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José Buratini
Presidente da SBTE – Gestão 2016/2017

PALAVRA
DO PRESIDENTE

Caros amigos,
 
Concluído o primeiro ano de nossa administração, me sinto gratificado 
pelo sucesso da Reunião Anual de 2016 e extremamente agradecido 
aos membros da diretoria por terem construído esse sucesso diante de 
uma conjuntura desfavorável. Os ingredientes fundamentais para isso 
foram o trabalho e a amizade. Contudo, o senso de responsabilidade 
pelo que ainda está por vir deve predominar nesse momento, 
principalmente porque ainda vivemos um período de dificuldades 
econômicas.

Estamos agora empenhados no preparo da Reunião desse ano, foco 
principal de minha fala nessa edição. Antes disso, quero manifestar 
o agradecimento de toda a nossa diretoria à Profa. Patrícia Mallard e 
ao Prof. Marcelo Nogueira por sua valiosa contribuição a esse número 
de nosso jornal, oferendo dois artigos muito interessantes sobre 
a importância dos protocolos de sincronização da ovulação para a 
biotecnologia e sobre o uso de células tronco para a regeneração de 
ovários comprometidos pela OPU. Aproveitem a leitura e sintam-se à 
vontade para propor novos tópicos ou textos.

Agora, quero estimulá-los a participar da nossa XXXI Reunião Anual, 
que será realizada de 17 a 19 de agosto de 2017, no Sheraton Reserva 
do Paiva Hotel & Convention Center. Tenho várias razões para isso: 
Conforme nossa tradição, a programação científica contará com 
cientistas e técnicos de destaque no Brasil e no mundo. Dentre outros 
cientistas de renome internacional, teremos a honra de receber 
o Professor David Albertini, protagonista de estudos e debates 
memoráveis no campo da Biologia Oocitária. Por outro lado, conforme 
discutido e solicitado em nossa última assembleia, os temas práticos 
serão reforçados na programação da “SBTE Tecnologia”.

Na direção da tecnologia, estamos especialmente entusiasmados 
com o workshop “SBTE de Porteira Aberta”. Este workshop incluirá 
palestras, apresentações de casos/experiências e discussões sobre 
a interface entre as Biotecnologias Reprodutivas e o Melhoramento 

Genético no contexto do agronegócio. Acreditamos que, junto com 
nossos parceiros condôminos, seremos capazes de atrair diferentes 
agentes da cadeia da pecuária para discutir conosco os rumos 
da ciência e da tecnologia em nossa área de forma a atender as 
demandas do mercado e os desafios nacionais e globais. A SBTE, 
por intermédio de seus sócios, revolucionou a Reprodução Animal 
e impactou fortemente a pecuária nacional nos últimos 30 anos. 
Entendemos que a SBTE pode estender sua colaboração ao estimular 
o debate científico e tecnológico em nossa área, aproximando o 
técnico, o cientista, as empresas e os demais agentes da cadeia da 
pecuária.

Do lado social, estamos muito felizes em levar a SBTE de volta à 
praia, atendendo ao pedido de muitos de vocês. O hotel sede é 
simplesmente espetacular. Recém-inaugurado e localizado diante 
de um coqueiral com o mar ao fundo. Os apartamentos com suas 
paredes inteiramente de vidro têm vistas espetaculares. Reforçamos 
que o custo da estadia com pensão completa no Sheraton será 
equivalente ao de 2016 em Foz. Ofereceremos ainda a possibilidade 
de acomodação em hotel de custo mais baixo próximo ao Sheraton. 
Trata-se do Hotel Tryp – Jaboatão dos Guararapes, também muito 
confortável e recém-inaugurado. Em breve divulgaremos os valores 
da estadia e as instruções para as reservas.

Finalmente, conto com a ajuda de todos vocês para que possamos 
fazer uma reunião inesquecível nesse ano. Sua participação e 
adesão desde já nos ajuda a planejar com responsabilidade o evento 
e a proporcionar mais conforto e divertimento durante a Reunião. 
Mas mais que isso, sua participação é fundamental para a nossa 
celebração e identidade. Se você é um sócio antigo, precisamos de 
sua presença para perpetuar os valores e o sentimento da SBTE. Se 
você é um sócio novo ou estudante, precisamos de você para nossa 
renovação e continuidade. Vida longa à família SBTE.

Até breve.
Forte abraço.
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INTRODUÇÃO

Durante os últimos anos, a pecuária de corte no Brasil sofreu 
um enorme ganho quantitativo e qualitativo. A aplicação de 
técnicas modernas de produção, incluindo as biotecnologias 
ligadas à reprodução animal, contribuiu para que o país 
alcançasse posição de destaque na pecuária mundial. Desta 
forma, o rebanho Brasileiro representa o segundo maior 
rebanho comercial bovino do mundo, com 213 milhões de 
animais (IBGE, 2015) e país líder na exportação de carne 
bovina (CNPC, 2016). No contexto específico da reprodução 
animal, o Brasil é líder isolado na produção in vitro de 
embriões (IETS, 2017) e produziu mais de 353.500 embriões 
em 2015, entre os segmentos de zebuínos e taurinos leiteiros 
e de corte (Viana e Figueiredo, 2016). Ainda, a cadeia 
agroindustrial de carne bovina movimentou mais de R$ 
483 bilhões em 2015, sendo que entre salários e encargos 
com funcionários, diretamente relacionados com esse setor 

(fazendas e indústrias), o valor somado ultrapassou os R$ 
11,3 bilhões (Vaz, 2017).

Do ponto de vista econômico, o desempenho reprodutivo é 
um dos principais focos da pecuária. Como exemplo, segundo 
o último relatório da ASBIA (2014), apenas 12 % do rebanho é 
inseminado. Mesmo com o salto considerável proporcionado 
pela inseminação artificial em tempo fixo (IATF), constata-se 
que há uma lacuna bastante considerável a ser preenchida 
neste contexto.

Devido ao interesse crescente pelo incremento do potencial 
genético, biotécnicas como a inseminação artificial (IA ou 
IATF), a superovulação (SOv), a transferência de embriões 
(TE) e a produção in vitro de embriões (PIVE), tem sido 
aprimoradas continuadamente de modo a customizar 
particularidades do estado fisiológico, nutricional e do grupo 
genético dos animais.

Marcelo F. G. Nogueira possui graduação (1988), mestrado (2001) e doutorado (2005) em Medicina 
Veterinária pela FMVZ, Botucatu da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é 
assessor Ad Hoc regular ou esporádico dos periódicos "Reproductive Biology & Endocrinology", "PLOS ONE", 
"Reproduction, Fertility & Development", "Animal Reproduction", bem como assessor cientí�co para a análise 
de processos para a FAPESP. É atualmente Professor Assistente Doutor e foi Jovem Pesquisador Fapesp na 
Universidade Estadual Paulista (UNESP, Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus de Assis). Participa, como 
docente e orientador, dos programas de Pós-Graduação em Farmacologia e Biotecnologia (Instituto de 
Biociências, UNESP, Campus Botucatu) e em Biociências: Caracterização e Aplicação da Diversidade Biológica 
(FCL/Assis). Participou como coordenador de comunicação da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões 
(SBTE) nas gestões 2008/09, 2010/11 e 2014/15. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com 
ênfase em Biotecnologia de Embriões, atuando principalmente nos seguintes temas: superovulação, 
transferência de embrião, receptor do LH, quimerismo embrionário, produção in vitro de embriões e 
micromanipulação embrionária.

PROTOCOLOS DE SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO 
PARA BOVINOS: CUSTOMIZAÇÃO OU EXAGERO?

Marcelo Fábio Gouveia Nogueira 1, Ronaldo Luiz Ereno 2, Ciro Moraes Barros 3 e Marcelo Marcondes Seneda 4 

1Laboratório de Micromanipulação Embrionária, Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências e Letras, 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Assis-SP, marcelo@assis.unesp.br; 2Faculdade Estácio de Sá – FAESO, Ourinhos-SP, 

erenoronaldo@ig.com.br; 3Departamento de Farmacologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu-SP (professor aposentado); 
4Laboratório de Biotecnologia da Reprodução Animal, Departamento de Clínicas Veterinárias, Centro de Ciências Agrárias, 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, mseneda@uel.br
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Entretanto, apesar de grandes avanços voltados para a 
eficácia e a simplificação dos protocolos hormonais usados 
para a IATF, a SOv e a TETF, ainda há margem para novos 
aprimoramentos. Ainda é incerto o limite que tais protocolos 
poderão atingir, em termos de simplicidade e eficácia, e se 
estes serão cada vez mais particularizados para a condição 
dos animais ou se haverá alguma convergência entre eles 
concomitante com a diminuição das opções atuais.

IATF

A IA é uma biotecnologia que permite a introdução do 
melhoramento genético nos rebanhos em um curto período 
de tempo. No entanto, considerando que o Brasil possui o 
maior rebanho de corte comercial do mundo (213 milhões de 
cabeças) e que 80% destes animais são de origem zebuínas 
(raça Nelore ou anelorados) a utilização desta biotecnologia 
apresentou pouco avanço em sua implantação até meados 
de 2007. Um dos entraves encontrados na expansão da IA foi 
a observação de cio, que necessitava de pessoal treinado, 
além do agravante de que nas fêmeas Nelore o período de 
manifestação do estro é curto e com alta incidência durante 
a noite.

O conhecimento detalhado dinâmica folicular em bovinos 
permitiu que técnicas de sincronização da ovulação fossem 
desenvolvidas, permitindo que um grupo de animais 
pudesse ser inseminado simultaneamente, dispensando a 
observação do estro. Além da grande vantagem em permitir 
a inseminação em horário programado, também propiciou a 
indução de ciclicidade nos animais em anestro pós-parto.

O mercado atual dispõe de muitas opções de tratamentos 
hormonais para o controle farmacológico do ciclo estral e 
ovulação. Com a IATF, torna-se possível o encurtamento da 
estação de reprodução e também do intervalo entre partos. 
A logística produtiva se torna mais eficiente e todas as 
etapas da indústria da pecuária podem ser incrementadas.

