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Pa l av r a  d o 
P r e s i d e n t e ! 

Um ano como nunca antes visto. Assim 
tem sido o ano de 2020. Somos desafiados 
diariamente, tanto no âmbito profissional 
quanto no pessoal, e não poderia ser 
diferente com a nossa SBTE. Entendemos 
que a melhor estratégia neste ano será 
continuar agregando conhecimento e 
interação, assim, levaremos a SBTE até a sua 
casa.  Frente a esses desafios, a diretoria da 
SBTE tem trabalhado de maneira focada 
na realização de um evento de excelente 
qualidade, e com grandes novidades! 

Durante os dias 13 a 15 de agosto reuniremos 
palestrantes e participantes em um evento 
que, como sempre, terá como objetivo a 
interação entre profissionais, pesquisadores 
e estudantes, gerando um ambiente rico 
em ideias inovadoras. 

Na programação, contaremos na quinta-
feira, com a abertura da reunião e duas 
palestras, onde serão abordados temas 
relacionados à receptividade uterina e ao 
panorama da produção de embriões no 
mundo. Teremos também a competição 
de melhor trabalho na área básica e uma 
sessão de pôsteres. Na sexta-feira, teremos 
duas palestras, as competições de melhor 
trabalho na área aplicada, relato de caso, 
além da sessão de pôsteres. Neste dia, serão 
discutidos temas relacionados à eficiência 
reprodutiva em rebanhos de leite e de corte, 
e novas estratégias para melhorar os índices 
atuais. No sábado, teremos as competições 
de estudantes nas áreas básica e aplicada 
e será apresentada a tecnologia de edição 
gênica de precisão em bovinos, que visa a 
melhoria de rebanhos e da agropecuária 
em geral.

A programação completa está disponível 
em www.sbte.org.br/reuniao2020, e além 
dela, em breve, teremos a divulgação de 
workshops, que serão realizados durante 
todo o semestre.

Por fim, seguimos com o propósito de 
melhorar a cada ano, e superando os 
desafios. Acreditamos que essa nova 
experiência poderá ser utilizada de maneira 
positiva e complementar em reuniões e 
eventos futuros, levando conhecimento à 
sociedade em geral e aproximando ainda 
mais a SBTE dos seus membros. 

Agora, mais do que nunca, não deixe de 
nos informar sobre a sua opinião. Entre em 
contato conosco via Facebook, Instagram 
e Twitter, além do e-mail e telefone da SBTE. 
Queremos saber como podemos melhorar. 
Aproveitem os pacotes de inscrição e 
tragam seus colegas para conhecer a SBTE! 
A Tecnologia de Embriões não para, e nós 
da SBTE também não! 

Forte abraço! Até agosto! Flávio 

Prof. Dr. Flávio
Vieira Meirelles

ESCANEIE O QR CODE COM A CÂMERA DO 
SEU CELULAR

PARA BAIXAR UM LEITOR DE QR CODE ACESSE:
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CattleMaster Gold é proteção de verdade!
    Prevenção completa contra as principais doenças reprodutivas
    Protege mais*
    A única com indicação proteção fetal

*Da Silva L.F., et all Ciência Rural 2007;
 Dubovi E.J.; et all; Veterinary Therapeutics 2000;

Cattle Master_aprovado_210x280
segunda-feira, julho 06, 2020 03:34:19 PM
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ENTREVISTA COM
A DRa.  Anna 
Denicol DA 
University of 
California 

Qual a sua formação acadêmica e 
quais experiências julga importantes 
para a sua formação?

DRa. DENICOL: Sou formada em Medicina 
Veterinária pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 
2003; possuo Mestrado em Medicina 
Veterinária Preventiva pela UC Davis em 
2009; Doutorado em Biologia Celular 
e Molecular Animal pela Universidade 
da Florida em 2014 e Pós-doutorado em 
biologia ovariana pela Northeastern 
University, Boston, em 2016.

