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Temos a imensa alegria de reiterar nosso 
convite para estarmos juntos de 16 a 19 de 
agosto no Costão do Santinho - Florianópolis! 
(www.costao.com.br)
 
Em um resort dos mais premiados do Brasil, 
com exclusivo sistema “All inclusive VIP”, 
faremos nossa tão esperada reunião anual!
 
Conjugando excelente estrutura para 
eventos, com integração única ao meio 
ambiente e múltiplas atividades de lazer, 
teremos um congresso com muitas novidades!
 
Vamos oferecer seis Workshops, sendo quatro 
destinados aos profissionais de campo e dois 
aos pesquisadores da área acadêmica. 
 
O contexto aplicado - SBTE Tecnologia - está 
estruturado com os assuntos mais importantes 
do campo, tendo palestrantes consagrados 
e também jovens talentos.
 
A pesquisa acadêmica - SBTE Ciência - será 
atendida com palestrantes de renomado 
destaque, de diversos países e também do 
Brasil.

Teremos uma importante inovação em 
2018: o “Momento de Integração”, com 
espaços e horários específicos para 
promover o networking, tanto entre 
empresas e profissionais do campo, como 

também pesquisadores acadêmicos e pós-
graduandos.
 
Queremos agradecer a compreensão de 
todos para com o site da SBTE. A migração 
para uma nova empresa de Tecnologia da 
Informação fez-se necessária por questões 
operacionais. 

A migração de dados mostrou-se bastante 
complexa, requerendo um site específico 
para nossa reunião anual (www.sbte2018.
com.br), além de recadastramento de todos 
os sócios. Mas felizmente o site institucional 
(www.sbte.org.br) está no ar e já é possível 
acessar o site da reunião pelo mesmo acesso.

Uma vez concluído o novo sistema, estaremos 
melhor atendidos! Obrigado pela paciência!

Nos vemos no Costão nos dias 16 a 19 de 
agosto!
 
Um forte abraço,

PREZADA
FAMÍLIA  SBTE!
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Animais  geneticamente editados 
uma real idade próxima ou um futuro long ínquo?

O rápido avanço de técnicas de edição 
gênica tem sido freado na pecuária por 
uma excessiva regulamentação por parte 
dos órgãos governamentais. São vários 
os exemplos de animais geneticamente 
modificados, que no passado recente 
foram impedidos de chegar ao consumidor, 
a despeito do potencial benefício que o uso 
destes poderia trazer ao setor. Este é o caso, 
por exemplo, de suínos machos que não 

atingem a maturidade sexual, evitando 
o odor desagradável na carne, típico de 
machos adultos; suínos que tiveram um gene 
deletado para torná-los resistentes ao vírus 
da PRRS, o qual é responsável por enormes 
perdas econômicas na suinocultura; 
vacas holandesas mochas, o que evitaria 
a necessidade de descorna e os custos 
associados ao procedimento; e, salmões 
de rápido crescimento que demandam 
metade do tempo normalmente requerido 
para atingir o tamanho para consumo.

Em especial, o caso dos salmões chama a 
atenção, porque esses foram produzidos em 
1989 e somente em 2015 foram aprovados 
pelo FDA (Food and Drug Administration) 
para consumo humano e mesmo diante 
disso o comércio desses produtos nos 
EUA não é uma realidade. Esse grande 
entrave na regulamentação da produção 
e consumo de animais geneticamente 
modificados é verificado de forma geral 
em todo o mundo, inclusive no Brasil. Em 
contrapartida, é inegável o avanço da 
tecnologia de transgênicos na agricultura e 
os consequentes benefícios que isso trouxe 
para o setor. Portanto, resta a pergunta: em 
que aspecto animais e plantas divergem, 
que justifique o uso da tecnologia para um, 
mas não para o outro?

Diferente dos salmões de rápido 
crescimento, bem como da maioria das 

Dra. Alison Van Eenennaam, pesquisadora 
da University of California, em Davis, EUA.
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plantas transgênicas produzidas até o 
momento, hoje é possível realizar a edição 
gênica de forma muito mais eficaz e precisa 
por uso da tecnologia CRISPR. Esta faz uso 
de uma espécie de tesoura molecular que 
visa deletar sequências gênicas indesejáveis 
e, se necessário, introduzir sequências de 
interesse advindas de outros organismos. Por 
exemplo, os suínos geneticamente editados 
descritos acima, foram produzidos dessa 

maneira, e não podem ser considerados 
transgênicos porque não foram introduzidas 
sequências de outras espécies nos seus 
genomas. Portanto, nem sempre a edição 
gênica envolvendo CRISPR resultará na 
produção de um organismo transgênico. 
Na verdade, a edição gênica constitui 
uma importante ferramenta para acelerar 
o ganho genético pela introdução de 
características que levariam anos para 
serem obtidas naturalmente.
 
Apesar dos claros benefícios e do baixo 
risco, o FDA tem tratado a regulamentação 
de animais geneticamente editados 
com o mesmo rigor que utiliza quando 
da avaliação de medicamentos para o 
consumo humano. Este entendimento é 
controverso, uma vez que o Departamento 
de Agricultura dos EUA isentou plantas 
modificadas de qualquer avaliação 
quando o procedimento não envolver a 
produção de um organismo transgênico. 
Com a finalidade de esclarecer este 

Figura 1 – Suínos geneticamente editados para serem resistentes a PRRS, um comum e incurável vírus 
que causa enormes perdas econômicas a suinocultura.