Os protocolos que utilizam o GnRH no início do tratamento 
(Ovshync, C0-Synch, Bó et al., 2016) tem como estratégia 
promover um pico endógeno de LH e a ovulação de um folículo 

dominante no momento da administração deste fármaco, 
com a emergência da onda ocorrendo por volta de 1,5 a 2 dias 
após (Bó et al., 2016). No entanto, a porcentagem de animais 
que ovulam com a indução pelo GnRH é muito variável 
(15 a 50%), pois em altas concentrações de progesterona 
endógena (animais ciclando) o pico de LH esperado pode não 
ocorrer, comprometendo toda a dinâmica folicular durante o 
tratamento (Colazo et al., 2008; Dias et al., 2010). Em fêmeas 
zebuínas, há o agravante da ocorrência de três ondas de 
crescimento folicular, aumentando a chance de não haver um 
folículo responsivo no momento da aplicação do GnRH. Este 
aspecto comprometeria a emergência de uma nova onda e 
toda a dinâmica no decorrer do protocolo.

Outro fator limitante refere-se aos animais em anestro pós-
parto. Caso haja ovulação após esta primeira aplicação 
de GnRH, pode ocorrer a lutéolise prematura após a IATF 
(Crowe et al., 1993). A baixa concentração de progesterona 
em um ciclo estral resulta em alta produção de PGF2α no 
ciclo estral subsequente, podendo comprometer o sucesso 
da inseminação. Isso decorre devido à baixa concentração 
de progesterona ser ineficaz em bloquear os receptores de 
ocitocina no útero, facilitando a ocorrência da luteólise. Por 
esses motivos, aliado ao seu custo, esses protocolos não 
são utilizados em nosso rebanho de corte.

No Brasil, os protocolos para IATF mais utilizados para bovinos 
de corte são os que utilizam uma fonte de progesterona/
progestágeno associado com a administração de benzoato 
de estradiol no início do tratamento (D0, dia aleatório do ciclo 
estral), a retirada da fonte de progesterona/progestágeno 
junto com a administração de PGF2α e cipionato de estradiol 
(D8) e a IATF ocorrendo 48 horas após (D10). A associação de 
benzoato de estradiol e progesterona (D0) permite que ocorra 
a atresia de todos os folículos dependentes de gonadotrofinas, 
inclusive o dominante caso esteja presente. Assim, ocorre a 
emergência de uma nova onda de crescimento folicular entre 
3 e 4 dias após (D3-D4). O início da emergência desta onda 
é dose dependente, conforme a concentração do benzoato 
de estradiol administrado (emergência da onda folicular em 
D3,0, D3,3 e D3,8 para 1, 2 e 4 mg de benzoato de estradiol, 
respectivamente; Bastos et al., 2011).
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A utilização da progesterona/progestágeno em protocolos 
de IATF tem se mostrado eficiente de modo geral. Em 
concentrações adequadas, há a inibição da ovulação durante 
o período (D0 a D8), além dos benefícios do esteroide 
exógeno na regressão e crescimento folicular durante o 
período de tratamento.

Após o surgimento dos primeiros tratamentos hormonais para 
IATF, muitas adaptações foram inseridas nos protocolos. A 
remoção temporária dos bezerros (RTB) no dia da retirada dos 
implantes e aplicações da PGF2α e do cipionato de estradiol, 
foram técnicas benéficas que melhoraram a taxa de prenhez 
em vacas lactantes e em anestro pós-parto. Posteriormente, 
a gonadotrofina coriônica equina (eCG) administrada no dia 
da retirada do dispositivo intravaginal/implante e a PGF2α e 
o cipionato de estradiol mostraram efeito positivo na taxa de 
prenhez dos animais tratados, simulando o mesmo efeito da 
RTB. Devido à sua dupla ação (majoritariamente semelhante 
ao FSH e minoritariamente ao LH) e longa meia-vida, a eCG 
permite uma melhor maturação folicular e aumento na síntese 
de progesterona pelo corpo lúteo formado posteriormente. 
Os efeitos são particularmente interessantes no anestro 
puerperal de vacas com baixo escore de condição corporal 
(Bó et al., 2016).

Em novilhas Nelore cíclicas e vacas solteiras submetidas 
a protocolos de IATF, os resultados comumente são a taxa 
de prenhez inferior com relação aqueles de vacas paridas. 
Possivelmente, as causas dessa menor fertilidade podem 
estar relacionadas com a taxa de sincronização ou com os 
fatores que interfiram na taxa de concepção. Por exemplo, 
a maturação folicular, o ambiente uterino e os aspectos 
relacionados com o embrião. Esses fatores influenciam a 
taxa de prenhez por diminuírem a taxa de concepção nos 
animais sincronizados. Uma estratégia válida e utilizada 
em protocolos de IATF para novilhas e vacas solteiras é o 
adiantamento da aplicação da prostaglandina em 2 dias, ou 
seja, 48 horas antes da retirada da fonte de progesterona. 
Novilhas tenderam a apresentar maior taxa de concepção 
com essa estratégia, quando comparadas com novilhas que 
receberam a prostaglandina no momento da retirada do 
dispositivo intravaginal (respectivamente 64,0 e 39,9%; Sá 

Filho et al., 2003). Neste tratamento, ao induzir a luteólise 
antecipada a progesterona sub luteal - proveniente do 
dispositivo intravaginal - possivelmente promova o aumento 
da pulsatilidade de LH. Esse aspecto permitiria uma 
melhor maturação folicular (maior produção de estradiol) 
e, consequentemente, maior responsividade ao GnRH 
endógeno. No entanto, com essa alteração há o acréscimo 
de um dia no manejo com os animais.

A indução da ovulação em protocolos de IATF para bovinos 
de corte pode ser induzida pela administração de 1 mg de 
benzoato de estradiol, 24 horas após a remoção da fonte 
de progesterona, com a inseminação sendo realizada entre 
30 e 36 horas após. Quando a opção for pela utilização 
do benzoato de estradiol no último dia de tratamento, há 
a necessidade de um dia a mais de manejo (totalizando 4 
passagens dos animais pelo tronco de contenção). Uma outra 
opção são os protocolos onde há a substituição do benzoato 
de estradiol por cipionato de estradiol como indutor de 
ovulação. Como a meia-vida do cipionato de estradiol é mais 
longa que a do benzoato, nesse protocolo sua administração 
ocorre no mesmo dia da remoção da fonte de progesterona 
(ou seja, no mesmo dia em que a eCG e a prostaglandina 
são administradas; D8) e o manejo dos animais é minimizado. 
Nesse caso, a IATF é realizada 48 horas após a administração 
do cipionato de estradiol. No entanto, parece que o cipionato 
de estradiol é menos efetivo em sincronizar o pico de LH 
e, consequentemente, a ovulação quando comparado com o 
uso de GnRH ou benzoato de estradiol.

O protocolo de progesterona e benzoato de estradiol, 
utilizando o cipionato de estradiol como o indutor da 
ovulação, é hoje um dos protocolos mais utilizados em 
rebanhos de corte no Brasil (Figura 1). Isso decorre do fato 
dele necessitar de apenas 3 manejos com os animais no 
curral. No entanto, há muita discrepância em relação à taxa 
de prenhez entre distintas propriedades ou, ainda, dentro 
dos mesmos rebanhos entre as estações reprodutivas.

É fato que as vacas lactantes primíparas, particularmente no 
anestro pós-parto, representam o maior desafio reprodutivo. 
São animais que estão ainda em fase de crescimento e 
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em sua primeira lactação. Possivelmente, o efeito inibidor 
da mamada sobre o eixo-hipotalâmico-hipofisário (Yavas 
e Walton, 2000) deve ser mais acentuado em relação às 
vacas pluríparas. As primíparas também são as vacas que 
mais perdem condição corporal após a parição, dificultando 
ainda mais a obtenção de resultados satisfatórios com um 
protocolo de IATF, qualquer que seja este.

SOv

A superovulação ovariana (SOv), também denominada de 
superestimulação ovarina, é uma das etapas da técnica de 
múltipla ovulação e transferência de embrião (MOET). Embora 
mais antiga, essa técnica atingiu uma importância comercial 
mundialmente apenas nos anos 1970s e 1980s. Nesse 
período em que a técnica se desenvolveu (aproximadamente 
50 anos), ela evoluiu em diversos índices produtivos e 
aparentemente, ao menos na última década, entrou em 
plateau. Essa estagnação nos seus índices produtivos – a 
despeito de novos protocolos surgidos e variações dos 
mesmos – encontra eco na produção in vitro de embrião 
(PIVE) humano em que, na última década, não houve evolução 
da taxa de gestação e das técnicas de reprodução assistida 
em geral (Andersen, 2017). A SOv está constantemente em 
retração no Brasil, em relação à PIVE bovino (redução de, 
aproximadamente, 48% do total de embriões produzidos por 
SOv de 2014 para 2015; Viana e Figueiredo, 2016). Apesar 
dessa retração, que se deve a outras variáveis, a eficiência 
da técnica em si está bem estabelecida há algum tempo. 
Como exemplo, em 2013 havia uma média mundial de 6,9 
embriões viáveis por colheita de doadora submetidas à SOv 
e, particularmente, a média da França neste mesmo ano 
foi de 5,3 embriões viáveis (Perry, 2013). Considerando que 
a média Francesa relatada há quase 28 anos atrás foi de 
5,0 embriões viáveis por colheita e que, nesse mesmo ano 
de 1989, a média Europeia foram os mesmos 5,0 embriões 
viáveis, podemos concluir que a produção mundial de 
embriões derivados da SOv está estagnada – há quase 3 
décadas! - entre 5 e 7 embriões viáveis por colheita (Nibart 
e Thibier, 1990).