A minha trajetória sofreu algumas 
importantes alterações de percurso, 
que considero extremamente relevantes 
para a minha formação, como cientista, 
na área de biologia da reprodução e 
do desenvolvimento. Eu iniciei minha 
carreira como médica veterinária no 
interior do RS e meu foco principal era 
sanidade e reprodução de rebanhos 

bovinos, principalmente, de leite. Após 
alguns anos, vim para os EUA (Califórnia) 
fazer um estágio de aperfeiçoamento em 
uma clínica veterinária especializada em 
gado leiteiro. Foi, a partir dessa primeira 
experiência profissional no exterior, que 
comecei a explorar possibilidades para 
associar a prática profissional com a 
pesquisa aplicada. Os anos que passei 
trabalhando no campo me trouxeram 
uma experiência que considero 
fundamental, que é a de manter sempre 
em mente, que a pesquisa, por mais 
básica que seja, deve ser feita com o 
intuito de resolver problemas do “mundo 
real” na definição mais abrangente do 
termo. 

Quando eu decidi seguir na carreira 
cientifica através do doutorado, eu 
busquei um laboratório onde eu pudesse 
aprender mais sobre biologia básica, 
já que até então, havia focado minha 
carreira na prática e pesquisa aplicada. 
Na minha opinião, essa “mudança” me 
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proporcionou ampliar meu conhecimento 
de forma exponencial e me permite hoje 
realizar pesquisas na área da biologia 
da reprodução e do desenvolvimento 
que vão do nível molecular e celular ao 
animal como um todo. 
 
Por último, mas não menos importante, 
a minha carreira até aqui foi marcada 
por idas e vindas entre o Brasil e os 
EUA, incluindo vários Estados e diversos 
ambientes de trabalho (Universidades, 
iniciativa privada, EMBRAPA) em ambos 
Países. Isso me permitiu aprender sobre 
as diversas facetas que fazem parte 
dos vários setores, e solidificou a minha 
convicção de trabalhar associando o 
básico ao aplicado, na tentativa de 
maximizar o impacto da minha pesquisa 
para o aumento do conhecimento na 
área a qual me dedico.  

Qual a sua motivação para trabalhar 
com pesquisa na área de reprodução 
animal? 

DRa. DENICOL: Durante a minha formação 
em medicina veterinária eu comecei a 
estagiar com o MV Jorge Bangel, um dos 
professores de clínica de ruminantes. Além 
do seu trabalho na UFRGS, o Prof. Bangel 
prestava assistência às propriedades de 
leite e de corte por todos os Estados do Sul 
do Brasil. A parte mais fascinante daquele 
trabalho sempre foram as transferências 
de embriões – principalmente, a parte de 
laboratório, que envolvia classificação 
e envasamento dos embriões para 
transferência ou congelamento. Para 
mim, o desenvolvimento embrionário 
é, sem dúvida, um dos eventos mais 
fascinantes da biologia.

O sucesso da estratégia reprodutiva de 
uma espécie determina a sobrevivência 
dessa espécie. Por outro lado, se falarmos 
em pecuária, a eficiência reprodutiva é o 
centro da sustentabilidade de um rebanho. 
Ou, se falarmos em espécies ameaçadas 
de extinção, o conhecimento da biologia 
reprodutiva (em grande parte através 
do estudo em modelos domésticos) e o 
desenvolvimento de técnicas in vitro para 
reprodução assistida e manutenção da 
diversidade genética são fundamentais 
para a sobrevivência dessa espécie. A 
minha motivação para fazer pesquisa 
na área de reprodução animal é tentar 
responder perguntas que possibilitem 
o avanço dessas três áreas, que eu 
considero de extrema importância para 
a nossa Sociedade e para a viabilidade 
do nosso planeta a médio e longo prazo.

Qual achado você considera o mais 
importante da sua carreira até 
agora? 