é inegável o  avanço 
da tecnolog ia  de 
transgênicos na 
agricultura e  os 

consequentes benef íc ios 
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contexto, a SBTE entrevistou a Dra. Alison Van 
Eenennaam, pesquisadora da University of 
California, e uma das personalidades mais 
importantes no contexto da biotecnologia 
animal no mundo. Segue abaixo a 
entrevista.

SBTE: O que mudou desde a aprovação pelo 
FDA do comércio de salmões geneticamente 
modificados nos EUA?

D r a .  E e n e n n a a m :  Esses salmões ainda 
não podem ser comercializados nos EUA 
devido a um projeto de lei orçamentária 
colocado por políticos do Alaska 
(presumivelmente preocupados com a 
competição desses com a indústria de 
salmões selvagens capturados por pesca). 
No entanto, esses salmões vêm sendo 
comercializados no Canadá.
 
S B T E :  Como estão se comportando esses 
peixes no mercado?

D r a .  E e n e n n a a m :  Eles estão sendo bem 
vendidos no Canadá.

S B T E :  O que vem a seguir após a 
produção de vacas sem chifre e suínos que 
não atingem a maturidade sexual ou são 
resistentes a PRRS?

D r a .  E e n e n n a a m :  A integração entre 
edição gênica e conhecimento biológico 
– potencialmente através da edição que 
visa obter haplótipos úteis – trabalhando 
sinergicamente com esquemas de 
acasalamentos já existentes para acelerar 
a taxa de progresso genético.

 
SBTE: Qual a sua opinião sobre como a edição 
gênica em animais deve ser regulada?

D r a .  E e n e n n a a m :  Baseada na 
identificação de qualquer risco no 
produto final – independente do método 
de reprodução usado na obtenção do 
produto. A criação NÃO é uma atividade 
perigosa. Nós temos feito isso por séculos.

S B T E :  Animais transgênicos produzidos 
pela metodologia tradicional, que não é 
sítio específica, e aqueles produzidos por 
edição sítio específica, não envolvendo o 
uso de sequências exógenas, devem ser 
tratados separadamente?

D r a .  E e n e n n a a m :  Honestamente, eu 
acho que a história de 20 anos de custos 
regulatórios associados à tecnologia 
“transgênica” representa um enorme 
desperdício de fundos públicos escassos, 
uma vez que não existem riscos exclusivos 
associados à engenharia genética e, 
portanto, porque haveria uma avaliação 
multianual de risco multimilionária?
Cientistas têm dito isso por anos, mas 
os ativistas que recebem por inventar 
histórias sobre essa tecnologia são melhor 
financiados e, portanto, são mais ouvidos. 

A cr iação NÃO é  uma 
at iv idade per igosa.  Nós 

temos fe ito  isso por 
séculos.
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E a definição arbitrária no protocolo de 
Cartagena de “DNA novo” não ajuda 
muito – todos na terra carregam novo DNA 
– que é a base da evolução e nos nossos 
programas de seleção, novo DNA é uma 
boa coisa – não é uma coisa ruim. Isso tudo 
se tornou tão político que a ciência saiu de 
cena há bastante tempo e agora as pessoas 
somente gastam seu tempo discutindo 
sobre definições sutis de transgênicos e 
cisgênicos e “sequências exógenas” etc, 
etc, como se isso fosse uma distinção real e 
como se nós não compartilhássemos todo 
o nosso DNA e história evolutiva com todas 
as espécies. Já foram gastos centenas de 
milhões, se não bilhões, de dólares que 
poderiam ter ido para a pesquisa e a 
resolução de problemas reais – ao invés de 
serem gastos com argumentos fúteis sobre 
um processo que tem riscos muito baixos – é 
insano. Eu não acredito que devam existir 

encargos regulamentares adicionais sobre 
edições sítio dirigidas uma vez que elas 
não apresentam riscos únicos ou novos – e 
novamente, a regulamentação deve ser 
reservada para atividades arriscadas que 
representem riscos genuínos – não para 
atividades de baixo risco, como criação de 
plantas e animais.

S B T E :  E quanto a animais transgênicos 
produzidos por uso da tecnologia CRISPR?

D r a .  E e n e n n a a m :  Muito disso será 
encaminhado pela definição arbitrária no 
protocolo de Cartagena, a qual define 
o que são “novas sequências de DNA” – 
novamente, o que quer que isso signifique. 
Uma vez que transgênico é destituído de 
uma definição precisa, é difícil saber o que 
se quer dizer – os genomas humano e bovino 
têm similaridade em torno de 83% – o que 

Figura 2 – Primeiro salmão transgênico aprovado para comércio nos EUA e Canada. Na imagem 
são apresentados dois salmões da mesma espécie e da mesma idade, mas que diferem pela 
modificação gênica que possibilita o crescimento acelerado.
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são vacas transgênicas? Faz diferença se 
CRISPR ou TALENs são usados? É no produto 
que se encontra qualquer risco – a nova 
proteína é um alérgeno ou uma toxina? Se 
não é o caso, então deve haver baixo risco 
e, portanto, baixa carga regulatória. Não 
vamos desperdiçar mais recursos públicos 
com bobagens, quero dizer, procurando 
por riscos que não existem e que 20 anos de 
pesquisa nos mostraram que não existem 
mesmo.