Pelas mesmas dificuldades descritas na seção IATF, entre 

outras, a observação do cio de uma doadora superestimulada 
sempre foi problemática. A frequente manifestação estral 
no período noturno, a dificuldade em determinar o início 
exato do cio, a grande expectativa em cima da produção 
genética da doadora e a quantidade e o valor do sêmen 
utilizado geravam enorme expectativa se a observação do 
cio, e a subsequente IA, havia sido correta. Não obstante 
esses empecilhos, e desde que o manejo e capacitação 
técnica dos funcionários da propriedade sejam adequados, a 
média da produção de embriões viáveis de vacas Nelore não 
diferiu com ou sem a observação de cio - isto é, IATF após a 
sincronização da ovulação da doadora superestimulada (6,2 
e 7,2 por colheita, respectivamente; Nogueira et al., 2002). 
Desse modo, a experiência mostrou que em propriedades 
com equipes bem treinadas de funcionários (capacitados, 
estimulados e reciclados) a IATF associada com a SOv não 
aumentou a produção de embriões viáveis quando comparada 
com a IA após observação do cio (Nogueira e Barros, 2006; 
2009). Entretanto, quando a detecção do cio ocorre de 
forma sub ótima, o programa de SOv das doadoras pode se 
beneficiar da sincronização da ovulação associada com a 
IATF e aumentar a produção média de embriões viáveis e a 
taxa de viabilidade (Nogueira e Barros, 2009).

A supressão do pico endógeno pré-ovulatório de LH (com 
um antagonista de GnRH) associado com a indução exógena 
da ovulação (com hCG), foi primeiro descrita por Rieger et 
al. (1990). Subsequentemente, o grupo do Professor Steph 
J. Dieleman (Universidade de Utrecht, Países Baixos) 
desenvolveu o protocolo no qual uma fonte exógena de 
progesterona bloqueava o pico endógeno de LH da doadora 
superestimulada e a sincronização da ovulação ocorria 
por meio da administração de GnRH. Em uma série de 
artigos publicados, esse grupo também sugeriu que a fonte 
exógena de progesterona – benéfica para o bloqueio do 
pico de LH – poderia ser deletéria para o oócito caso essa 
fonte permanecesse por um longo tempo (isto é, estímulo 
progesterônico próximo do momento da indução da ovulação).

Outro importante conceito, que propiciou o desenvolvimento 
de um eficiente protocolo de SOv associado com a IATF, 
foi o de atrasar (postponement) o pico induzido de LH. 
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Primeiro com Rieger et al. (1990) – e depois explorado pelos 
grupos dos Professores S. J. Dieleman e Michael D’Occhio 
(Universidade de Queensland, Austrália) – o atraso do pico 
induzido de LH foi tentado por 2, 12 e 24 horas (quando 
comparado com a ocorrência média do pico endógeno de LH 
após 48 horas da administração de prostaglandina). Rieger 
e D’Occhio relataram benefícios quando o atraso do pico de 
LH foi de, respectivamente, 24 e 12 horas. Com isso, abriu-
se uma nova possibilidade; o pico endógeno de LH que era 
irregular em sua ocorrência (pois dependia da quantidade 
de folículos em crescimento durante a superestimulação 
ovariana) e, normalmente, era precoce em relação à 
ocorrência fisiológica de animais não superestimulados (pois 
o limiar de estradiol circulante, exigido para deflagrar o pico 
endógeno de LH, era atingido mais rapidamente devido aos 
vários folículos em crescimento) pôde ser precisamente 
induzido. Ao atrasar o pico de LH, também foi possível deixar 
que os folículos tivessem um tempo adicional de crescimento 
antes da ovulação e, com isso, potencialmente os oócitos 
neles contidos se beneficiaram também (Hyttel et al., 1991; 
Dieleman e Bevers, 1993).

A massa crítica de conhecimentos da época, derivada 
desses mecanismos demonstrados, permitiu que surgisse 
um protocolo denominado de P-36 (Barros e Nogueira, 
2001; 2005). Nesse protocolo, o dispositivo intravaginal 
contendo progesterona (inserido primariamente, e junto com 
a administração de benzoato de estradiol, para a indução 
da emergência de uma nova onda folicular; Bó et al., 2003) 
foi mantido por 204 horas (8,5 dias de permanência; D8,5). 
A remoção dessa fonte exógena de progesterona se deu 
36 horas após a administração da PGF2α (no D7) e junto 
com a última das oito doses de FSH administrado para 
a superovulação (D5 a D8,5). Disso decorreu o nome do 
protocolo, ou seja, progesterona permanecendo por 36 horas 
(P-36) após a indução da luteólise. Além disso, a indução 
da ovulação foi, inicialmente, realizada com 25 mg de LH 
adenohipofisário porcino após 12 horas da remoção da fonte 
de progesterona (D9) e as ovulações ocorreram entre 24 e 
36 horas após a administração do LH exógeno (entre D10 
e D10,5). O período de 36 horas entre a remoção da fonte 
de progesterona (D8,5) e o início das ovulações (D10) se 

mostrou seguro para a produção de embriões viáveis e a taxa 
de viabilidade em doadoras Nelore e taurinas (Nogueira e 
Barros, 2009; Baruselli et al., 2006; 2015; Sartori et al., 2016).

Posteriormente ao surgimento original do protocolo P-36 
(para vacas Nelore), houve grande atenção de pesquisadores 
e de profissionais de campo por essa plataforma para a SOv 
associada com a IATF. Disso decorreu um intenso refinamento 
do protocolo e o surgimento de adaptações (Figura 1) como:

i) agente indutor da ovulação. Além da dose original de LH 
(25 mg, Lutropin, Bioniche), também foram testadas doses 
reduzidas de LH (12,5 e 6,2 mg) sem que diferenças tenham 
sido detectadas entre elas. Também foi usada a hCG e o 
GnRH com resultados comparáveis com a dose original de LH 
(Nogueira e Barros, 2009; Baruselli et al., 2006);
        
ii) período entre a administração da prostaglandina e a 
remoção da fonte de progesterona. Em sua origem, o P-36 
foi derivado de um protocolo em que o período testado de 48 
horas não se mostrou deletério para os índices reprodutivos 
(Nogueira et al., 2002). Porém, para aumentar a margem de 
segurança dos efeitos negativos da longa permanência da 
progesterona, optou-se pelo período de 36 horas. Desse 
modo, não é de se estranhar que variações testadas por 
outros pesquisadores com 24 horas (P-24) e 48 horas (P-48) 
tenham produzido resultados semelhantes ao P-36 (Nogueira 
e Barros, 2009; Baruselli et al., 2006);

iii) momento de administração do indutor da ovulação. No 
protocolo P-36 original, o LH exógeno era administrado 12 
horas após a remoção da fonte de progesterona, ou seja, 
48 horas após a PGF2α administrada. Com isso, o protocolo 
era descrito como P-36/LH48. Curiosamente, para as raças 
taurinas HPB e Angus e a raça Sul-africana Bonsmara esse 
protocolo não se mostrou eficaz. Quando a administração do 
indutor da ovulação (LH ou GnRH) foi atrasada em 12 horas 
(isto é, 60 horas após a prostaglandina em um protocolo 
denominado P-36/LH60) houve um significativo aumento na 
produção de embriões viáveis. Entretanto, para a raça Nelore 
o uso do protocolo P-36/LH60 se mostrou prejudicial, sendo 
o P-36 ou o P-24 com o LH48 a melhor opção. A combinação 
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do P-36 ou do P-24 com o LH48 (Nelore) ou o LH60 (taurinos 
e Bonsmara) permite uma certa flexibilidade nesse protocolo 
(Nogueira e Barros, 2009; Baruselli et al., 2006; 2015; Sartori 
et al., 2016);

iv) momento da IATF. Devido ao curto período de tempo em 
que as ovulações ocorrem com o P-36 (intervalo de 12 horas, 
entre 24 e 36 horas após a administração do LH), duas IATF 
são realizadas às 12 e 24 horas pós-LH. Embora não seja 
racional a redução da quantidade de espermatozoides, na 
inseminação de uma doadora potencialmente com múltiplos 
oócitos no oviduto, houve tentativas de fazer IATF com uma 
única dose de sêmen. Assim, tanto a realização de IATF única 
com 16 horas (Baruselli et al., 2006) ou 24 horas (Nogueira 
e Barros, 2009) não reduziu significativamente a taxa de 
viabilidade observada;

v) substituição parcial do FSH pela eCG. Uma das últimas 
modificações do protocolo original P-36 foi a substituição 
das duas últimas doses de FSH (D8 e D8,5) por duas doses 
de 200 UI de eCG. Em doadoras Aberdeen e Red Angus 
e Bonsmara, essa substituição se mostrou benéfica em 
avaliação empírica (dados de campo). Ainda, a substituição 
parcial do FSH pelo eCG induziu diferenças significativas 
quando comparada com a utilização apenas do FSH 
adenohipofisário (Nogueira e Barros, 2009; Barros et al., 
2013; Castilho et al., 2014). Entretanto, devido ao potencial 
imunogênico da eCG, é necessária cautela com a utilização 
repetida dessa alternativa.

Assim, mais de 15 anos após a concepção do protocolo 
P-36, essa plataforma permanece flexível e robusta, com 
variações que permitem o seu uso em fêmeas zebuínas 
e taurinas, com uma ou duas doses de sêmen na IATF e, 
potencialmente, permitindo a melhor sincronização entre 
as ovulações induzidas e a inseminação da doadora. 
Abordagens moleculares (miRNA e mRNA) e celulares 
(vesículas extracelulares) de alguns aspectos do P-36 
continuam a propiciar um conhecimento mais aprofundado 
sobre como a SOv regula os mecanismos de crescimento 
folicular, ovulação, transporte dos gametas e fertilização 
(Barros et al., 2013; Castilho et al., 2014; Santos et al., 2017).

