalham 
sobre a clonagem animal e engenharia genética hoje em dia. A 
publicidade negativa foi uma das possíveis razões de Pincus ter 
perdido seu emprego em Harvard em 1937. 

O passo crítico para o sucesso da FIV foi a descoberta do 
fenômeno da capacitação espermática 1951, descrito de forma 
independente por Colin R. Austin na Austrália e por Min C. Chang 
nos Estados unidos. usando coelhos e ratos ou apenas coelhos, 
Austin e Chang postularam que os  espermatozoides  devem 
ficar algum período no aparelho reprodutor feminino, mais 
especificamente na tuba uterina, para adquirir a capacidade 
fecundante, o que permitiria a sua penetração em ovócitos 
maduros. A palavra “capacitação” foi cunhada por Austin em 1952 
para designar o fenômeno da maturação dos espermatozoides no 
trato genital feminino.  

Na sequência de descobertas da década de 1950 que 
culminaram com o sucesso de Chang em coelhos em 1959, 
os anos 1960 e os anos 1970 compreenderam um período 
de intensa atividade científica na área da FIV e produziu 
avanços na compreensão da fisiologia da fecundação e pré-
implantação. No trabalho inicial na FIV eram empregados fluidos 
biológicos de composição desconhecida como meio de cultivo. 
Em 1956,  Whitten  substituiu a albumina do ovo de galinha, 
comumente usada, por albumina de soro bovino para produzir 
o primeiro meio quimicamente  semidefinido, que permitia o 
desenvolvimento de embriões murinos do estádio de 8-células 
ao estádio de blastocisto.  

Whitten, em 1957,  revelou que embriões murinos de 2-células 
se desenvolviam até blastocistos se lactato fosse adicionado 
ao meio.  Mais tarde, em 1967,  Biggers  et al.  demonstraram 
que para ocorrer a primeira clivagem era necessária a 
presença de  piruvato  no meio de cultivo. Estas observações 
estabeleceram as bases para a elaboração de diferentes meios 
de cultivo embrionário, muitos em uso até hoje nas espécies 
mamíferas, como a  murina, humana, bovina, ovina e equina. 
Durante este período, a capacitação espermática  in vitro  tinha 
sido relatada no  hamster  por  Yanagamachi  & Chang em 1963 
usando uma solução salina simples modificada de Tyrode. Além 

do sucesso descrito por Chang em 1959 em coelhos, outros 
experimentos relataram o nascimento de descendência derivada 
de FIV em outras espécies, como por exemplo, no camundongo 
por Whittingham em 1968, no rato por Toyoda e Chang em 1974, 
e nos humanos por Steptoe e Edwards em 1978. 

Em bovinos, as condições gerais para a maturação in vitro (MIV) 
já tinham sido estabelecidas há vários anos por Edwards, em 
1965, antes de Iritani e Niwa relatarem em 1977 o sucesso na 
fecundação  in vitro  de ovócitos utilizando espermatozoides 
capacitados. Em seus experimentos inovadores, os autores 
empregaram ovócitos maturados  in vitro, obtidos através de 
aspiração folicular de ovários de fêmeas abatidas em matadouro, 
e sêmen capacitado em três diferentes procedimentos: incubados 
em solução salina a 37ºC em atmosfera de 5% de CO2 em ar 
durante 12-14 horas; incubação a 37ºC por 3-4 horas em solução 
salina previamente infundida no trato genital de vacas em estro; 
e incubação  in vivo no trato genital de coelho por 12-14 horas. 
A observação de penetração do espermatozoide, a presença 
dos pronúcleos masculino e feminino, e a presença do segundo 
corpúsculo polar foram parâmetros utilizados pelos autores para 
confirmar a fecundação. 

No entanto, apesar dos progressos na fecundação in vitro (FIV) de 
ovócitos bovinos, o sucesso da tecnologia nos animais de fazenda 
ainda permaneceu restrito, com estudos envolvendo nascidos 
vivos  relatados apenas para coelhos, camundongos, ratos e 
humanos durante os anos 1960 e 1970. O nascimento de Louise 
Brown em 1978, o primeiro bebê gerado após a fecundação  in 
vitro, relatado por Steptoe e Edwards, trouxe grande impacto à 
reprodução humana e à biologia da reprodução. A criança foi 
considerada saudável e seu nascimento abriu novos horizontes 
para mulheres com história de infertilidade. Esta conquista 
chamou a atenção do público para a técnica de fecundação  in 
vitro como nunca antes havia acontecido, dando um novo impulso 
para estudos posteriores em humanos e em várias espécies 
animais, culminando com  Robert G. Edwards  agraciado com o 
Prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina de 2010. 