S B T E :  Os efeitos “off-target” representam 
um risco potencial?

D r a .  E e n e n n a a m :  Em média, cada 
novo animal terá cerca de 65 mutações 
“de novo”, das quais, aproximadamente 
5 serão pequenas inserções-deleções, 
enquanto as 60 restantes serão substituições 
de nucleotídeos únicos – também 
conhecidas por “off-targets” esculpidas 
pela natureza! Portanto, elas representam 
um risco – apenas se todo novo animal na 
terra representar um risco!

S B T E :  Quais cuidados devemos ter com 
elas (mutações off-target)?

D r a .  E e n e n n a a m :  Veja que no 
projeto “1000-bull genome” – onde 
foram sequenciados mais de 2.700 
touros, encontrou-se que touros Bos 
indicus divergiam por 86,5 milhões de 
variantes filtradas, incluindo 84 milhões de 
polimorfismos de base única (SNPs) e 2,5 
milhões de inserções-deleções (Indels), 
também conhecidas por mutações “off-
target” naturais – também conhecidas por 

evolução!!

S B T E :  Há algum argumento razoável para 
se tratar plantas geneticamente editadas 
de forma diferente dos animais? Isso é só 
uma questão de lobby?

D r a .  E e n e n n a a m :  Não, não há 
nenhuma razão e há somente um país na 
terra que está propondo fazer isso: os EUA.

S B T E :  Há alguma chance de passar 
a responsabilidade de regulação dos 
animais geneticamente editados do FDA 
para o Departamento de Agricultura dos 
EUA? Isso seria suficiente para permitir o 
desenvolvimento deste mercado nos EUA?

D r a .  E e n e n n a a m :  Essa é uma questão 

Já  foram gastos 
centenas de  milhões, 

se  não b ilhões,  de 
dólares que poder iam 

ter ido  para a pesqu isa 
e  a  resolução de 

problemas reais  –  ao 
invés de  serem gastos 
com argumentos fúte is 
sobre um processo que 

tem r iscos muito  baixos 
–  é  insano.
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política que está acima de mim! Eu espero 
que as coisas avancem no sentido de 
que animais NÃO SÃO MEDICAMENTOS, e 
vacas não são FÁBRICAS DE PRODUÇÃO DE 
MEDICAMENTOS. Agricultores e pecuaristas 
querem ter acesso a essa tecnologia e, 
se permitido que eles o façam, eles farão 
dessa forma.

S B T E :  Você acredita que nós estamos perto 
de ver no mercado alimento produzido a 
partir de animais e plantas geneticamente 
modificadas utilizando tecnologias de 
edição gênica como CRISPR?

D r a .  E e n e n n a a m :  Sim, isso 
provavelmente acontecerá esse ano e 
muito está por vir no que se refere às plantas. 
Quanto aos animais, não é certeza.
 
SBTE: O número de empresas de biotecnologia 
animal está crescendo nos EUA?

D r a .  E e n e n n a a m :  Existem apenas 
algumas poucas companhias – se o 
bloqueio regulatório for removido – então, 
eu imagino que muitas outras novas 
companhias ocuparão este mercado.
 
S B T E :  Você acha que este mercado 
é promissor apesar da insegurança que 
envolve sua regulação?

D r a .  E e n e n n a a m :  Não está claro – tudo 
depende do que as autoridades regulatórias 
farão bem como os políticos e os ativistas 
e os cientistas – temo que tenha muito 
dinheiro em jogo em função do medo – por 
que os ativistas deveriam mudar seu modelo 
de negócio, no tocante a este assunto se o 

estímulo ao medo e a oposição ao OGMs 

(Organismos Geneticamente Modificados) 

têm se provado tão lucrativo para eles? 

Infelizmente, isto está bloqueando uma 

inovação muito útil gerada em favor dos 

nossos programas de acasalamento, o 

que implica em menor sustentabilidade e 

produção de alimento mais intensiva em 

termos ambientais, devido aos benefícios 

imperceptíveis que foram impedidos de 

chegar ao mercado dado o bicho-papão 

que se tornaram os “OGMs”.

A SBTE também conversou com a Presidente 

Substituta da Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio), Profa. Dra. 

Maria Lúia Zaidan Dagli, com o objetivo de 

esclarecer como o Governo Brasileiro tem 

se posicionado diante desse assunto. De 

acordo com a pesquisadora, através da 

Resolução Normativa número 16, de 15 de 

janeiro de 2018, a CTNBio estabeleceu um 

procedimento mais flexível para os casos em 

que o organismo geneticamente editado 

(independente de animal ou vegetal) não se 

enquadra como OGM. Este procedimento é 

semelhante ao preconizado pelo Governo 

Argentino e envolve uma consulta junto a 

CTNBio, que irá determinar se houve uso de 

material genético recombinante advindo 

de outro organismo. Nos casos em que isso 

não ocorrer, um procedimento mais simples 

deverá ser adotado na sua produção e 

comércio. Maiores informações podem 

ser obtidas junto ao site da CTNBio: http://

ctnbio.mcti.gov.br/inicio.
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GARGALOS DO GERENCIAMENTO DO MANEJO  
REPRODUTIVO DE GADO CORTE NO BRASIL