PIVE e TETF

A biotécnica da produção in vitro de embriões (PIVE) tem 
sido um poderoso instrumento para a multiplicação e 
disseminação de genética de alta qualidade. A PIVE tem se 
tornado mais acessível nas últimas décadas e, atualmente, 
pode ser considerada uma técnica estabilizada. O Brasil 
ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de PIVE bovinos 
e esta liderança tem sido relacionada ao predomínio de 
animais Zebu e aos projetos de larga escala realizados no 
país.

Para garantir o sucesso de um programa de PIVE, um aspecto 
crucial refere-se à questão das receptoras. Dessa forma, 
a eficiência dos protocolos de preparação de receptoras 
torna-se um item de extrema importância para o sucesso 
da obtenção de produtos pela transferência de embriões 
(TE). Em rebanhos leiteiros, mais de 50% das vacas em 
cio não são detectadas. Este problema é mais acentuado 
quando animais de alta produção leiteira são utilizados como 
receptoras, uma vez que as altas taxas de metabolização do 
estradiol tornam os sinais de estro ainda menos intensos 
(Rodrigues et al., 2010). A falha na detecção de cio também 
representa grande desafio em programas que utilizam gado 
com algum grau de sangue Bos indicus, em decorrência da 
maior ocorrência noturna de estro e com menor duração. Com 
o intuito de solucionar problemas relacionados à detecção 
de cio e de aumentar a proporção de receptoras adequadas 
para receber embriões, diversos protocolos hormonais foram 
desenvolvidos, viabilizando a TE sem haver a necessidade 
da observação de estro. Esses protocolos possibilitam a 
transferência de embriões em tempo fixo (TETF), por meio do 
uso de hormônios que controlam a dinâmica folicular e luteal, 
promovendo a sincronização do momento da ovulação.

A seleção de receptoras de alta qualidade é um procedimento 
desafiador, especialmente em países como o Brasil, onde 
há maior número de embriões em relação à capacidade de 
transferência direta para as receptoras. O uso de novilhas 
como receptoras virgens costumava ser indicado como a 
melhor opção para obtenção de maiores taxas de prenhez. 
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Havia um conceito informal de que a melhor receptora seria 
a novilha meio-sangue, geralmente um cruzamento de Nelore 
com raças Europeias com alguma aptidão leiteira (como a 
Simental ou a Pardo-Suíço). Entretanto, em função de uma 
oferta reprimida e grande demanda, verificavam-se valores 
de mercado muito altos associados com a escassez deste 
padrão de receptoras. Particularmente, grandes projetos 
de TE se tornavam inviáveis com este tipo de novilhas 
para receberem os embriões. Uma alternativa de sucesso 
refere-se à utilização de vacas Nelore recém-paridas como 
receptoras de embriões. Trata-se da categoria de fêmeas 
com maior número de animais no país, favorecendo assim 
a oferta adequada e valores reais de mercado. Contrariando 
ideias pré-concebidas, esta categoria animal tem suportado 
uma taxa de prenhez ao redor de 40 % (dado baseado 
em mais de 30.000 bezerros nascidos). A opção de serem 
utilizadas vacas com bezerro ao pé deve ser criteriosa 
quanto à nutrição e sanidade, para que seja possível reiniciar 
o ciclo estral logo após o parto, a tempo de responder aos 
protocolos de sincronização (Jones & Lamb et al., 2008). 
O tratamento mais simples para a sincronização do cio de 
receptoras é baseado na administração de PGF2α (uma ou 
duas aplicações com intervalo de 11 a 14 dias). Apesar de 
ser relativamente eficaz e de baixo custo, o tratamento com 
PGF2α depende da eficiente observação de cio, bem como 
da capacidade de resposta dos corpos lúteos dos animais 
submetidos ao protocolo. Para programas em larga escala, 
as limitações da sincronização de cio podem inviabilizar 
a eficiência da técnica sendo, portanto, mais indicado 
sincronizar a ovulação e fazer a TETF. Em programas de 
larga escala de PIVE, nos quais a maior parte dos embriões 
é transferida a fresco, é necessária a disponibilização de um 
expressivo número de receptoras. Para tanto, os protocolos 
de TETF tem sido cada vez mais utilizados. A despeito de 
apresentarem propriedades farmacocinéticas distintas, o 
benzoato de estradiol (BE) e o cipionato de estradiol (CE) 
são considerados bons indutores de ovulação em Bos taurus 
e em Bos indicus. Por possuir meia-vida mais curta, o BE 
promove maior liberação de LH e pico de menor duração do 
que o CE, resultando em maior sincronia dos picos de LH 
(Sales et al., 2012). O CE, devido à sua baixa solubilidade 
em água, é liberado mais lentamente e proporciona efeito 

mais prolongado. Protocolos de TETF que utilizam o BE como 
indutor de ovulação são amplamente utilizados. Um modelo 
clássico consiste na administração de BE (2 mg) e inserção 
de implante liberador de progestágeno em dia aleatório do 
ciclo estral (D0). No D5, é administrada a eCG (400 UI) e, no 
D8, o implante é removido concomitante à administração de 
PGF2α (0,5 mg). No D9, é administrada uma nova dose de 
BE (1 mg). O D10 é considerado o dia do cio (embora este 
não seja observado), sendo que a TETF é realizada no D17. 
Mais recentemente, a eCG tem sido aplicada no momento 
da retirada do implante e, com isso, é evitado um manejo 
adicional dos animais no protocolo. A administração de eCG 
nos protocolos de sincronização é capaz de aumentar as 
taxas de prenhez e de receptoras selecionadas para a TE 
(Figura 1). Por sua capacidade de aumentar o tamanho do 
folículo ovulatório e de induzir ovulações únicas e múltiplas, 
este fármaco proporciona uma maior concentração de 
progesterona durante a fase lútea subsequente (Nogueira et 
al., 2004; Baruselli et al., 2010).
Em protocolos que utilizam o CE como indutor de ovulação, 
este é administrado no D8, juntamente com a remoção do 
implante de progestágeno. O D10 é considerado o dia do cio 
e a TETF é realizada no D17 (Rodrigues et al., 2010). Enquanto 
no protocolo com BE são necessários 4 manejos dos animais 
no curral, a substituição pelo CE permite eliminar um desses 
manejos e minimizar o estresse dos animais e o tempo 
dispendido pelos funcionários com as atividades do protocolo 
de TETF. Atualmente, a grande parte dos protocolos de TETF 
requer apenas 3 manejos, sendo 2 deles para a aplicação de 
fármacos e o último para a TE em si.

Com a finalidade de facilitar ainda mais o manejo de 
receptoras em programas de larga escala, diferentes 
períodos de permanência do implante tem sido utilizados. 
O protocolo de sincronização é iniciado no mesmo dia 
em todos os animais do lote (D0), com a possibilidade de 
retirar o implante com 7, 8 ou 9 dias. É possível começar 
o programa em todos os animais e fazer a retirada em 1/3 
do lote a partir do D7. O indutor de ovulação (CE), o agente 
luteolítico e a eCG naturalmente são aplicados no mesmo 
dia da retirada do implante. Desse modo, o grupo no qual 
o implante foi retirado com 7 dias recebe embriões no D16, 
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e assim sucessivamente, tornando mais viável o ajuste 
da sincronização do estágio embrionário com o ambiente 
uterino da receptora. Em um programa recente, 357 vacas 
Nelore com bezerro ao pé foram submetidas à TETF com a 
retirada do implante nos dias 7, 8 ou 9 do protocolo. Não foi 
observada diferença entre as taxas de aproveitamento das 
receptoras e de prenhez dos animais que permaneceram com 
o implante por 7 (42% de prenhez), 8 (44%) ou 9 dias (43%).
Muitas pesquisas foram realizadas no sentido de reduzir o 
número de vezes em que as receptoras são manejadas durante 
os protocolos de sincronização. Os resultados obtidos até 
o momento são considerados bastante satisfatórios, uma 
vez que os protocolos atuais são considerados práticos e 
facilmente executáveis. 

A TETF é uma alternativa interessante que pode permitir a 
obtenção de uma boa taxa de prenhez durante o ano todo, 
até mesmo em vacas repetidoras de cio e vacas produtoras 

de leite nos meses mais quentes do ano. Finalmente, avanços 
no uso de sêmen sexado e no transporte de embriões por 
longas distâncias possibilitaram a eficácia dos programas 
de PIVE em larga escala, beneficiando a pecuária de carne 
e leite.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aparentemente e apesar dos inúmeros protocolos e 
variações dos mesmos, há um esforço para a customização 
do uso destes considerando os estados fisiológico (novilha, 
vaca primípara ou plurípara) e nutricional (escore de 
condição corporal), o grupo genético (Bos taurus ou Bos 
indicus), o estresse e horas de atividade dispendida (número 
de manejos dos animais no curral) e a relação custo/eficácia 
(uso de benzoato ou de cipionato de estradiol, de GnRH 
ou de LH). Ao atingirmos o limite técnico da variedade de 
protocolos de sincronização da ovulação, talvez haja uma 

Figura 1. Imagem ilustrativa das principais abordagens utilizadas para as etapas da sincronização da ovulação na inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), superovulação (SOv) e transferência de embrião em tempo fixo (TETF). P4 – introdução de 
dispositivo intravaginal contendo progesterona ou implante contendo progestágeno. BE – benzoato de estradiol. RP4 – 
remoção do dispositivo ou implante. CE – cipionato de estradiol. hCG – gonadotrofina coriônica humana. RTB – remoção 
temporária do bezerro. eCG – gonadotrofina coriônica equina. TFSH-eCG – troca das duas últimas doses de FSH por eCG. 
PLH – atraso na administração do LH.
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seleção daqueles mais robustos e flexíveis para a maioria 
das situações encontradas no campo. Nesse futuro teórico, a 
seleção dos protocolos mais aptos seria uma decorrência do 
julgamento dos profissionais responsáveis pela reprodução 
animal em conjunto com os proprietários dos rebanhos.
Um aspecto crucial das biotécnicas da reprodução animal, 
particularmente IATF e TETF, é a necessidade de atuar 
com extrema responsabilidade na aplicação das mesmas. 
No panorama atual, tais ferramentas têm sido utilizadas 
majoritariamente em programas de larga escala. Isto 
significa um impacto de grandes proporções no contexto 
genético das próximas gerações do rebanho nacional. Como 
profissionais atuando diretamente com essa realidade, é 
nosso dever prioritário garantir o melhor resultado para o 
ganho da pecuária brasileira, tanto a curto, como médio e 
longo prazo.