A década de 1980 foi um período de grandes realizações no âmbito 
da FIV em animais de fazenda. O primeiro bezerro derivado desta 
biotecnologia, Virgil, nasceu em 9 de junho de 1981, e foi descrito 
como normal por Brackett e colaboradores, em 1982. Virgil  foi 
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o resultado dos esforços de  Brackett  e  de  seus colegas para 

desenvolver procedimentos práticos de reprodução bovina e, ao 

mesmo tempo, criar um modelo útil para acelerar a compreensão 

sobre a fecundação e o desenvolvimento embrionário em 

mamíferos. Os procedimentos descreveram a utilização de 

espermatozoides capacitados  in vitro  para a inseminação dos 

ovócitos maturados  in vivo, recuperados por cirurgia da tuba 

uterina ou de folículos ovarianos  pré-ovulatórios  de fêmeas 

bovinas. Após a FIV e um breve período de cultivo  in vitro, os 

embriões no estádio de 8-células foram transferidos para a tuba 

uterina de receptoras com ciclo estral sincronizado, resultando 

no nascimento de  Virgil. As perspectivas para o emprego da 

FIV após o nascimento deste animal foram de grande otimismo, 

criando um novo cenário na reprodução animal, em adição à IA. 

No entanto, devido ao complexo procedimento empregado neste 

experimento, com a necessidade de ovócitos serem maturados in 

vivo, os quais após a FIV deveriam ser transferidos cirurgicamente 

para a tuba uterina, a técnica de FIV como tal não estava pronta 

para ser utilizada da forma sugerida pelos autores. 

Após o nascimento de Virgil, diferentes estudos contribuíram para 

o progresso paulatino da PIV de embriões bovinos. Tais avanços 

na PIV de embriões bovinos pela técnica de FIV criaram sistemas 

que compreendem três etapas básicas: (a) a maturação  in 

vitro (MIV) de ovócitos a partir do estádio de vesícula germinativa, 

coletados in vivo ou postmortem de ovários de fêmeas doadoras; 

(b) a fecundação  in vitro  (FIV), pela  co-incubação  de ovócitos 

maturados e  espermatozoides  capacitados  in vitro; e (c) o 

cultivo  in vitro  (CIV) de zigotos por um período de 6 a 10 dias, 

até os embriões atingirem estádios de desenvolvimento que lhes 

permitam serem transferidos para o útero de fêmeas receptoras.  

Apesar do sucesso da FIV per se com o nascimento de Virgil, a 

metodologia de MIV e cultivo in vitro (CIV) ainda eram ineficientes. 

Por exemplo, no início dos anos 1980, embriões bovinos eram 

produzidos geralmente utilizando ovócitos maturados  in vivo  e 

fecundados in vitro, sendo que após as clivagens iniciais, os zigotos 

eram cultivados  in vivo  na tuba uterina de fêmeas receptoras 

temporárias, comumente ovelhas e coelhas. Avanços foram 

alcançados com o esclarecimento por  Lenz  et al.  em 1983 de 

que a MIV e a FIV eram dependentes da temperatura. Diferentes 

variáveis na PIV foram gradativamente esclarecidas, como por 
exemplo, a necessidade de sincronia entre a maturação nuclear 
e citoplasmática do ovócito, tamanho do folículo, a presença 
de células do  cumulus, a morfologia dos complexos  cumulus-
oócito (COC), e os diferentes meios de cultivo e suplementos.  

A eficiência da MIV foi reforçada por meio de processos 
simples, como a adição de células do  cumulus  ao meio de 
cultivo por Moor et al. em 1984. Além dos avanços diretamente 
relacionados com os procedimentos laboratoriais da PIV de 
embriões bovinos, a laparoscopia surgiu como uma alternativa 
para procedimentos de cirurgia para a coleta in vivo de ovócitos, 
sendo rapidamente substituída pela técnica menos invasiva 
da aspiração folicular transvaginal ou  ovum  pick  up  (OPu) 
por ultrassonografia, proposta por  Pieterse  et al.  em 1988. 
Concomitantemente  Parrish  e colaboradores, de 1985 a 1988, 
simplificaram o processo da FIV em bovinos desenvolvendo um 
protocolo para a capacitação do sêmen congelado empregando 
a heparina. Além disso, estes autores também contribuíram na 
modificação do meio TALP, baseada na solução de  Tyrode  (T) 
suplementado com albumina de (A), lactato  (L), e  piruvato  (P), 
entre outros componentes importantes. Estas receitas foram 
amplamente adotadas e são hoje universalmente empregadas 
na PIV.  