DRa. DENICOL: A minha pesquisa na 
Universidade da Califórnia Davis 
está focada na biologia ovariana e 
desenvolvimento de gametas, desde as 
suas células progenitoras até o oócito 
pré-ovulatório. O meu laboratório 
independente é “jovem” (possui apenas 3 
anos); durante esse período, temos focado 
nosso trabalho no desenvolvimento de 
folículos durante os estágios pré-antrais 
(isto é, antes do desenvolvimento do 
antro). Uma das perguntas que estamos 
investigando é qual o papel do FSH 
nesses estágios foliculares iniciais. Um dos 
achados mais importantes dessa pesquisa 
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até agora é o de que receptores para 
FSH estão presentes e ativos em folículos 
no estágio primário de desenvolvimento, 
ou seja, logo após a ativação do folículo 
primordial. Estamos ampliando esse 
trabalho para investigar, quais vias de 
sinalização intracelular estão envolvidas 
na resposta ao FSH, especificamente, 
nesses folículos iniciais. 

Quais são os avanços mais 
significativos na sua área de estudo 
em reprodução animal, que você prevê 
para os próximos 10 ou 20 anos?  

DRa. DENICOL: Acredito que a área 
de desenvolvimento folicular in vitro, 
certamente, estará entre as áreas com 
avanços mais significativos nos próximos 
anos. Além disso, a discussão sobre 
a existência e o potencial de células 
progenitoras de oócitos tem ganhado 
espaço nos últimos 10 a 15 anos, e 
acredito que o constante avanço no 
sequenciamento de RNA de células 
individuais (single cell RNA sequencing) 
vai contribuir de forma definitiva para o 
avanço do nosso conhecimento nessa 
área. 

Em resumo, destaque os pontos 
apresentados durante a IETS e qual 
a relevância deles para a Sociedade 
Brasileira e Mundial.

DRa. DENICOL: A IETS 2020 buscou 
apresentar palestras abrangendo a 
biologia reprodutiva desde células tronco 
até o período pós-natal, e como o tema 
do encontro definiu, com “O embrião no 
centro de tudo”. Como co-organizadora 

do programa científico, considero que 
todos os temas apresentados são de 
relevância para a Sociedade Mundial; 
ressalto aqui as discussões sobre o 
estado atual e avanços de técnicas 
de desenvolvimento folicular in vitro 
(incluindo a “keynote” da Dra. Theresa 
Woodruff, uma das lideranças mundiais 
no desenvolvimento do conceito de 
ovário artificial), as consequências da 
reprodução assistida relacionadas à 
programação fetal, e a utilização de 
edição gênica em animais domésticos. 
Esses temas são de fundamental 
importância dado o enorme aumento 
do uso da reprodução assistida tanto na 
pecuária quanto na medicina humana 
nas últimas décadas, e ao acalorado 
debate em torno do uso de edição gênica 
como ferramenta para melhoramento 
genético e tratamento de doenças. 
Esses são apenas alguns exemplos de 
temas debatidos, durante o nosso último 
encontro e que colocam sociedades 
científicas como a IETS e a SBTE e seus 
membros, em uma posição privilegiada, 
em termos de conhecimento e expertise 
para a solução de problemas atuais e 
futuros.

Como program co-chair da IETS2020, 
destaque pontos positivos da IETS e 
qual a sua opinião sobre a participação 
das pesquisas brasileiras em uma 
reunião internacional como a IETS?

DRa. DENICOL: A IETS é uma sociedade 
internacional que reúne cientistas 
treinados e em treinamento de todas 
as regiões do globo. Em 2020 tivemos a 
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nossa 46ª Reunião, o que mostra a solidez 
e a qualidade do conhecimento gerado 
e distribuído pelos seus membros, bem 
como o espírito de colaboração entre 
cientistas de todo o mundo. Eu me tornei 
membro da IETS em 2010, quando comecei 
o doutorado, e posso afirmar que a 
sociedade contribuiu significativamente 
para a minha formação profissional e 
pessoal. 

Sendo uma brasileira que vive e trabalha 
no exterior, é sempre uma alegria para 

mim constatar, ano após ano, quão 
significativa é a participação do Brasil 
na Reunião Anual da IETS. Em 2020, a 
Reunião teve um total de 459 inscrições 
de 40 países; dessas, 27 (6%) foram do 
Brasil (Figura 1). Para por esse número 
em contexto: o Brasil foi o País com o 
segundo maior número de participantes 
na reunião da IETS em 2020, atrás apenas 
dos EUA (221 inscritos). [Vale lembrar 
que brasileiros trabalhando em outros 
países, como é o meu caso, não entram 
na contagem de brasileiros inscritos]. 