Nosso país enfrenta recorrentes crises que atinge, entre 
outros, o setor da pecuária bovina. Assim, no passado houve 
turbulências com a constatação de focos de febre aftosa e 
outras moléstias infectocontagiosas do gado bovino, bem 
como instabilidades financeiras do mercado específico e 
da economia em geral. Atualmente, convivemos com a crise 
decorrente da repercussão internacional da Operação Carne 
Fraca deflagrada pela Polícia Federal. Atinente a SBTE, o 
melhor antídoto para enfrentar tais crises (isto é, minimizar 
as perdas durante a crise e ter uma rápida capacidade de 
recuperação após o término dela) ainda está no conhecimento 
científico e tecnológico das técnicas de reprodução assistida 
e em sua responsável aplicação.
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Horário/Timetable Atividade/Activity Título/Title Palestrante/Speaker

8:45h-9:30h
Palestra
Lecture

O oócito como mãe de todas as células.
The oocyte as the mother of all cells.

David Albertini -  
Univer. de Kansas, EUA

9:30h-9:45h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

9:45h-10:15h

11:00h-11:45h
Palestra
Lecture

Implicações práticas da seleção espermática para aumento da 
eficiência reprodutiva.
Practical implications of sperm selection techniques for improving 
reproductive e�ciency.

Jane Morrell - 
Universidade de Uppsala, 
Suécia

11:45h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

11:00h-11:45h
Palestra
Lecture

A ser anunciado
To be announced

Adroaldo Zanella 
Univer. de São Paulo, 
Brasil

11:45h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

14:00h-14:30h
Palestra
Lecture

Balanço energético negativo e stress metabólico em relação à 
qualidade do oócito e embrião: atualização dos possíveis 
mecanismos envolvidos.
Negative energy balance and metabolic stress in relation to oocyte 
and embryo quality: an update on the possible pathways involved.

Jo Leroy 
Univer. da Antuérpia, 
Bélgica

14:30h-15:00h
Palestra
Lecture

Disordens metabólicas maternas e perdas embrionárias iniciais: vias 
que unem a qualidade embrionária e a receptividade endometrial.
Maternal metabolic disorders and early embryonic loss: pathways to 
bridge the gap between embryo quality and endometrial receptivity

Veerle Van Hoeck 
Universidade da 
Antuérpia, Bélgica

15:00h-15:45h
Palestra
Lecture

O metabolismo energético do complexo cumulus-oócito durante a 
MIV.
The energetic metabolism of cumulus-oocytes complexes during IVM.

Kylie Dunning 
Universidade de 
Adelaide, Austrália

15:45h-16:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

14:00h-14:45h
Palestra
Lecture

Mudanças recentes no mercado de embriões no Brasil e no mundo.
Recent changes in the Brazilian market and in the international 
trade of embryos. 

João Henrique Moreira 
Viana - Embrapa, Brasil

14:45h-14:55h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

14:55h-15:40h
Palestra
Lecture

Criopreservação de embriões produzidos in vitro: desafios para 
implementação na rotina comercial.
Cryopreservation of in vitro-produced embryos: challenges for 
commercial implementation.

Bruno Sanches
Cogent IVF - Estados 
Unidos

15:40h-15:50h
Apre. oral de resumo 
Abstract oral presentation

Resumo convidado #1
Invited abstract #1

15:50h-16:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

10:15h-11:00h - Co�ee break
 BLOCO 1 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 1 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

12:00h-14:00h - Almoço / Lunch 

Espaço empresa /Sponsor presentation

 BLOCO 1 - PLENÁRIA / PLENARY SESSION

 BLOCO 2 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 2 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

16:30h-17:20h
Palestra
Lecture

Consequências pós-natais das tecnologias reprodutivas em bovinos.
Post-natal consequences of reproductive technologies in cattle.

Peter Hansen
Universidade da Flórida, 
EUA  

17:20h-17:30h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

17:30h-18:00h

18:00h-21:00h
Sessão de pôsteres
Poster session

 BLOCO 2 - PLENÁRIA / PLENARY SESSION

Apresentação dos pôsteres com competição de estudantes
Poster session with students competition

Espaço empresa /Sponsor presentation

16:00h-16:30h - Co�ee break

Horário/Timetable Atividade/Activity Título/Title Palestrante/Speaker

8:30h-9:05h
Palestra
Lecture

Efeitos epigenéticos da exposição pré-natal ao 17β-estradiol sobre o 
sistema reprodutivo. 
Epigenetic e�ects of prenatal estradiol-17β exposure on the 
reproductive system.

Susanne Ulbrich 
Instituto Federal de 
Tecnologia de Zurique 
(ETH-Zurich) - Suiça

9:05h-9:15h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

9:15h-9:50
Palestra
Lecture

Biologia de sistemas integrada para predição de qualidade de 
doadoras e receptoras na produção in vitro de embriões em 
bovinos. 
Integrative systems biology for prediction of donor and recipient 
cow quality in in vitro embryo production.

Haja Kadarmideen 
Instituto de Tecnologia 
da Dinamarca (Technical 
University of Denmark)

9:50h-10:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

8:30h-9:05h
Palestra
Lecture

Inseminação artificial em tempo fixo: desafios atuais e avanços 
recentes no incremento da eficiência a campo. 
Timed artificial insemination: current challenges and recent 
conquests to improving the e�ciency in the field.

Pietro Sampaio Baruselli
Universidade de São 
Paulo - Brasil

9:05h-9:15h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

9:15h-9:50
Palestra
Lecture

Contagem de folículos antrais em bovinos: vantagens, desafios e 
dados controversos. 
Antral follicle counting in cattle: advantages, challenges and 
controversial data.

Marcelo Seneda - 
Universidade Estadual 
de Londrina, Brasil

9:50h-10:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

10:40h-11:10h
Palestra
Lecture

Aspectos celulares e moleculares da maturação oocitária e 
fertilização em bovinos.
Cellular and molecular aspects of bovine oocyte maturation and 
fertilization.

Poul Hyttel
Universidade de 
Copenhagen, Dinamarca

11:10h-11:20h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

11:20h-11:50h
Palestra
Lecture

Aspectos básicos e aplicados no estabelecimento de gestações em 
bovinos.
Basic and practical aspects of pregnancy establishment in cattle.

Henrik Callesen
Universidade de 
Copenhagen, Dinamarca

11:50h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

10:40h-11:10h
Palestra
Lecture

A ser anunciado
To be announced

A ser anunciado
To be announced

11:10h-11:20h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

11:20h-11:50h
Palestra
Lecture

Mecanismos e impacto de doenças inflamatórias no desenvolvimento 
embrionário e fertilidade em bovinos.
Mechanisms and impact of inflamatory diseases on embryo 
development and fertility in cattle.

Eduardo de Souza 
Ribeiro
Universidade de Guelph, 
Canadá

11:50h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

 BLOCO 3 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 3 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

10:00h-10:40h - Co�ee break
 BLOCO 3 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 3 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

AUG
UST 19th

SATURDAY

Horário/Timetable Atividade/Activity Título/Title Palestrante/Speaker

20:00h-20:15h
Abertura
Opening

Abertura e boas vindas.
Opening and welcome.

José Buratini 
Pres. da SBTE -  Inst. de 
Biociências de Botucatu 
(IBB-UNESP), Brasil

20:15h-20:30h
Palestra
Lecture

Estado da arte e desenvolvimento global da produção in vitro de 
embriões.
State of the art and future developments of embryo production 
worldwide. 

Daniel Salamone 
Vice-presidente da IETS -
Univer. de Buenos Aires, 
Argentina

 ABERTURA / OPENING SESSION

20:30h - Coquetel de abertura / Opening cocktail

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K
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Horário/Timetable Atividade/Activity Título/Title Palestrante/Speaker

8:45h-9:30h
Palestra
Lecture

O oócito como mãe de todas as células.
The oocyte as the mother of all cells.

David Albertini -  
Univer. de Kansas, EUA

9:30h-9:45h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

9:45h-10:15h

11:00h-11:45h
Palestra
Lecture

Implicações práticas da seleção espermática para aumento da 
eficiência reprodutiva.
Practical implications of sperm selection techniques for improving 
reproductive e�ciency.

Jane Morrell - 
Universidade de Uppsala, 
Suécia

11:45h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

11:00h-11:45h
Palestra
Lecture

A ser anunciado
To be announced

Adroaldo Zanella 
Univer. de São Paulo, 
Brasil

11:45h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

14:00h-14:30h
Palestra
Lecture

Balanço energético negativo e stress metabólico em relação à 
qualidade do oócito e embrião: atualização dos possíveis 
mecanismos envolvidos.
Negative energy balance and metabolic stress in relation to oocyte 
and embryo quality: an update on the possible pathways involved.

Jo Leroy 
Univer. da Antuérpia, 
Bélgica

14:30h-15:00h
Palestra
Lecture

Disordens metabólicas maternas e perdas embrionárias iniciais: vias 
que unem a qualidade embrionária e a receptividade endometrial.
Maternal metabolic disorders and early embryonic loss: pathways to 
bridge the gap between embryo quality and endometrial receptivity

Veerle Van Hoeck 
Universidade da 
Antuérpia, Bélgica

15:00h-15:45h
Palestra
Lecture

O metabolismo energético do complexo cumulus-oócito durante a 
MIV.
The energetic metabolism of cumulus-oocytes complexes during IVM.