Apesar dos avanços significativos nos processos de MIV e FIV, 
embriões bovinos não puderam ser inteiramente produzidos no 
laboratório até que os sistemas de cultivo  in vitro  (CIV) fossem 
estabelecidos no final dos anos 1980. Isso ocorreu devido aos 
resultados pioneiros de Gandolfi e Moor em 1987 e Rexroad e 
Powell em 1988, que utilizaram com sucesso o sistema de co-
cultivo com células epiteliais de tuba uterina e soro animal para 
dar suporte ao desenvolvimento de embriões ovinos  in vitro. A 
presença de células em um sistema de co-cultivo e soro animal 
foi tida como uma condição essencial para o êxito da CIV. De 
fato, e finalmente, o desenvolvimento científico e tecnológico 
da PIV em bovinos pela FIV permitiu o nascimento dos primeiros 
bezerros derivados de embriões produzidos totalmente  in vitro, 
relatados por Lu e colaboradores em 1988, incluindo a maturação, 
a fecundação e o cultivo in vitro de embriões.  

Logo depois, em 1989, Eyestone e First revelaram que embriões 
bovinos poderiam ser produzidos utilizando meios condicionados 
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obtidos a partir do cultivo de células somáticas. Evidentemente, 
fatores  embriotróficos, secretados ou transformados pelas 
células no meio, foram responsáveis por dar suporte ao 
desenvolvimento embrionário  in vitro. Estas estratégias para 
cultivar embriões  in vitro  suscitaram diferentes questões de 
importância biológica e teorias foram apresentadas descrevendo 
e/ou criticando a existência de efeitos de condicionamento 
positivo e/ou negativo das células somáticas no suporte 
ao desenvolvimento embrionário, proposto por  Bavister  e 
colaboradores em 1992.  

Barry  Bavister, inclusive, em uma das reuniões anuais 
da  International  Embryo  Technology  Society  (IETS)  em 
meados dos anos 1990,  argumentaria publicamente que 
a utilização de soro de animais e/ou células somáticas de 
suporte ao meio para o CIV de embriões era uma estratégia 
de  embriologistas  desinformados  e  mal preparados. Tais 
condições somente serviriam para mascarar as condições sub-
ótimas  do CIV em laboratórios despreparados, propondo o 
uso de meios quimicamente definidos ou  semidefinidos, que 
fossem mais condizentes ao ambiente do trato reprodutivo da 
fêmea e adequados ao metabolismo embrionário. Obviamente, 
esta questão se tornou polêmica, mas tal tipo de discussão e 
conceitos fundamentaria uma grande mudança de perspectiva 
da CIV nos anos vindouros. 

Os avanços alcançados na PIV de embriões bovinos pela FIV 
expandiram as perspectivas para o emprego comercial de 
embriões bovinos de PIV pela FIV, fato já evidente no final da 
década de 1980, como criação da  Ovamass  Ltda. em 1987, 
empresa pioneira na área com sede na Irlanda. Porém, o ímpeto 
inicial da PIV de embriões bovinos pela FIV perdeu  força  nos 
anos seguintes, caindo em descrédito por parte dos produtores 
já nos anos 1990, em decorrência das perdas associadas à TE 
de embriões PIV, caracterizadas por menores taxas de prenhez, 
maiores perdas gestacionais, e pelas  distocias  causadas pelo 
nascimento de bezerros absolutamente grandes com menor 
viabilidade pós-natal. À época, este fenômeno foi denominado 
de  Large  Offspring  Syndrome  (LOS), exatamente pelo excesso 
de peso ao nascer ser a característica mais evidente, de uma 
coletânea de sintomas denominada hoje de Síndrome do Bezerro 
Anormal, ou Abnormal Offspring Syndrome (AOS).  

Em meio ao hiato de descrédito comercial da PIV, descobriu-
se que as condições de CIV estavam ligadas ao aparecimento 
de anormalidades da AOS, e que a utilização de meios de CIV 
complexos e quimicamente não definidos em decorrência da 
suplementação com soro de animais e do  co-cultivo  celular 
(ou uso de meio condicionado por células e/ou embriões) 
constituíam-se nas principais causas das anormalidades, dando 
suporte a muitas das ideias de Bavister e outros. Neste cenário, 
vários grupos de  embriologistas  dispenderam esforços para 
melhor compreender quais as reais necessidades do embrião 
em seus distintos estádios de desenvolvimento para otimizar as 
condições de CIV, minimizando,  ou mesmo eliminando,  as 
anormalidades associadas à AOS.  