A Embrapa Gado de Corte apresentou em 
nota técnica os números que representam 
a evolução da pecuária brasileira. Nos 
últimos 40 anos foi registrado um aumento 
significativo da produção, comércio e 
mercado da carne bovina no Brasil. Nesse 
período a pecuária bovina sofreu uma 
modernização revolucionária sustentada 
por avanços no nível tecnológico dos 
sistemas de produção e na organização 
da cadeia. Tal cenário permitiu que o 
Brasil alcançasse números importantes 
de exportação de carne bovina, cujo 
faturamento representa 6% do PIB brasileiro 

e 30% do PIB do agronegócio.  Os índices de 
desfrute do rebanho evoluíram, mas ainda 
apresentam médias insatisfatórias, sendo 
18,8% em 2015, contra aproximadamente 
36% nos Estados Unidos. Isso demonstra 
uma clara necessidade e potencial de 
crescimento da produtividade da pecuária 
nacional. O sucesso do manejo reprodutivo 
é essencial nesse processo e também tem 
sido destaque de crescimento anualmente. 
A ASBIA registrou aumento de 3,0% na 
comercialização de protocolos para IATF 
e de 3,5% no comércio do sêmen em 
2017. Estima-se que 85% das inseminações 
realizadas em 2016 tenham sido feitas em 
decorrência de programas de IATF. No 
entanto, sabe-se que ainda há muito que ser 
feito para que a pecuária possa demonstrar 
seu real potencial. Compreendendo a 
necessidade de discutir como evoluir 
ainda mais nesse contexto, o Dr. Márcio de 
Oliveira Marques, da empresa Geraembryo, 
irá apresentar a palestra “Gerenciamento 
de programas reprodutivos em bovinos 
de corte: da inseminação ao bezerro 
desmamado”. Para saber um pouco mais 
sobre o assunto a SBTE conversou com o Dr. 
Márcio Marques.

S B T E :  Quais os maiores gargalos do 
gerenciamento do manejo reprodutivo de 
gado corte no Brasil?
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D r .  M á r c i o  M a r q u e s :  É preciso 
maximizar os índices reprodutivos da 
fazenda: taxa de concepção e taxa de 
prenhez, dentro da peculiaridade regional e 
climática. O gargalo é maximizar os índices 
e manter o controle dos mesmos para fazer 
as avaliações entre estações de monta ou 
entre fazendas.

S B T E :  Em que pontos o Brasil já evoluiu 
nesse contexto?

D r .   M á r c i o  M a r q u e s :  Evoluímos nos 
últimos anos, com uma aplicação real e 
eficaz da pesquisa (nacional e internacional) 
no campo. Exemplos disso são os protocolos 
de IATF simples e eficientes disponíveis no 
mercado, as informações a respeito de 
touros que apresentam melhores taxas de 
concepção à IATF, tornando os resultados 
da biotécnica ainda mais interessantes 
economicamente.
Apesar disso, boa parte das propriedades 

e/ou veterinários não possuem informações 
precisas sobre os índices zootécnicos que 
demonstram a eficiência reprodutiva e 
produtiva real de uma propriedade de cria.
 
S B T E :  Como pretende abordar esse tema 
na SBTE?

D r .  M á r c i o  M a r q u e s :  Pretendo 
demonstrar e discutir sobre o impacto 
econômico de alguns índices zootécnicos 
sobre a eficiência da propriedade de cria, 
como por exemplo, como a eficiência de 
determinado touro à IATF pode impactar 
sobre a produção de peso de bezerros por 
hectare, entre outros exemplos práticos 
de como um melhor gerenciamento dos 
dados obtidos podem resultar em crescente 
evolução da eficiência do rebanho.

Referencias:

Rodrigo da Costa Gomes, RC; Feijó, GLD; 
Chiari, L. Evolução e Qualidade da Pecuária 
Brasileira. Nota Técnica. Embrapa Gado de 
Corte. 2017.
Index ASBIA, 2017
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PRODUÇÃO DE “BEZERROS A  PARTIR  DE BEZERRAS”

A  introdução da seleção genômica em 
programas de melhoramento genético 
de gado leiteiro nos Estados Unidos 
iniciou em 2008. Em 2016 García-Ruiz e 
colaboradores demonstraram alguns 
impactos da aplicação dessa tecnologia 
no país. O estudo apontou que a seleção 
genômica promoveu um ganho genético 
de características de baixa herdabilidade 
como fertilidade e longevidade. A base de 
dados americana demonstrou uma drástica 
redução do intervalo entre gerações da 
raça holandesa nos últimos anos. O impacto 
da seleção genômica em nível mundial é 
inegável, dada a grande disseminação 

da genética de touros da raça holandesa 
de linhagem americana mundialmente. 
No Brasil, a seleção genômica já tem 
sido incorporada aos programas de 
melhoramento genético. Em 2017, foi 
lançado o primeiro sumário “Avaliação 
Genômica de fêmeas jovens da raça 
Girolando”. Para raças zebuínas, a ANCP 
disponibiliza o auxílio da genômica desde 
2011. Esse é sem dúvida um caminho sem 
volta, e que abre espaço para a aplicação 
de biotecnologias da reprodução que 
permitam multiplicar precocemente 
material de alto valor genético. Na XXXII 
Reunião Anual da SBTE o Dr. Hernan 
Baldassare, da Universidade McGill, 
Canadá, irá ministrar a palestra “Produção 
de embriões com aspiração folicular de 
bezerras: estratégia para acelerar ganho 
genético em rebanhos de leite”. E para nos 
preparar para a reunião conversamos com 
o Dr. Baldassare sobre o tema.