Kylie Dunning 
Universidade de 
Adelaide, Austrália

15:45h-16:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

14:00h-14:45h
Palestra
Lecture

Mudanças recentes no mercado de embriões no Brasil e no mundo.
Recent changes in the Brazilian market and in the international 
trade of embryos. 

João Henrique Moreira 
Viana - Embrapa, Brasil

14:45h-14:55h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

14:55h-15:40h
Palestra
Lecture

Criopreservação de embriões produzidos in vitro: desafios para 
implementação na rotina comercial.
Cryopreservation of in vitro-produced embryos: challenges for 
commercial implementation.

Bruno Sanches
Cogent IVF - Estados 
Unidos

15:40h-15:50h
Apre. oral de resumo 
Abstract oral presentation

Resumo convidado #1
Invited abstract #1

15:50h-16:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

10:15h-11:00h - Co�ee break
 BLOCO 1 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 1 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

12:00h-14:00h - Almoço / Lunch 

Espaço empresa /Sponsor presentation

 BLOCO 1 - PLENÁRIA / PLENARY SESSION

 BLOCO 2 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 2 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

16:30h-17:20h
Palestra
Lecture

Consequências pós-natais das tecnologias reprodutivas em bovinos.
Post-natal consequences of reproductive technologies in cattle.

Peter Hansen
Universidade da Flórida, 
EUA  

17:20h-17:30h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

17:30h-18:00h

18:00h-21:00h
Sessão de pôsteres
Poster session

 BLOCO 2 - PLENÁRIA / PLENARY SESSION

Apresentação dos pôsteres com competição de estudantes
Poster session with students competition

Espaço empresa /Sponsor presentation

16:00h-16:30h - Co�ee break

Horário/Timetable Atividade/Activity Título/Title Palestrante/Speaker

8:30h-9:05h
Palestra
Lecture

Efeitos epigenéticos da exposição pré-natal ao 17β-estradiol sobre o 
sistema reprodutivo. 
Epigenetic e�ects of prenatal estradiol-17β exposure on the 
reproductive system.

Susanne Ulbrich 
Instituto Federal de 
Tecnologia de Zurique 
(ETH-Zurich) - Suiça

9:05h-9:15h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

9:15h-9:50
Palestra
Lecture

Biologia de sistemas integrada para predição de qualidade de 
doadoras e receptoras na produção in vitro de embriões em 
bovinos. 
Integrative systems biology for prediction of donor and recipient 
cow quality in in vitro embryo production.

Haja Kadarmideen 
Instituto de Tecnologia 
da Dinamarca (Technical 
University of Denmark)

9:50h-10:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

8:30h-9:05h
Palestra
Lecture

Inseminação artificial em tempo fixo: desafios atuais e avanços 
recentes no incremento da eficiência a campo. 
Timed artificial insemination: current challenges and recent 
conquests to improving the e�ciency in the field.

Pietro Sampaio Baruselli
Universidade de São 
Paulo - Brasil

9:05h-9:15h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

9:15h-9:50
Palestra
Lecture

Contagem de folículos antrais em bovinos: vantagens, desafios e 
dados controversos. 
Antral follicle counting in cattle: advantages, challenges and 
controversial data.

Marcelo Seneda - 
Universidade Estadual 
de Londrina, Brasil

9:50h-10:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

10:40h-11:10h
Palestra
Lecture

Aspectos celulares e moleculares da maturação oocitária e 
fertilização em bovinos.
Cellular and molecular aspects of bovine oocyte maturation and 
fertilization.

Poul Hyttel
Universidade de 
Copenhagen, Dinamarca

11:10h-11:20h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

11:20h-11:50h
Palestra
Lecture

Aspectos básicos e aplicados no estabelecimento de gestações em 
bovinos.
Basic and practical aspects of pregnancy establishment in cattle.

Henrik Callesen
Universidade de 
Copenhagen, Dinamarca

11:50h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

10:40h-11:10h
Palestra
Lecture

A ser anunciado
To be announced

A ser anunciado
To be announced

11:10h-11:20h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

11:20h-11:50h
Palestra
Lecture

Mecanismos e impacto de doenças inflamatórias no desenvolvimento 
embrionário e fertilidade em bovinos.
Mechanisms and impact of inflamatory diseases on embryo 
development and fertility in cattle.

Eduardo de Souza 
Ribeiro
Universidade de Guelph, 
Canadá

11:50h-12:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

 BLOCO 3 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 3 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

10:00h-10:40h - Co�ee break
 BLOCO 3 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 BLOCO 3 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

AUG
UST 19th

SATURDAY
Horário/Timetable Atividade/Activity Título/Title Palestrante/Speaker

20:00h-20:15h
Abertura
Opening

Abertura e boas vindas.
Opening and welcome.

José Buratini 
Pres. da SBTE -  Inst. de 
Biociências de Botucatu 
(IBB-UNESP), Brasil

20:15h-20:30h
Palestra
Lecture

Estado da arte e desenvolvimento global da produção in vitro de 
embriões.
State of the art and future developments of embryo production 
worldwide. 

Daniel Salamone 
Vice-presidente da IETS -
Univer. de Buenos Aires, 
Argentina

 ABERTURA / OPENING SESSION

20:30h - Coquetel de abertura / Opening cocktail
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SABADO

14:00h-14:50h
Palestra
Lecture

Como o modelo bovino de maturação in vitro justifica a aplicação da 
MIV nas TRAs em humanos.
How the bovine model of in vitro maturation informs application of 
IVM to human ARTs.

David Albertini
Universidade de Kansas, 
EUA

14:50h-15:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

15:00h-15:15h
Resumo Selecionado SBTE Ciência #1
Selected Abstract SBTE Science #1

15:15h-15:30h
Resumo Selecionado SBTE Ciência #2
Selected Abstract SBTE Science #2

 

15:30h-15:45h
Resumo Selecionado SBTE Ciência #3
Selected Abstract SBTE Science #3

15:45h-16:00h
Resumo Selecionado SBTE Ciência #4
Selected Abstract SBTE Science #4

14:00h-14:50h
Palestra
Lecture

Programas reprodutivos para bovinos de corte: Incorporando 
manejo e técnicas reprodutivas para melhor fertilidade.
Reproductive programs for beef cattle: incorporating management 
and reproductive techniques for better fertility.

José Luis Moraes 
Vasconcelos
Univers. Est. Paulista 
(UNESP) - Botucatu, 
Brasil

14:50h-15:00h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

15:00h-15:15h
Resumo Selecionado SBTE Tecnologia #1
Selected Abstract SBTE Technology #1

15:15h-15:30h
Resumo Selecionado SBTE Tecnologia #2
Selected Abstract SBTE Technology #2

15:30h-15:45h
Resumo Selecionado SBTE Tecnologia #3
Selected Abstract SBTE Technology #3

15:45h-16:00h
Resumo Selecionado SBTE Tecnologia #4
Selected Abstract SBTE Technology #4

16:30h-17:20h
Palestra
Lecture

Nutrição materna e programação fetal.
Maternal nutrition and foetal programming.

Pascale Chavatte-Palmer
Inst. Nac. Francês de 
Pesquisa Agropecuária 
(INRA) - França

17:20h-17:30h
Discussão
Discussion

Perguntas do público e do moderador 
Questions from the audience and from the chairperson

17:30h-19:00h

12:00h-14:00h - Almoço / Lunch 

 BLOCO 4 - SBTE CIÊNCIA / SBTE SCIENCE

 SBTE CIÊNCIA  - Competição de estudantes / SBTE SCIENCE - Students competion

 BLOCO 4 - SBTE TECNOLOGIA / SBTE TECHNOLOGY

 SBTE TECNOLOGIA  - Competição de estudantes / SBTE TECHNOLOGY - Students competion

16:00h-16:30h - Co�ee break
 BLOCO 4 - PLENÁRIA / PLENARY SESSION

Assembleia Geral SBTE / SBTE general assembly

21:00h - Jantar de encerramento / Closing dinner

Competição de estudantes
Students competition

Competição de estudantes
Students competition

Localizado em Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul de Pernambuco, o 
Sheraton Reserva do Paiva Hotel & Convention Center está cercado de 
natureza exuberante e belíssimas praias. O hotel localiza-se a 
aproximadamente 14 km do Aeroporto Internacional e a 30 minutos do 
centro de Recife. Com localização privilegiada, está próximo a locais 
históricos, lojas e vibrantes opções de vida noturna. Para o descanso, 
contempla quartos e suítes extremamente aconchegantes com decoração 
contemporânea. Possui uma infraestrutura completa de lazer, incluindo 

serviços de praia, restaurantes, bares, piscinas e Spa. A sofisticada gastronomia, possui como destaques os 
restaurantes Paiva Grill, The Beach Club e Clube Lounge.

Central de Reservas
Fone: 81 3312.2023 - e-mail: reservas.paiva@sheraton.com  Katerina ou Bárbara

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Programação-dia3.pdf   2   13/04/2017   15:56:14

Jose
Realce





24 - Jornal O Embrião

ARTIGO   TÉCNICO

TERAPIA COM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 
EM  LESÕES OVARIANAS ADQUIRIDAS

Patrícia Malard 1,2, Mauricio Peixer 1,2, Luis Mauro Queiroz 1,3, Robert Pogue 2, Juliana Lott2, Margot Dode4

1BIO CELL Terapia Celular, 
2Programa de Pós-Graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, Universidade Católica de Brasília
3Departamento de Embriologia e Terapia Celular, International Center for Biotechnology (CRI – ICB)
4Embrapa Recursos Genético e Biotecnologia

Resumo

O Brasil é atualmente o maior produtor de embriões bovinos in vitro, no mundo. A massificação da tecnologia de 
aspiração folicular aumentou o número de intercorrências que levam a diminuição da fertilidade das fêmeas. As 
células-tronco mesenquimais possuem grande potencial em reduzir a resposta inflamatória, induzir a angiogênese, 
remodelar o tecido lesionado, inibir a apoptose e reparar tecidos danificados por reposição ou diferenciação celular. 
A literatura evidencia que algumas dessas ações são mediadas pela secreção das microvesículas. A injeção intra-
ovariana de células-tronco mesenquimais na córtex ovariana é uma opção terapêutica. Entretanto, as expectativas 
em relação ao tratamento dependem do tempo da lesão adquirida, grau de fibrose ovariana, presença de crescimento 
folicular, alterações genéticas, idade do animal, entre outras. Portanto, quando uma correta triagem da doadora é 
realizada, espera-se que as células-tronco sejam capazes de restaurar a capacidade reprodutiva de fêmeas com 
injúrias decorrentes da aspiração folicular. 