Distribuicao de inscricoes para a IETS 2020 por pais

United States Brazil Japan Canada

France Italy Germany Argentina

Chile Spain Belgium China

Denmark United Kingdom Australia Ireland

Kazakhstan Mexico Netherlands Peru

Austria India Latvia New Zealand

Russia South Korea Switzerland Colombia

Korea, Republic of Norway Russian Federation South Africa

Ecuador Finland Israel Poland

Singapore Sweden United Arab Emirates Uruguay

Total inscricoes: 459
Numero de paises: 40

EUA
48%

Brasil
6%

5%
5%

3%
3%

Distribuição das inscrições para a IETS 2020 por país

Total inscrições: 459
Número de países: 40
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Distribuicao de resumos aceitos para apresentacao na IETS 2020 por pais

Argentina Australia Austria Belgium Brazil

Canada Chile China Colombia Finland

France Germany India Iraq Ireland

Israel Italy Japan Korea Latvia

México Pakistan Perú Poland Republic of Kazakhstan

Republic of Korea Russia South Africa Spain Sweden

Netherlands Uruguay USA

EUA
29%

Brasil
13%

6%
5%

5%

Distribuição de resumos aceitos para apresentação na IETS 2020 por país

E nós sabemos que há um número 

expressivo de brasileiros trabalhando em 

reprodução animal – e que frequentam a 

IETS – em outros países! Talvez ainda mais 

expressivo que o número de inscritos seja 

o número de resumos aceitos, de acordo 

com o país de origem. Entre 33 países 

que contribuíram com resumos, o Brasil 

figura em segundo lugar com 34 (13%) 

do total de 252 resumos aceitos, atrás 

apenas dos EUA com 74 resumos (Figura 

2). Esses dados mostram que o Brasil não 

só representa uma parcela importante 

dos participantes, como contribui com 

uma parcela significativa do percentual 

de trabalhos apresentados na Reunião 

Anual. Esses dados demonstram o 

reconhecimento mundial, da qualidade 

e do conhecimento gerado por cientistas 

brasileiros, em solo brasileiro, nas áreas de 

reprodução e desenvolvimento animal.  
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graduação, prestei assistência técnica a 

fazendas, dividi o meu estágio curricular 

de conclusão de curso entre uma fazenda 

leiteira particular e a Embrapa. Ou seja, 

acho que um dos fatores mais importantes 

para a minha formação foi essa exposição 

‘eclética’ aos diferentes cenários. Acredito 

que isto tenha me oferecido uma visão 

holística tanto da pesquisa quanto das 

necessidades e desafios do produtor 

rural em fazendas comerciais. Aliar 

conhecimento em ciência básica com 

a aplicação desses conhecimentos é 

importante. Atualmente, essa experiência 

acumulada me auxilia a identificar as 

perguntas a serem respondidas em projetos 

de pesquisa, formular as hipóteses corretas, 

desenvolver projetos que tenham impacto 

efetivo, tanto no curto-prazo quanto no 

médio ou longo-prazo sobre sistemas de 

produção comerciais. Esse tipo de entrega 

para a sociedade é o que me motiva no 

dia-a-dia da pesquisa e acredito que a 

Qual a sua formação acadêmica e 
quais experiências julga importantes 
para a sua formação? 

Dr. Luiz Gustavo: Sou Médico Veterinário, 
formado pela Universidade Federal de 
Viçosa, com mestrado em Fisiologia e 
Reprodução Animal no Departamento 
de Zootecnia da UFV, mestrado 
profissionalizante em Reprodução 
de Grandes Animais pela University 
of Saskatchewan, no Canadá e PhD 
pela University of Florida, EUA. Desde a 
graduação, fiz estágios acompanhando 
estudantes de pós-graduação na 
execução de projetos de pesquisa e fui 
também bolsista de Iniciação Científica do 
CNPq. Essas experiências enriquecedoras 
é que me estimularam a seguir carreira 
na área de pesquisa. Além da pesquisa, 
sempre me envolvi também com a área 
comercial e aplicada. Fui estagiário do 
Programa de Desenvolvimento da Pecuária 
Leiteira (PDPL) em Viçosa até o final da 

DR
. L

UI
Z 

GU
ST

AV
O 

ENTREVISTA COM
O Dr.  Luiz 
Gustavo B. 
S iqueira da 
EMBRAPA-Gado 
de Leite
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diversidade de atividades desenvolvidas 

durante a minha formação me trouxe a 

este ponto.        