S B T E :  Os primeiros registros da aspiração 
folicular guiada por laparoscopia em 
bezerras datam de 1992. Por que a técnica 
não decolou naquela época?

D r .  B a l d a s s a r e :  Possivelmente, a 
causa principal foi a incapacidade de 
predizer o fenótipo produtivo de um animal 
aos 2 meses de idade; nos anos 90, isso 
só poderia ser feito através do pedigree, 
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Dr. Hernan Baldassare.
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que não é muito preciso. Outro aspecto 
negativo que contribuiu para que a técnica 
não decolasse naquela época, foi o fato de 
que os oócitos de bezerras apresentavam 
desenvolvimento significativamente menor 
que o de vacas na produção in vitro de 
embriões.

S B T E :  Quais mudanças foram decisivas 
nesses 28 anos?

D r .  B a l d a s s a r e :  O advento da 
tecnologia de seleção por marcadores 
genéticos, que permite prever com alta 
precisão o futuro produtivo de um animal 
a partir do momento em que nasce. 
Isso renovou o interesse em avançar na 
reprodução de animais com genoma 
notável, a fim de acelerar o progresso 
genético e chegar ao mercado com uma 

Aspiração folicular guiada por laparoscopia de bezerra da raça holandesa

nova genética de ponta. Além disso, as 
tecnologias envolvidas na PIV como a 
produção de meios de cultivo, avançaram 
muito nesse período, de modo que 
atualmente, a produção e a qualidade de 
embriões in vitro é muito melhor.

S B T E :  O senhor vê potencial dessa técnica 
para o mercado brasileiro?

D r .  B a l d a s s a r e :  O Brasil é sem dúvida 
o líder mundial em produção in vitro de 
embriões, acho que podemos dizer sem 
medo de cometer erros, que o crescimento 
exponencial que a tecnologia teve em 
todo o mundo é em grande parte graças 
ao Brasil. Então é lógico pensar que o Brasil 
é também um mercado onde a tecnologia 
para produzir “bezerros de bezerras” 
encontrará as condições para completar 
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seu desenvolvimento e alcançar sua 
plenitude.

S B T E :  A tecnologia já atingiu sua máxima 
eficiência? 

D r .  B a l d a s s a r e :  Com base no nosso 
trabalho dos últimos anos, se coletarmos 
as bezerras a cada 2 semanas entre 2 e 
6 meses de idade (8 coletas), obtemos 
uma média de 180 oócitos por bezerra, o 
que significa um mínimo de 12 bezerros 
nascidos antes, ou na época em que a 
doadora atinge a idade e o peso para 
receber seu primeiro serviço. Temos uma 
alta expectativa de que este número possa 
melhorar significativamente nos próximos 
anos através de estudos para otimizar a 
competência dos oócitos de bezerras, 
através de melhoras nos protocolos 
hormonais e condições de maturação 
in vitro, especialmente concebidos para 
bezerras.

O médico veterinário e zootecnista, Dr. Luiz 
Carlos Cesar da Costa Filho, proprietário 
da Procriar-MS, tem trabalhado com a 
identificação de touros superprecoces 
em rebanhos de gado de corte e tem 
obtido resultados muito interessantes em 
propriedades de alta pressão de seleção 
para precocidade. Ao questioná-lo a 
respeito da possibilidade de aplicarmos as 
biotecnologias da reprodução para produzir 
“bezerros de bezerras”, o Dr. Luiz disse à SBTE: 
“A intensificação da produção de bovinos 
de corte por meio de biotecnologias da 
reprodução, traz inúmeros benefícios, 
e talvez o mais impactante deles seja a 
diminuição do intervalo entre gerações, 
pois possibilita a fixação das características 
genéticas desejadas de forma mais rápida, 
fato que traz vantagens para toda a cadeia 
produtiva. A possibilidade de incorporar 
reprodutores, machos e fêmeas, muito 
jovens no rebanho já produtivo, traz uma 
perspectiva incalculável de avanço da 
eficiência reprodutiva e produtiva para o 
Brasil. Mas ressalta sua preocupação com o 
uso indiscriminado dessas biotécnicas. 

Referencias: 

Armstrong DT, Holm P, Irvine B, Petersen BA, 
Stubbings RB, McLean D, Stevens G, Seamark RF. 
Pregnancies and live birth from in vitro fertilization 
of calf oocytes collected by laparoscopic 
follicular aspiration. Theriogenology. 1992 
Oct;38(4):667-78.
García-Ruiz, A.;Cole, J.B.; Van Raden, P.M. 
Wiggans, G. R;  Ruiz-López, F.J.;  Van Tassell, C.P. 
Changes in genetic selection differentials and 
generation intervals in US Holstein dairy cattle as 
a result of genomic selection. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2016 Jul 12; 113(28): E3995–E4004. 

Imagem laparoscópica de ovário superestimulado 
de bezerra.
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Situação atual da exportação
de embriões bovinos

A SBTE conversou com Carlos Alberto 
Zanenga, diretor administrativo da EMBRIZA 
BIOTENCOLOGIA LTDA sobre a situação atual 
da exportação de embriões bovinos no Brasil, o 
qual ressaltou que a liderança mundial do Brasil 
na produção de embriões “In vitro” apresenta 
amplas possibilidades de atender o mercado 
internacional de embriões com qualidade 
e quantidade. E relatou que a qualidade 
zootécnica de nosso rebanho, principalmente 
das raças zebuínas e seus cruzamentos, tanto 
para corte como para leite, tem sido destaques 
que potencializam ainda mais o crescimento do 
mercado de exportação.