Deste esforço, diferentes composições de meios foram 
desenvolvidas e tornaram-se disponíveis para a CIV de embriões, 
buscando mimetizar o ambiente  in vivo, ao mesmo tempo 
removendo o soro animal e as células somáticas de suporte, 
como por exemplo, (a) o fluido sintético de oviduto (SOF), derivado 
a partir da formulação original descrita por Tervit e seu grupo 
em 1972, modificado (SOFm) por Takahashi e  First  em 1992, 
mais tarde melhorado por  Holm  e colaboradores em 1999; (b) 
meios sem tampões fosfato, tais como o CR1, desenvolvido por 
Charles Rosenkrans e Neil First em 1994; e (c) meios de cultivo 
sequenciais, contendo componentes de substrato distintos, 
concebidos para proporcionar o crescimento dos embriões em 
distintas fases metabólicas, tais como G1/G2 desenvolvidos por 
David Gardner e colaboradores em meados da década de 1990.  

O aprimoramento gradual das condições de CIV ao longo dos 
anos subsequentes, em adição a melhorias contínuas também em 
aspectos associados a obtenção de ovócitos por métodos como 
a aspiraçao folicular (OPu), a melhorias na MIV e na FIV per se, 
e mais recentemente a utilização de sêmen sexado e aplicações 
das ômicas, entre outras, de fato levaram a uma redução dos 
problemas associados à AOS. Esse cenário viabilizou novamente 
o sucesso no uso comercial da PIV de embriões pela FIV já no 
final da década de 1990, em uma explosão de sua aplicação, na 
qual o Brasil passou a ser o principal protagonista no cenário 
mundial neste início de Século 21. 

Do ponto de vista nacional, devem-se destacar os trabalhos 
de Enoch Borges de Oliveira Filho (unesp/Jaboticabal) e Assis 
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Roberto de Bem (Embrapa/Cenargen) no início dos anos 1990, 
em seu pioneirismo e suporte ao empreendedorismo na PIV de 
embriões bovinos pela FIV no Brasil. Tais esforços forneceram 
as bases para o nascimento dos primeiros bovinos de FIV no 
Brasil em 1993, fruto do trabalho de mestrado da colega Yeda 
Watanabe em Jaboticabal, o que desencadeou posteriormente 
o estabelecimento comercial da biotécnica no Brasil pelo uso da 
OPu-PIV. Cabe mencionarmos que uma das primeiras iniciativas 
de aplicação da OPu-PIV em nível de campo foi realizada 
por nosso grupo em 1993, em colaboração com os colegas 
pesquisadores franceses Michel Nibart e Brigitte Le Guienne do 
Laboratório de Controle dos Reprodutores  unceia.  Naquela 
oportunidade, vacas da raça charolesa foram aspiradas por 
ultrassonografia (OPu), após superestimulação ovariana ou não. 
Os ovócitos coletados foram utilizados para a PIV de embriões. 
Lamentavelmente, como é de costume em nosso país, onde as 
condições de infraestrutura muitas vezes operam contra nossos 
esforços, quedas de eletricidade no laboratório montado na 
fazenda durante a noite tornaram nossos esforços infrutíferos, 
com os embriões clivando, mas não ultrapassando os estádios 
de 8- a 16-células.  

Neste cenário promissor no país, destacaram-se as iniciativas 
comerciais e a interface entre a universidade e o setor 
privado que conduziram ao final dos anos 1990 os colegas 
empreendedores André Dayan, e Yeda e Michele Watanabe no 
estabelecimento da empresa Vitrogen Ltda. O sucesso comercial 
desta biotécnica no Brasil permitiu o estabelecimento de uma 
forte indústria, com a formação de múltiplas empresas sólidas e 
competentes na área, das quais muitas se expandiram para atuar 
com filiais no exterior, incluindo os Estados unidos, com base em 
uma característica sui generis das raças zebuínas, que rendem 
uma eficiência de recuperação de ovócitos significativamente 
superior a raças taurinas. Esta característica permite uma 
grande eficácia da técnica perante a outras alternativas que 
envolvem a multiplicação da fêmea, como a produção in vivo de 
embriões, além da melhor possibilidade do uso do sêmen sexado. 
Este aspecto forneceu a sustentabilidade à indústria, tornando 
o Brasil o principal produtor de bezerros de PIV pela FIV do 
mundo, tendo sido transferidos cerca de 245 mil embriões 
bovinos oriundos da OPu/FIV em 2014, o que representou 67% 
da atividade no mundo.  