Introdução

 A menor taxa de recuperação ovocitária de vacas de alto 

potencial genético é uma realidade enfrentada pelo médico 

veterinário ao realizar a aspiração folicular em vacas que 

já foram aspiradas diversas vezes. A terapia com células-

tronco mesenquimais pode ser uma alternativa para se 

aumentar o número de ovócitos aspirados de boa qualidade 

e, conseqüentemente, elevar o número de embriões bovinos 

produzidos in vitro por indivíduo tratado. 

Fecundação in vitro
Com o advento da técnica de fecundação in vitro (FIV) 

tornou-se possível promover um elevado ganho genético 

em rebanhos selecionados, de forma rápida e eficiente. 

Médica veterinária formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Reprodução Animal 
pela UFMG (2000). No período de 1999 a 2001, foi Coordenadora de Extensão do Curso de Medicina 
Veterinária das Faculdades Integradas do Planalto Central e professora das disciplinas de Citologia, 
Histologia e Embriologia e Fisiopatologia da Reprodução. No período de 2003 à 2011 assumiu  a 
Administração da BIO- Biotecnologia Animal, e em 2005 participou do desenvolvimento da tecnologia de 
isolamento e cultivo de células-tronco mesenquimais. Desde de 2012 assumiu a gestão da empresa BIO 
CELL-Terapia Celular.

Patrícia Malard
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De fato, esta técnica tem sido utilizada para acelerar 
a produção de animais geneticamente superiores, uma 
vez que permite diminuir o intervalo entre gerações e 
impedir o descarte precoce de fêmeas geneticamente 
privilegiadas que não respondem à superovulação ou que 
sejam portadoras de infertilidade adquirida (Gonçalves et 
al., 2002). A FIV  envolve o processo de aspiração folicular 
transvaginal guiada por ultrassonografia (Ovum pick-up 
- OPU), maturação dos ovócitos coletados de doadoras,  
fecundação e cultivo in vitro dos embriões produzidos. A 
OPU é menos agressiva aos ovários, quando comparadas 
à laparotomia ou à laparoscopia. Entretanto, se não for 
realizada de forma comedida e precisa, pode levar à vários 
problemas de fertilidade adquiridos, tais como inflamações, 
aderências, fibroses e outras patologias irreversíveis (Viana 
et al., 2003). O Brasil é o maior produtor de embriões bovinos 
in vitro no mundo produzindo cerca de 380,000 embriões por 
ano (Viana & Figueiredo, 2016). O uso mais intenso  levou a 
massificação dessa tecnologia,  aumentando o número de 
intercorrências. É importante considerar que a OPU é uma 
técnica que possui riscos e que os animais aspirados podem 
ter sua eficiência reprodutiva diminuída principalmente em 
função do mau uso dessa biotecnologia. 

Células-tronco mesenquimais

As células-tronco possuem grande capacidade de (i) 
proliferação, (ii) auto-renovação, (iii) diferenciação, e (iv) 

regeneração de tecidos. (Kehat et al., 2002). Essas células 
podem ser classificadas em quatro grandes tipos com base 
na sua origem: células-tronco embrionárias; células-tronco 
fetais; células-tronco do cordão umbilical e  células-tronco 
adultas.

As células-tronco derivadas do tecido adiposo são 
classificadas como células-tronco adultas e denominadas 
como mesenquimais (CTMs). Estas células são classificadas 
como multipotentes, pela capacidade em se diferenciar em 
diversos tipos de tecidos, incluindo gordura, músculo, osso, 
cartilagem, tendão, e outros, sem perder a funcionalidade (Wan 
et al., 2006). Além da capacidade de diferenciação em alguns 
tecidos as CTMs possuem capacidade de produzir diferentes 
tipos de fatores de crescimento, incluindo fator estimulador de 
colônias de granulócitos (G-CSF), fator estim ulador de colônia 
de macrófagos e granulócitos (GM-CSF), fator estimulador de 
crescimento de macrófago (MCSF) e diversas interleucinas, que 
influenciam fibroblastos e células granulocíticas envolvidas 
no processo de inflamação (Majumdar et al., 2010). As CTMs 
desempenham um papel importante da imunomodulação 
em função da diminuição do interferon (IFN)-α e do Fator de 
necrose tumoral (TNF)-γ•,  bem como aumenta a IL-10 (Caplan, 
2007). As CYMs também são capazes de inibir a proliferação 
a citotoxicidade das células natural killers (NK) bem como de 
manter monócitos e Células Dendríticas (DC) maduras em um 
estágio de DC imaturas (Ucelli, 2008).

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.
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Figura 1: Coleta do tecido adiposo.
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Figura 2: Procedimento de isolamento das células-tronco 
mesenquimais a partir do tecido adiposo.

Figura 3: Procedimento de isolamento das células-tronco 
mesenquimais a partir do tecido adiposo.

Além disto, de acordo com a International Society for Cellular 
Therapy (ISCT), células-tronco mesenquimais humanas devem 
expressar marcadores específicos de superfície de membrana 
celular, tais como, CD73, CD90 e CD105. Ainda segundo as 
definições da ISCT, células tronco não devem expressar as 
proteínas de membrana CD34, CD45, CD14, CD79a, e MHCII 
(Dominici eta l., 2006). Recentemente, Bourin et al. (2013) 
sugeriu estabelecer novos critérios mínimos para definições 
de células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo 
destinadas a terapia celular, que inclui: i) CD44 e CD29 ao 
conjunto de marcadores moleculares de superfície celular; ii) 
avaliação de funcionalidade/pluripotência; iii) análise dos níveis 
de células apoptóticas e necróticas na população celular; iv) 
expressão e presença de proteínas intracitoplasmática (SOX2, 
OCT3/4, NANOG) que atuam cooperativamente com outros 
fatores trancricionais para manter as conexões reguladoras 
responsáveis pela condição de auto-renovação celular, e 
ainda reprimir os eventos de diferenciação de células-tronco.
(Bourin et al., 2013). Apesar de definições similares terem sido 
publicadas para células tronco animais domésticos (Neupane 
et al., 2008; Martin  et al., 2002), ainda não se alcançou um 
consenso para cada espécie animal.

Atualmente, o uso clinico das CTMs é uma realidade na 
medicina veterinária. As possibilidades de uso terapêutico 
das CTMs incluem osteoartroses, lesões tendíneas, fraturas, 
hipoplasia medular, doença renal crônica, ulcera de córnea, 
dentre outras. 

A aplicação intra-articular de CTMs em pacientes com 
osteoartrose grave resulta em melhora significativa da 
qualidade e quantidade de cartilagem formada. Melhora 
de parâmetros clínicos como dor, instabilidade articular e 
qualidade de vida é observada (Orosco et al., 2013).  

A ação das células-tronco no sistema imune está cada vez mais 
elucidada. O uso das CTMs em pacientes após o transplante 
de órgãos reduz os riscos de rejeição e aumentam a sobrevida 
dos pacientes transplantados. Um estudo fase II demonstrou 
que mais de 50% de pacientes com a doença de enxerto 
contra hospedeiro (GVhD) responderam completamente ao 
tratamento com CTMs de medula óssea (Le Blanc et al., 
2008). Estudos como esse levaram à aprovação do primeiro 
produto de células-tronco, o Prochymal®. O Prochymal® 
é uma terapia de células estaminais produzida pela Osiris 
Therapeutics, baseada em CTMs derivadas da medula óssea 
de doadores adultos.

Um trabalho utilizando CTMs em éguas com endometrite 
demonstrou uma positiva remodelação do tecido endometrial 
a partir de avaliação histopatológica e de imunohistoquímica 
(Mambelli et al., 2014). Renzi e colaboradores (2013) 
realizaram a aplicação de células-tronco autólogas em 18 
equinos com o tendão lesionado. Destes, 13 voltaram a 
competir normalmente e tiveram a completa recuperação, 
enquanto no grupo não tratado (n=15), apenas 3 voltaram a 
competir (Renzi et al., 2013).
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Figura 5a:  Imagem das CTMs em 
cultivo.

Figura 5b: Imagem das células após a 
indução de diferenciação celular para 
tecido ósseo.do tecido adiposo.

Figura 5c: Imagem das células 
diferenciadas após coloração de 
alizarine o-red.partir do tecido adiposo.

Figura 4: Plataforma de marcadores  moleculares utilizados para a caracterização das células-tronco mesenquimais em 
bovinos. O resultado apresentado acima faz parte do controle de qualidade do laboratório BIO CELL- Brasília e é realizado em 
parceria com o Department of Embryology and Stem Cell Technology, International Center for Biotechnology (CRI – ICB), WI-
EUA.

A combinação entre os efeitos parácrinos e os efeitos da 
atuação do contato direto do tecido lesionado com as  CTMs 
apresentam efeitos regenerativos e imunomoduladores 
importantes (Prockop et al., 2010). 

Tratamento de ovários com Células-tronco 
Mesenquimais

Nos últimos anos, alguns autores demonstraram mecanismos 
envolvidos na formação, após o nascimento, de novas células 
germinativas e folículos em mulheres (Bukovsky et al., 2004) 
e em camundongos adultos (Gonçalves et al., 2004). Esse 
fato foi relacionado com as células-tronco, mas ainda não 
existe comprovação cientifica de que se trate de neo-
oogenesis. Estudos realizados com  ovários de camundongos 

(Takehara et al., 2013; Damous et al., 2015; Su et al., 2016) 
e seres humanos (Woods and Tilly, 2013; Tilly and Sinclair, 
2013) mostraram que o uso de CTMs de tecido adiposo tem 
potencial de restaurar e aumentar a funcionalidade ovariana 
podendo ser utilizado na medicina regenerativa. 