A segurança sanitária inerente a produção de 
embriões é muito questionada e pesquisada 
desde a época dos embriões In vivo e continua 
em pauta com os embriões In vitro, o que tem 
permitido um avanço a passos largos no sentido 

de derrubar as barreiras sanitárias entre países. 
A Dra. Valéria Burmeister, Diretora Substituta 
do Depto. de Saúde Animal do Ministério 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) relatou que “Com o avanço de novos 
protocolos, podemos garantir os requisitos 
sanitários exigidos para produção nacional e 
dos países importadores”.  

O trabalho de normatização e fiscalização 
da produção e comercialização de material 
genético animal é realizado pelo Departamento 
de Fiscalização de Insumos Pecuários (DFIP), 
vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária 
(SDA). Somente pode ser comercializado 
material genético dos reprodutores que passam 
por exames sanitários, de identificação genética 
e desempenho zootécnico, o que assegura a 
identidade e qualidade do produto final.

De acordo com o MAPA, o Brasil ocupa o 20º 
lugar no ranking de exportação de material 
genético. Estamos aptos a exportar embriões 
para diversos países, tais como Paraguai, 
Argentina, Bolívia e Uruguai no Mercosul. Além 
destes,já temos protocolos firmados com países 
da África, Moçambique, Botswana, Etiópia, 
além de outros como Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Panamá, Malásia e 
mais recentemente, Índia.

Segundo o Dr. Zanenga, os obstáculos que 
atualmente se impõe ao comércio internacional 
de embriões, são mais em função de barreiras 
comerciais e ou políticas, do que propriamente 
sanitárias.  FONTE: http://www.agricultura.gov.br

Carlos Alberto Zanenga
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Recentemente, um trabalho liderado 
por Pablo J. Ross, da Universidade da 
Califórnia, relatou pela primeira vez o 
sucesso na obtenção de células-tronco 
embrionárias de bovinos (bESCs). Tem se 
tentado a obtenção dessas células, porém 
sem sucesso, há décadas. Porém, o uso de 
um meio de cultivo adaptado possibilitou 
a eficiente derivação de bESCs, as quais 
puderam ser propagadas com facilidade 
e por tempo indefinido manterem a 
condição de pluripotência. Assim, as 
possíveis implicações da derivação de 
bESCs vão de estudos básicos a criação 
de bovinos geneticamente modificados 
relevantes para o estudo de doenças 
em humanos e a introdução de novas 

características produtivas na raça bovina. 

Derivação de células-tronco
embrionárias verdadeiras de bovinos

Em especial, os recentes avanços na 

obtenção de espermatozoides e oócitos a 

partir de ESCs possibilitam prever um futuro 

no qual embriões poderão ser gerados in 

vitro utilizando gametas também obtidos in 

vitro. A partir desses embriões, novas ESCs 

poderão ser derivadas, bem como novos 

gametas, embriões, e assim por diante. 

Em suma, isso possibilitaria um significativo 

encurtamento do intervalo entre gerações 

e um rápido progresso genético. O artigo 

“Efficient derivation of stable primed 

pluripotent embryonic stem cells from 

bovine blastocysts”, pode ser lido na íntegra 

por assinantes da PNAS em: http://www.

pnas.org/content/115/9/2090.long.

Celulas-tronco embrionarias bovinas podem levar a rebanhos mais produtivos
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A eliminação do trato reprodutivo masculino em embriões 
fêmeas é promovida pela proteína COUP-TFII em camundongos

Desde a década de 1950, acredita-se 
que andrógenos produzidos por testículos 
embrionários promovem a manutenção 
do trato reprodutivo masculino. Isso 

levou a hipótese de que a ausência de 
andrógenos em embriões do sexo feminino 
resulta na eliminação do trato reprodutivo 
masculino. No  entanto, um  recente 
trabalho demonstrou que na verdade 
esta eliminação se dá de forma ativa e 
envolve a ação da proteína COUP-TFII 
em embriões do sexo feminino. Como 
resultado, camundongos do sexo feminino 
nocautes para COUP-TFII mantêm tratos 
reprodutivos representativos de ambos os 
sexos, masculino e feminino. Esses resultados 
foram publicadosporHumphrey Hung-
Chang Yaoe colaboradores no periódico 
Science e podem ser lidos por seus 
assinantes em: http://science.sciencemag.
org/content/357/6352/717.long.



A Ourofino tem as soluções que 
atendem às necessidades do 
pecuarista. Uma linha completa 
para aumentar o desempenho 
reprodutivo do seu rebanho e 
ganhar mais o tempo todo.

Mais eficiência
na reprodução

ourofinosaudeanimal.com



DISPOSITIVO INTRAVAGINAL 
MONODOSE DE ALTA TECNOLOGIA 

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL contendo 0,96 g de progesterona, 
utilizado no controle farmacológico do ciclo estral em fêmeas bovinas.

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO E CONTROLE DO CICLO ESTRAL
• Sincronização da onda folicular.
• Inseminação Artifi cial em Tempo Fixo (IATF).