Porém, esta posição de conforto começa a ser desafiada por 
outras nações, em especial os Estados unidos, que em 2014 
apresentou um crescimento de 91% nas atividades em relação 
ao ano anterior, já representando 23% da atividade mundial, 
em sua maioria em raças taurinas. O alerta é que enquanto 
desenvolvemos procedimentos cada vez mais eficientes para a 
PIV de embriões bovinos que resultem em maior viabilidade  in 
vitro e  in vivo, mesmo após a criopreservação, o mercado norte 
americano oferece o serviço de seleção por análise genômica de 
forma economicamente viável, algo que deve ser ainda melhor 
consolidado em nosso mercado. Não obstante, a aplicação da 
PIV de embriões bovinos é um exemplo invejável de sucesso 
e empreendedorismo que tem alavancado o desenvolvimento 
econômico no país, propiciando oportunidades para a melhoria 
da qualidade dos rebanhos, mesmo em áreas onde o emprego 
de  biotécnicas  para o melhoramento animal sempre foram 
tradicionalmente mais difíceis. 

DESAfIOS DA PESQuISA EM REPRODuçãO 
ANIMAL 

Como dizia  o cientista Louis  Pasteur:  “Não existe pesquisa 
aplicada, o que existe são aplicações da pesquisa básica”.  A 
evolução do conhecimento na área básica invariavelmente 
leva a aplicações, que por sua vez, geram novos avanços e 
conhecimentos. Em 1960, no primeiro fascículo publicado 
pelo  Journal  of  Reproduction  and  Fertility, o pesquisador Carl 
G.  Hartman  elencou 150 questões sem respostas, que na 
época representavam hiatos do conhecimento e que mereciam 
a atenção dos fisiologistas da reprodução na busca do seu 
esclarecimento. Na 17a  reunião anual da IETS em janeiro de 
1991, o  professor  George  Seidel, um dos grandes ícones da 
reprodução animal no mundo, e um dos responsáveis pela 
evolução da produção  in vivo  de embriões bovinos para a 
escala comercial desde os anos 1970, celebrou o centenário 
da embriologia moderna, iniciada por Walter  Heape  in 
1890, descrevendo sua visão futurista na área, em seu 
trabalho Embryo transfer: the next 100 years.  

Vinte e cinco anos mais tarde, já na 42a  reunião anual da 
IETS realizada em janeiro  de 2016  nos Estados unidos, o 
mesmo professor George Seidel revisou alguns dos aspectos da 
evolução do conhecimento em reprodução animal, e destacou 
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dez tópicos que seriam apropriados para a pesquisa, assim 
sumarizados: 1) em bovinos: capacitação espermática  in vitro; 
maturação  in vitro  de ovócitos; redução da variabilidade e 
incremento da eficiência da superovulação; fertilidade do 
sêmen  sexado; 2) em equinos: congelamento do sêmen e 
suas relações com o sucesso da fecundação competitiva; 
esclarecimento das diferenças entre garanhões no congelamento 
do sêmen e as razões para o sucesso na fecundação competitiva; 
3) mecanismos da reprogramação de células somáticas após a 
transferência nuclear; 4) regulação e diferenciação de folículos 
ovarianos primordiais; e 5) meios pelos quais os espermatozoides 
mantém a fertilidade durante a permanência no epidídimo.  

Neste contexto secular, percebe-se que muito se avançou em 
conhecimento, e deste, surgiram aplicações que criaram novos 
cenários no âmbito da ciência, da inovação e do desenvolvimento 
econômico. Porém, torna-se mais do que evidente que muitas 
das questões fundamentais da reprodução  ainda persistem, 
e provavelmente persistirão por gerações vindouras, 
propulsionando o interesse e  a  curiosidade científica, assim 
como  novos conhecimentos e realizações de impacto para a 
humanidade. 

Percebe-se que os cenários se modificam de forma permanente 
e que o veloz avanço do conhecimento nestas últimas décadas, 
se deve  à  produção acadêmica de um numeroso grupo de 
cientistas localizados  nos cinco continentes. Em nosso meio 
ainda se faz necessária uma padronização e a adoção de 
terminologia adequada a ser utilizada na reprodução e que seja 
clara, precisa e compreensível, proporcionando a eficaz troca 
de informação acadêmica. Por exemplo, na VI Reunião Anual 
da SBTE  em Curitiba  (PR), em 1991,  mesa redonda composta 
pelos  professores  Enoch  Borges de Oliveira Filho (unesp/
Jaboticabal), José Luiz Rodrigues (Favet/uFRGS) e o pesquisador 
Assis Roberto de Bem (Embrapa/Cenargen), discutiu-se e 
definiu-se que a melhor terminologia para a tradução de  in 
vitro fertilization seria fecundação in vitro, recomendando-se que 
todos os usuários assim a utilizassem.  