Qual a sua motivação para trabalhar 
com pesquisa na área de reprodução 
animal?

Dr. Luiz Gustavo: A área de reprodução 

animal me fascina desde o início da 

faculdade. Comecei a me interessar 

por esta área durante um estágio com 

a Dra. Marilu Gioso, então mestranda, 

que fazia experimentos com avaliação 

de receptoras de embriões. Nesta época 

acompanhei o trabalho dela e do Prof. 

Carlos Fernandes, da Biotran, Alfenas. As 

coletas de embriões após superovulação, 

avaliação das receptoras e transferência 

de embriões, uso de ultrassonografia, 

tudo isso me fascinou. Além é claro, de 

ver os resultados. O avanço genético de 

bezerros e bezerras nascidos de TE ou de 

IA é fantástico! Logo descobri que era 

esse caminho que eu queria seguir na 

minha carreira. Coletar uma doadora, 

lavar o filtro, rastrear embriões na placa. 

Essa foi a minha motivação inicial. A PIVE 

ainda não estava tão difundida, isso foi 

em 2001. Dali para frente continuei nessa 

linha e tive a sorte de estagiar com Dr. 

João Henrique Viana, na Embrapa, que 

foi quem me inspirou e incentivou a seguir 

trabalhando com TE, PIVE, ultrassonografia 

e pesquisa. É muito gratificante trabalhar 

com uma atividade que gera vidas. Essa, 

sem dúvida, é a minha maior motivação 

para trabalhar com reprodução.   
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Como você vê os impactos das 
pesquisas em reprodução animal 
desenvolvidas no Brasil no cenário 
mundial?

Dr. Luiz Gustavo: O Brasil avançou e 
continua avançando muito nas pesquisas 
em Reprodução Animal nas últimas 
décadas. E é nítido, o impacto positivo 
que isso tem causado tanto no cenário 
nacional quanto no internacional. 
Somos referência em algumas áreas de 
pesquisa, temos grupos reconhecidos 
mundialmente pela sua excelência 
em pesquisa, tanto básica quanto 
aplicada. Não somos coadjuvantes, 
mas sim protagonistas. Isso tudo vem de 
um esforço enorme de Universidades, 
Instituições de Pesquisa e empresas 
privadas brasileiras que, mesmo com 
dificuldades e baixo investimento, 
têm conseguido resultados e avanços 
importantes. Fizemos a revolução no 
uso da PIVE, que hoje se expandiu para 
vários outros países. Pesquisas em IATF 
aumentaram substancialmente a taxa 
de uso da IA em rebanhos comerciais 
brasileiros, o que está melhorando 
consideravelmente a genética do 
rebanho nacional. Na pecuária leiteira, 
houve uma revolução genética após a 
introdução do sêmen sexado aliado à 
PIVE. Vacas mestiças Girolando quebram 
recordes de produção de leite, ano 
após ano. E isso tudo nos credencia a 
sermos referência mundial na área de 
Reprodução Animal. Estudei fora do Brasil 
durante quase 6 anos (dois no Canadá e 
quatro nos EUA) e pude ver “in loco” como 
os cientistas estrangeiros reconhecem 

o trabalho e a qualidade das pesquisas 
feitas por brasileiros, como respeitam e se 
interessam pelo que fazemos aqui. É de 
dar orgulho.     

Você poderia nos dar um ou mais 
exemplos de como seus achados têm 
impactado a produção de embriões in 
vitro ou a produção animal?