DISPOSITIVO DE ÚNICO USO (MONODOSE)
• Redução na contaminação. 
• Maior confi abilidade na liberação de P4.

DESIGN INOVADOR
Mais efetividade, melhor sincronização
 e mais higiene.

SUSTENTABILIDADE
 Mais efetividade na sincronização com 
redução de resíduos (meio ambiente).

BAIXA TAXA
DE QUEDA
5 implantes em 3500 animais 
tratados - 0,15%.

ANUNCIO_IATF_JORNALEMBRIAO_IATF_BOEHRINGER_21x28cm_A.indd   1 19/04/18   19:45
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AGOSTO

visite o site do hotel: www.costao.com.br

 www.sbte.org.br

Implicações da interação entre oócitos e 
células da granulosa para a  fertil idade

Recentemente, Hugh J. Clarke e 

colaboradores, na McGill University, 

demonstraram que as projeções transzonais 

(TZPs) constituem uma forma especializada 

Oócito em crescimento no meio rodeado por 
pequenas células da granulosa marcadas em 
vermelho (citoplasma) e azul (núcleo). As finas 
estruturas em verde que conectam as células 
da granulosa aos oócitos são chamadas de 
TZPs. 

de projeção citoplasmática sustentada 
principalmente por um citoesqueleto de 
actina. O número de TZPs aumenta à 
medida que a foliculogênese progride, 
possibilitando que mesmo células da 
granulosa localizadas em camadas mais 
externas do folículo mantenham contato 
com o oócito. Além disso, foi demonstrado 
que fatores produzidos pelo oócito como o 
GDF9 estimulam a formação e a orientação 
das TZPs, enquanto o envelhecimento 
parece impactar negativamente o número 
e a função das TZPs. O artigo “Mammalian 
oocytes locally remodel folicular 
architecture to provide the foundation for 
germline-soma communication”, pode ser 
lido na íntegra por assinantes da Current 
Biology em: http://www.cell.com/current-
biology/fulltext/S0960-9822(18)30224-0.
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Ícone de excelência de atendimento e infraestrutura 
desbrave cada cantinho do Costão do Sant inho

Localizado na Praia Costão do Santinho, 
os registros das civilizações que viveram na 
região enobrecem ainda mais a experiência 
do visitante, parte do legado de Homens 
de Sambaqui (3.000 anos a.C) e Carijós da 
nação Tupi-Guarani (1.500 anos d.C).

O Costão do Santinho estende-se por uma 
área de 1 milhão de m²; da qual 750 mil são de 
Mata Atlântica preservada, dunas e costões 
rochosos. Possui uma paisagem exuberante, 
com uma praia de mar azul cristalino e areia 
branca e fina. O resort é reconhecido pela 
qualidade de seu atendimento, seu padrão 
internacional, charme e requinte.

O Hotel fica a aproximadamente 1 hora do 
aeroporto Internacional de Florianópolis.
Para o lazer, infraestrutura completa 
incluindo serviço de praia, piscina e Spa. 
Para o descanso, 298 confortáveis quartos e 
suítes, com ar aconchegante e decoração 
contemporânea. 

O resort conta com outras atividades, entre 
elas estão: Arvorismo, Quadra de Tênis, 
Aula de Tênis, Paintball, Mergulho Batismo, 
Mergulho Livre, Rafting, Escuna entre outros. 
Consulte a lista total e os valores diretamente 
no hotel.
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Endereço: Rod. Vereador Onildo Lemos, 2505 
- Santinho
Florianópolis - Santa Catarina - CEP: 88058-700

Conheça mais sobre o hotel do evento: 
http://www.costao.com.br/

A Diária inclui, Vip Inclusive:

Café da manhã, almoço, jantar e lanches no 
bar das piscinas.

Águas, refrigerante, sucos, drinks e caipirinhas 
com cachaça, chopp e cerveja Brahma, 
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vinhos tinto e branco, whisky 8 anos, 
espumante Bossa. 

Frigobar: água e refrigerantes, a reposição é 
feita conforme solicitação dos Hospedes à 
governança 
 
Para ter esses valores negociados, necessário 
se identificar como Grupo SBTE.

Tarifas válidas para 7 dias antes e 7 dias depois 
do período oficial do evento.
Check-in: 15h / Check-out: 11h
OBS: a necessidade de Early Check-in ou 
Late Check-out, deve ser comunicada com 
antecedência e será confirmada pelo hotel 
de acordo com a disponibilidade.

Política para Crianças:

1 Criança até 3 anos no mesmo apartamento 
dos pais, sem cama extra, terão diária 
cortesia.

De 04 a 11 anos, a diária de R$ 58,00 por dia, 
por criança, tarifa Vip Inclusive.
Contatos para reservas e pagamentos 
diretamente com o Hotel Costão do Santinho 
Resort

Central de Reservas
Loja online:  https://bit.ly/2H8mqcE
Fone: 0800 48 1000
e-mail: reservas@costao.com.br





A CIÊNCIA PARA ANIMAIS MAIS SAUDÁVEIS

Mais bezerros no pasto, mais lucros
e mais oportunidades de negócios para você.
• A MSD é pioneira em reprodução e está preparada para levar as soluções mais eficazes ao pecuarista. 

• Conta com uma equipe experiente de especialistas em IATF.

• Oferece consultoria de excelência para maior produtividade e retorno seguro do investimento. 