O termo fecundação denota uma terminologia mais apropriada à 
língua portuguesa do que fertilização, o que nem sempre tem sido 
utilizado pelos especialistas. Outros aspectos de padronização 
de terminologia deveriam sempre ser esclarecidos, como por 

exemplo, a abrangência da designação produção  in vitro  (PIV) 
de embriões. Embora seja amplamente utilizada para designar 
a metodologia empregada para produzirem-se embriões pela 
técnica de fecundação  in vitro, embriões produzidos por outras 
manipulações in vitro, como a clonagem por TN, a partenogênese 
ou mesmo injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) 
também são embriões de PIV. 

Para se aproveitar ao máximo os benefícios das biotecnologias 
da reprodução, há uma necessidade de apoio em longo prazo 
à pesquisa básica visando  à  compreensão de mecanismos 
complexos relacionados à fisiologia dos sistemas e ciclos 
reprodutivos do macho e da fêmea. Com os resultados, surgem 
novas perspectivas e aplicações são propostas, testadas, 
refinadas e, finalmente, colocadas em prática. Do ponto de vista 
da produção animal, os procedimentos de PIV de embriões são 
eficientes na multiplicação de animais de interesse, aumentando 
a prole de fêmeas doadoras, e a eficiência do emprego do sêmen 
de reprodutores valiosos. Do ponto de vista científico, podem ser 
também utilizados como uma ferramenta para estudar fatores 
relacionados à biologia dos gametas, da fecundação, do 
embrião, do concepto e dos produtos após o nascimento. Na 
biologia do desenvolvimento, podem  facilitar a avaliação do 
impacto de sistemas  in vitro de produção de embriões sobre o 
desenvolvimento posterior do indivíduo. 

Muitos desafios ainda reduzem a eficiência do desempenho 
reprodutivo na pecuária, afetando a produtividade e 
rentabilidade. é claro que a aplicação de todas estas tecnologias 
como atividades lucrativas permanecerá questionável se 
não for associada a outros componentes da produção animal, 
como  saúde, nutrição e práticas de manejo adequadas. Por 
exemplo, estima-se que aproximadamente 50% do aumento 
da eficiência da produção de leite em bovinos observada nos 
países desenvolvidos durante a segunda metade do  Século 
20 pôde ser atribuído somente ao ganho genético obtido pela 
utilização generalizada da AI em comparação ao melhoramento 
convencional, com os outros 50% correspondendo a avanços 
significativos nos sistemas de produção  per se, incluindo a 
saúde do rebanho, manejo geral e nutrição.  

CONSIDERAçõES fINAIS 

O uso de animais de produção e seus produtos tem contribuído 
significativamente para a qualidade da saúde humana e para 
o estabelecimento da civilização. Historicamente, além da 
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mera curiosidade científica, o surgimento e desenvolvimento 
de tecnologias reprodutivas foram estimulados pelo ganho 
econômico oferecido pelo potencial aumento no número 
de descendentes de animais geneticamente superiores ou 
simplesmente para proteger o  pool  genético de animais de 
exceção. Em outras palavras, as tecnologias reprodutivas 
foram desenvolvidas para oferecer alternativas de uma maior 
difusão de  germoplasmas  considerados superiores. O controle 
dos processos reprodutivos oferece inúmeras vantagens, 
servindo como um instrumento essencial para a aplicação da 
biotecnologia na produção animal.  

Dois aspectos da embriologia experimental são  atemporais 
e acompanham de forma permanente o desenvolvimento da 
ciência: o primeiro é a atividade do embrião no reconhecimento 
e na manutenção da prenhez. O segundo é a sua vulnerabilidade 
frente ao ambiente em que ocorre seu desenvolvimento. Hoje 
com o crescimento da biologia molecular e das  ômicas, e dos 
conhecimentos na área da  epigenética, podemos antever 
um cenário  multifacetádo  no emprego das  biotécnicas  de 
reprodução, como por exemplo, a clonagem e a transgenia. 
Também não devemos esquecer que a maior responsabilidade dos 
cientistas não é conduzir os seus experimentos, mas esclarecer 
a sociedade acerca do que se está realizando nos laboratórios, 
procurando revelar de forma clara os objetivos, ressaltando 
as vantagens e as desvantagens dos resultados obtidos. uma 
sociedade esclarecida, com acesso à educação de qualidade e 
com elevados padrões de ética e  de  moral, constituem-se na 
melhor matéria prima para um mundo mais justo e igualitário no 
acesso ao que denominamos vida moderna. 
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Resumos. XXIX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Gramado, 2015

Programa TETF + TETF

Consultar o Médico Veterinário para avaliação das femeas e maiores informações.
Blaschi et al, 2015.