O tratamento realizado em ovários de vacas com subfertilidade 
adquirida é uma alternativa para resgatar a função ovariana, 
a partir do potencial parácrino das células-tronco.  Para 
a realização do procedimento utiliza-se, normalmente, 
o tratamento com células-tronco autólogas.  Existem 
diferenças entre os protocolos de obtenção das CTMs, 
mas, de forma geral,  o tecido adiposo do animal é coletado 
(FIGURA 1), fragmentado em partículas pequenas e colocado 
em contato com a solução de colanase e hialuronidase para 
que seja realizada a digestão enzimática (FIGURA 2). Após um 
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processo que envolve várias filtrações, as células estromais 
são obtidas e, posteriormente,  colocadas em garrafas de 
cultivo celular (FIGURA 3). 

Após a multiplicação, ou seja, aumento do número de células-
tronco é necessário realizar a  caracterização molecular por 
citometria de fluxo (FIGURA 4) e, a indução a diferenciação 
celular para tecido cartilaginoso, tecido adiposo e tecido 
ósseo (FIGURA 5a, 5b e 5c). Esses dois processos fazem 
parte do controle de qualidade das CTMs.

Após a avaliação do grau de viabilidade celular (FIGURA 6), as 
células-tronco são retiradas do cultivo celular, centrifugadas 
e colocadas em um meio de transporte. Após esse preparo as 
células são encaminhadas para a Fazenda. As células-tronco são 
inseridas na córtex ovariana. O acesso à córtex ovariana é guiado 
por utrasonografia  transvaginal e a infiltração é realizada com 
um sistema de aspiração folicular invertido (FIGURA 7). 

Figura 6:  Gráfico de dot plot de citometria de fluxo 
exemplificando a avaliação da viabilidade das células-
tronco. A maioria das Células estão agrupadas na área de 
células vivas (live cells) e identificadas pela cor amarela. O 
resultado apresentado faz parte do controle de qualidade 
do laboratório BIO CELL- Brasília e é realizado em parceria 
com o Department of Embryology and Stem Cell Technology, 
International Center for Biotechnology (CRI – ICB)

Figura 7: Procedimento de aplicação das células-tronco 
mesenquimais no ovário utilizando-se uma sonda de aspiração 
follicular com o sistema invertido.

Resultados esperados e limitações da tecnologia

Apesar de todo o progresso no uso de CTMs o seu 

mecanismo de ação ainda não está bem esclarecido. Estudos 

tem indicado  que não é apenas a ação direta das células- 

tronco no processo de diferenciação celular, mas que fatores 

parácrinos secretados pelas CTMs são os  elementos-chave 

na regeneração tecidual (Prockop, 2007). Assim, as CTM 

agiriam como um produtor de agentes tróficos que induziriam 

aos reparos celulares.

Sabendo-se que as células-tronco possuem a capacidade 

de promover a diminuição do processo inflamatório, inibir a 

formação de fibrose, estimular a mitose celular, aumentar 

a neovascularização, o resultado esperado envolveria uma 
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melhor recuperação ovariana e uma melhor qualidade 
ovocitária, em animais que apresentam injuria ovariana.

No intuito de avaliar o efeito do tratamento com  CTMs na 
produção de embriões bovinos um piloto foi realizado pela 
BIO CELL Terapia Celular. Doze vacas foram submetidas 
ao tratamento, conforme descrito acima.   Esses animais 
possuíam uma subfertilidade adquirida, causada por seqüelas 
da OPU.  Foi avaliado o número de embriões produzidos, 
antes e após o tratamento (FIGURA 8). 

Esse pré-experimento demonstrou que das 12 vacas 
tratadas, nove apresentaram melhora em relação à produção 
embrionária, ou seja, 75% dos animais aumentaram o número 
de embriões produzidos após a aplicação intraovariana de 
CTMs. 

Um estudo realizado em coelhos, com lesões ovarianas 
causadas por quimioterapia, demonstrou que a aplicação 
intravenosa de células-tronco mesenquimias melhorou 
a função ovariana. Esse resultado foi atribuído pela 
diferenciação direta das células-tronco em células ovarianas 
específicas e pela secreção do VEGF (Abd-Allah et al., 2013).
A aplicação de células-tronco mesenquimais oriundas da 

medula óssea,  em um modelo experimental de camundongos 
com lesões ovarianas, comprovou, a partir de avaliação 
histológica, um aumento significativo no número total de 
folículos ovarianos. A concentração de FSH aumentou 40-
50% e as taxas de estrógeno subiram de 4 a 5,5 vezes no 
soro de animais tratados quando comparado ao grupo 
controle (Ghadami et al., 2012). Resultados semelhantes 
utilizando o mesmo tipo celular obtido da medula óssea foram 
recentemente relatados em humanos (Buigues et al., 2016).

Um experimento realizado com a aplicação local de células-
tronco mesenquimais de origem de tecido adiposo demonstrou 
a capacidade das células em induzir a angiogênese e resgatar 
o número de folículos ovarianos e corpos lúteos em ovários 
de ratos. Não foi observada nenhuma deformidade ou 
formação tumoral nos ratos tratados com CTMs. A avaliação 
por ELISA revelou que as CTMs secretaram elevados níveis 
de VEGF, IGF-1, HGF (Takehara, t. et al, 2013).

Embora o tratamento com CTMs esteja apresentando 
resultados promissores, a principal limitação da utilização 
das CTMs em injurias ovarianas é a correta triagem do animal. 
Entendendo o mecanismo de ação dessas células, fica claro 
que animais com hipoplasia ovariana, fibroses ovarianas 

Figura 8: Percentual de produção de embriões de 12 animais submetidos ao tratamento intra ovariano de células-tronco 
mesenquimais. 
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extensas e crônicas ou mesmo ausência de crescimento 
folicular não irão responder ao tratamento. Outro fator 
importante é a qualidade da  células-tronco utilizadas, tanto 
relacionado ao grau de indiferenciação celular quanto aos 
aspectos sanitários. Além disso, é importante considerar que 
a resposta é individual e o tratamento deve ser personalizado 
para cada animal de acordo com o histórico reprodutivo e 
das lesões presentes no sistema genital feminino.

4- Conclusão

A possibilidade de utilização de CTMs com o objetivo de 
diminuir os danos ovarianos causados pela técnica de 
aspiração folicular pode melhorar a desempenho reprodutivo 
de fêmeas, desde realizada uma correta triagem do animal. 
Um maior número de estudos em bovinos é necessário para 
o melhor entendimento do mecanismo de ação das CTMs em 
ovários de vacas com lesões adquiridas.
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50ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIETY 
FOR THE STUDY OF REPRODUCTION 
(SSR)

Acontecerá entre os dias 13 a 16 de julho de 2017, a Reunião 
Anual da Society for the Study of Reproduction (SSR) no 
Marriott Wardman Park—Washington D.C. O evento terá 
como tema central: “50 Anos de Pesquisa: Olhando para trás 
e avançando”

 Maiores informações: http://www.ssr.org/17Meeting

AGROPECUÁRIA É UMA DAS 
PRIORIDADES DO FÓRUM 
BRASILEIRO DE MUDANÇA 
CLIMÁTICA

Uma câmara temática foi criada dentro do Fórum Brasileiro 
de Mudança Climática e teve como prioridades o debate e 
valorização do Plano ABC Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono, criado pela EMBRAPA.  O debate central visou 
projetos de desenvolvimento, aliado a uma economia de 
baixo carbono a longo prazo promovendo o crescimento 
econômico e a conservação para o avanço sustentável do 
país.

Fonte:http://www.agricultura.gov.br/noticias/agropecuaria-
e-uma-das-prioridades-do-forum-brasileiro-de-mudanca-
climatica

APLICAÇÃO BEM-SUCEDIDA DE 
CONTRACEPTIVO MASCULINO 
EM PRIMATAS 

O Vasalgel® trata-se de um hidrogel de polímero que funciona 
bloqueando o esperma no canal deferente e está sendo 
desenvolvido como contraceptivo masculino não-hormonal, de 
longa duração, potencialmente reversível. A injeção de Vaselgel 
em macacos Rhesus machos adultos sexualmente maduros foi 
eficaz na prevenção da concepção por pelo menos 1 ano. 

F o n t e : h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m /
releases/2017/02/170207105255.htm

BIOETICISTAS DO REINO UNIDO 
CHAMAM A ATENÇÃO PARA USO DA 
TECNOLOGIA  CRISPR  EM BOVINOS

Em um relatório preliminar de divulgado recentemente, 
o influente Nuffield Council on Bioethics, em Londres, 
anunciou que duas aplicações da tecnologia CRISPR exigiam 
mais atenção: edição de genomas em embriões humanos e 
rebanhos, como bovinos e suínos. Tais preocupações incluíram 
o bem-estar animal e questionamentos sobre a rotulação da 
carne produzida por esses animais, motivando a ideia de que 
os impactos dessa tecnologia precisam ser levados à público.

Fonte: http://www.nature.com/news/uk-bioethicists-eye-
designer-babies-and-crispr-cows-1.20713

OVÓCITOS FERTILIZADOS 
MONITORAM A PERDA DE 
“MEMÓRIA” DO ESPERMATOZOIDE 

Cientistas descobriram como a integridade genômica do 
embrião é guardada durante as primeiras 24 horas após a 
fertilização. Avanços sobre o entendimento possibilitarão 
melhorias nas condições de cultura celular, como forma 
de manipular os mecanismo de reparação intrínseca do 
zigoto, levando a embriões de melhor qualidade e gestações 
potencialmente mais bem-sucedidas.

F o n t e : h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m /
releases/2016/12/161201160753.htm
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