Linha de Soluções em Reprodução MSD.
É mais negócio.

É mais negócio.

SOLUÇÕES EM
REPRODUÇÃO MSD



PROGRAMAÇÃORAMAÇÃO

AGO

16
Workshops - 14:00 - 19:00 h NOITE 

GESTÃO DE PECUÁRIA / “PORTEIRA ABERTA
SÊMEN / ASBIA
FOLICULOGÊNESE
IMAGEM – ULTRASSONOGRAFIA & DOPPLER
OVINOS & CAPRINOS
EDIÇÃO GENÔMICA & REPROGRAMAÇÃO CELULAR

AGO

17 networking / interação pesquisadores e empresas / pôsteres (sugere-se que 
apresentadores de pôsteres na área de ciência se façam disponíveis para visitas aos 
seus respectivos trabalhos durante parte desse período).

SBTE Tecnologia: Palestras na Plenária - 8:00 - 19:00 h

SBTE Ciência: Momento Integração - 8:00 - 19:00 h

todos os apresentadores inscritos em competições (tanto da área básica quanto 
aplicada) devem estar presentes nos seus respectivos pôsteres.

Apresentação de Posteres - 19:00 - 21:00 h

8:00 - 9:10  RECEPÇÃO, ENTREGA DE MATERIAL, FIXAÇÃO BANNERS
9:10 - 10:00  PROSPECÇÃO DO MERCADO DA PECUÁRIA.

Maurício de Palma Nogueira
10:00 - 10:30 INTERVALO

10:30 - 10:50 ESPAÇO EMPRESA 

10:50 - 11:40 MERCADO DE GENÉTICA (TOURO, IA, IATF, EMBRIÃO IN VIVO E IN VITRO): 
  EFICIÊNCIA E COMPARATIVO DE CUSTOS DE GESTAÇÃO. 

Pietro Baruselli – USP 
11:30 - 12:00  DISCUSSÃO 

19:45  ABERTURA OFICIAL - Marcelo Seneda
20:00  PALESTRA - Daniel Salamone 
20:30 COQUETEL
22:00 JANTAR  

14:00 - 14:50  PRODUÇÃO DE EMBRIÕES COM ASPIRAÇÃO FOLICULAR DE BEZERRAS: 
  ESTRATÉGIA PARA ACELERAR GANHO GENÉTICO EM REBANHOS DE 
  LEITE.

Hernan Baldassarre – McGill University 
14:50 - 15:40  EXPRESSÃO DE CIO, TAXA DE PRENHEZ E PERDA EMBRIONARIA FETAL   
  EM VACAS. 

Gabriel Bo – IRAC
15:30 - 16:00  ESPAÇO EMPRESA
16:00 - 16:30  INTERVALO
16:30 - 17:20  POTENCIAL DE EMBRIÕES PRODUZIDOS IN VITRO NA EVOLUÇÃO DE   
  REBANHOS LEITEIROS. 

Luiz Gustavo Martignoni Bragança – NeoGen
17:15 - 18:10  GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS REPRODUTIVOS EM BOVINOS DE 
  CORTE: DA INSEMINAÇÃO AO BEZERRO DESMAMADO. 

Márcio Marques – GeraEmbryo
18:10 - 19:00  ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER NA TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES: 
  VIABILIDADE E RESULTADOS DE CAMPO. 

Guilherme Pugliesi – USP

Palestras - Manhã

Palestras - Tarde

 www.sbte.org.br
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8:00   MOLECULAR REGULATION OF CUMULUS/OOCYTE INTERACTION.
 Hugh Clarke – McGill University
8:50   LOCAL REGULATION OF FOLLICULOGENESIS. 

Jenny Juengel – AgResearch 
9:40-10:10 INTERVALO
10:10 -11:00  OOCYTE/CUMULUS CELLS COMMUNICATION AND ACQUISITION OF 
  DEVELOPMENTAL COMPETENCE. 

Felipe Perecin – USP 
11:00 - 11:50  MITOCHONDRIA AND OOCYTE COMPETENCE.

Marcos R. Chiaratti – UFSCar
11:50 -12:10 ESPAÇO EMPRESA 

9:00   SBTE LAZER - CIÊNCIA E TECNOLOGIA NAS PISCINAS, BARES E PRAIA   
  DO COSTÃO!

AGO

18

AGO

19

networking / interação pesquisadores e empresas / pôsteres (sugere-se que apresentadores de 
pôsteres na área de ciência se façam disponíveis para visitas aos seus respectivos trabalhos 
durante parte desse período).

SBTE Tecnologia: Momento Integração- 8:00 - 16:00 h

SBTE Ciência: Palestras na Plenária - 8:00 - 16:00 h

Competição estudantes - 16:00 - 18:00 h

14:00   EPIGENETIC REGULATION OF EARLY EMBRYO DEVELOPMENT. 
Pablo Ross – University of California

14:50   GENOME EDITING – PRINCIPLES AND APPLICATIONS IN RESEARCH AND 
  BIOTECHNOLOGY. 

Jorge Piedrahita – North Carolina State University
15:40   INTERVALO 
16:00 - 18:00  COMPETIÇÃO ESTUDANTES
18:00 - 19:00  ASSEMBLEIA
20:00   PREMIAÇÃO SBTE E JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Palestras - Manhã

Manhã

Palestras - Tarde

 www.sbte.org.br
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