Programa TETF 
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Parceria oriental esta construindo 
maior centro clonagem do mundo

Novo método de produção de
espermatozoides produzidos
totalmente in vitrouma parceria entre China e Coreia do Sul está construindo em 

Tianjin, cidade próxima a Pequim, um dos maiores centros de 
clonagem do mundo, com foco em clonagem bovina, além de 
outros animais, como cães. 

Segundo o executivo-chefe da companhia chinesa de 
biotecnologia Boyalife, o principal objetivo deste projeto é a 
produção em massa de bezerros, atendendo à demanda cada vez 
maior do mercado chinês por carne de qualidade. Inicialmente 
a empresa tem perspectiva de produzir 100 mil embriões, com 
planos de chegar a 1 milhão de bezerros produzidos anualmente. 
A produção deve ser iniciada ainda em 2016 e conta com 
investimento de mais de u$$ 30 milhões

A tentativa de produzir espermatozoides em laboratório e fora 

dos testículos para humanos e outros mamíferos levou a muitas 

falhas, sendo que o desenvolvimento da célula espermática 

parece ser dependente das condições únicas presente nos 

testículos. Entretanto, uma nova técnica parece finalmente 

realizar este feito: uma equipe de pesquisadores chineses 

conseguiu produzir espermatozoides a partir de células-tronco, 

acompanhando todo o processo de meiose que envolve a 

produção dos espermatozoides.  Os espermatozoides produzidos 

in vitro foram utilizados para fecundar oócitos e produziram 

camundongos saudáveis. Estudo semelhante já tinha sido 

realizado em 2011 por pesquisadores japoneses, que produziram 

células germinativas primordiais a partir de células-tronco. 

Entretanto, para completar o processo da espermatogênese, 

estas células eram transferidas para os testículos, sem que 

os pesquisadores pudessem realizar todo o processo in vitro, 

como ocorreu no novo estudo chinês, publicado na revista 

Stem Cell. Após produzirem células germinativas primordiais, 

semelhante ao estudo de 2011, os pesquisadores da Academia 

Chinesa de Ciências e da Nanjing university, adicionaram células 

testiculares de ratos recém-nascidos à cultura inicial, juntamente 

com diversos tipos de hormônios e fatores de crescimento, o que 

permitiu a formação de espermatozoides viáveis feitos em um 

processo totalmente in vitro.X

filhote saudáveis nascidos a partir de espermatozoides 
totalmente produzidos in vitro

Governo inglês aprova estudo 
com embriões humanos 
geneticamente modificados 

A bióloga Kathy Niakan obteve permissão do governo 
inglês para modificar embriões humanos utilizando a 
tecnologia CRISPR/Cas9. A pesquisadora do instituto 
Francis Crick, de Londres, solicitou permissão para 
usar esta técnica em estudos que objetivam um 
melhor entendimento sobre os genes necessários 
para o correto desenvolvimento inicial de embriões 
humanos. Embora alguns pesquisadores sejam contra 
estudos nesta área, muitos cientistas aprovam a 
iniciativa. De acordo com Peter Braude, professor 
emérito de ginecologia e obstetrícia do King´s College, 
estes estudos podem fornecer novas informações 
sobre mecanismos genéticos básicos que controlam a 
distribuição celular do embrião. “Estes mecanismos são 
cruciais para o correto desenvolvimento embrionário, 
e quando acontecem de forma errada podem resultar 
em Novo método de produção de espermatozoides 
produzidos totalmente in vitro.
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Como forma de minimizar parte dos impactos ambientais 

negativos decorrentes das atividades agropecuárias, começa 

a ser comercializado o primeiro lote de carnes de bovinos 

criados em campo nativos do Rio Grande do Sul. 

A inovação é resultado da aliança entre ambientalistas e 

pecuaristas em prol do aproveitamento econômico de uma 

vegetação nativa e de sua biodiversidade. 

Ambientalistas e pecuaristas venceram a resistência 

recíproca e, em conjunto, prepararam os critérios de 

certificação ambiental aos produtores. 

O novo desafio será a batalha pela conquista do consumidor, 

e saber se os compradores apreciarão o sabor, a consistência 

e o preço da carne dos animais criados neste sistema. Para 

mais informações, veja reportagem completa na revista 

Pesquisa Fapesp (Fevereiro/2016).

SBTE lança página no facebook 

Produção de carne bovina em campos nativos no sul do Brasil: 
O ecossistema agradece

A SBTE iniciou o ano de 2016 com uma novidade: agora, além 
do nosso site, os associados poderão ficar conectados com a 
página oficial da entidade na rede social Facebook. A página 
será mais uma ferramenta de comunicação entre os sócios 
e a SBTE, com postagens e interações em tempo real e 

especialmente com atualizações sobre as últimas novidades 

do XXX Encontro Anual, que ocorrerá em Foz do Iguaçu (PR) 

em agosto. Curta a nossa página e seja o primeiro a ficar por 

dentro das principais notícias da SBTE!  
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Atual Diretoria SBTE 2016-2017 
marca presença na 42ª Reunião 
Anual da IETS

Aconteceu entre os dias 23 e 26 de janeiro a 42ª Reunião 
Anual da International Embryo Technology Society (IETS), em 
The Galt House, Louisville, Kentucky. O evento contou com 
a participação de mais de 500 inscritos e aproximadamente 
250 resumos vindos de 33 países, incluindo o Brasil. 

A SBTE também marcou presença com parte da diretoria 
atual e associados. Como resultado, diversos palestrantes 
foram convidados para a próxima XXX Reunião Anual da 
SBTE e estarão presentes em Foz do Iguaçu (PR).

A próxima Reunião Anual da IETS acontecerá em Austin, 
Texas, no Renaissance Austin Hotel, entre os dias 14 e 17 de 
janeiro de 2017. Nos vemos lá!

Relatos da ESHRE

Organizado pela Sociedade Europeia de Reprodução 
Humana e Embriologia, o workshop Maturação do Ovócito 
- do Básico ao Clínico ocorreu de 3 a 5 de março em 
Bruxelas, na Bélgica. Os participantes discutiram os últimos 
avanços no conhecimento básico da biologia da maturação 
ovocitária e avaliaram o uso atual da maturação in vitro 
(MIV) nas clínicas de reprodução humana. 

Os assuntos foram debatidos por pesquisadores renomados 
como David Albertini, Helen Pincton, Jeremy Thompson, 
Marco Conti, Alberto Luciano, Robert Gilchrist e Sergio 
Ledda. um dos pontos altos foi a troca de informações entre 

Da esquerda para direita: Roberto Sartori, Felipe Perecin, João Henrique 
Viana, Luiz Sérgio Camargo e José Buratini

pesquisadores de biologia reprodutiva básica e de gametas 
de diferentes espécies e pesquisadores da clínica médica 
que usam a MIV em seus pacientes. 

Nas discussões, dois pontos importantes foram enfatizados: 
que a manutenção e a estabilidade do complexo cumulus-
ovócito é um pré-requisito básico para a MIV, e que 
as informações já disponíveis em modelos de animais 
domésticos podem contribuir muito para o desenvolvimento 
dessa técnica na área humana. 

Participaram do workshop a ex-presidente da SBTE (2014-
2015), Margot Alves Nunes Dode, autora desse relato, e o 
atual presidente da sociedade, José Buratini (2016 - 2017).

Apresentação do workshop Maturação do Ovócito - do Básico 
ao Clínico em Bruxelas, na Bélgica

A ex-presidente da SBTE Margot Alves Nunes Dode e o atual 
presidente, José Buratini, durante o workshop
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dICA dE LIVRo 
GINeCOlOGIa e ulTRaSSONOGRafIa RepROduTIva em bOvINOS

Os profissionais e estudantes que trabalham diretamente 
com os sistemas de produção de bovinos de todo o Brasil 
ganharam um novo aliado. 

A Embrapa Rondônia, em parceria com a universidade 
do Estado de Santa Catarina, lança o livro Ginecologia e 
ultrassonografia reprodutiva em bovinos. 

Trata-se de um manual prático, de consulta rápida e de 
fácil leitura, que pode auxiliar na condução adequada da 
avaliação reprodutiva. Em breve esta obra estará disponível 
para a venda na Livraria da Embrapa, no endereço www.
embrapa.br/livraria.  

De acordo com o pesquisador da Embrapa Rondônia Luiz 
Pfeifer, o livro apresenta uma visão prática, baseada em 
ampla pesquisa nas obras básicas e na experiência dos 

autores sobre a realização de exames de ginecologia e 
ultrassonografia reprodutiva em bovinos. O livro ainda 
mostra ao leitor também os principais achados que podem 
ser detectados nos exames de rotina.
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