Dr. Luiz Gustavo: Desde o mestrado, 
em 2005, tenho trabalhado com uso 
de ultrassonografia na avaliação da 
função luteal em bovinos. Além de 
implicações para a fertilidade após IA, 
os avanços nessa área são importantes 
para receptoras de embriões. 
Atualmente, temos métodos bastante 
eficazes de seleção de receptoras, o 

pude ver “ in  loco” 
como os c ient istas 

estrange iros 
reconhecem o  trabalho 

e  a  qual idade das 
pesqu isas fe itas 
por brasile iros, 

como respe itam e  se 
interessam pelo que 

fazemos aqu i .  É  de  dar 
orgulho.       
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que melhora a taxa de aproveitamento 
e, consequentemente, influencia nos 
resultados globais de programas de TE. 
Trabalho em um grupo de pesquisa que 
desde 2010 desenvolve estudos com 
ultrassonografia Doppler para avaliação 
do fluxo sanguíneo no corpo lúteo e 
suas diferentes aplicações: seleção 
de receptoras aptas, diagnóstico 
precoce de gestação, estratégias de 
ressincronização, etc. Aumentando a 
eficiência desses processos, estamos 
estimulando o uso de TE e, afetando 
positivamente, a produção animal. O 
nosso grupo tem tentado acompanhar 
a evolução das tecnologias. Do início 
dos anos 2000 para cá, isso aconteceu 
muito rápido. Já nos estudos específicos 
sobre embriões in vitro, trabalho desde 
2013, avaliando os efeitos do ambiente 
de cultivo in vitro sobre características 
morfológicas, moleculares e epigenéticas 
desses embriões, além dos efeitos a 
longo-prazo, sobre o desenvolvimento 
fetal e a viabilidade após o nascimento. 
Estes estudos são realizados junto ao 
Dr. Peter Hansen, da Flórida. Temos 
estudado como a adição de moléculas 
de origem materna ao meio de cultivo 
pode influenciar o desenvolvimento 
embrionário inicial e também, os efeitos 
de longo-prazo (vida fetal e fenótipo 
pós-natal). Tudo isso, para podermos 
continuar incrementando a eficiência 
da PIVE, contornar suas limitações e 
incentivar o seu uso. Não podemos parar 
de avançar. Sabemos que ainda temos 
gargalos importantes para o maior uso de 
embriões in vitro, como: taxas de sucesso, 
sobrevivência a criopreservação, perdas 

embrionárias, mortalidade perinatal, etc. 
Trabalhar para resolver ou mitigar essas 
limitações é bastante motivador.     

Em resumo, destaque os pontos 
apresentados durante a IETS e qual 
a relevância deles para a Sociedade 
Brasileira e Mundial.

Dr. Luiz Gustavo: Na palestra durante 
a Reunião da IETS, apresentei dados 
referentes aos efeitos do uso de técnicas 
de Reprodução Assistida (ART) sobre 
os produtos nascidos. Foram resultados 
de pesquisas que realizei nos EUA e 
também, algumas avaliações que fiz ao 
retornar para o Brasil, na Embrapa, com 
dados nacionais. Existem evidências 
robustas em várias espécies, desde seres 
humanos, camundongos até bovinos, de 
que, o uso de ART, particularmente, as 
que envolvem manipulação in vitro de 
gametas e embriões, altera mecanismos 
moleculares e epigenéticos das células 
embrionárias que, potencialmente, 
podem ter consequências até a 
idade adulta. Isso pode se refletir na 
função e fisiologia dos produtos de 
ART. Conhecermos essas alterações, 
entendermos os mecanismos que levam 
a elas e estabelecermos estratégias 
de intervenção para mitigá-las é muito 
importante para termos resultados 
mais consistentes e benéficos no uso 
de ART. Como eu disse anteriormente, 
não podemos parar de avançar. Não 
podemos pensar que é normal uma 
taxa de 20-25% de perda embrionária 
do dia 30 até a gestação a termo. Essa 
pode ser uma observação comum, mas 
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podemos e devemos trabalhar para 
melhorar isto. O incremento na eficiência 
das biotécnicas trará benefícios a todos, 
principalmente, a nós que trabalhamos 
nessa área. Felizmente, temos indicadores 
de que atualmente estamos muito 
melhores do que no início da expansão 
das ART. Melhoramos os procedimentos, 
a execução das técnicas, a composição 
dos meios é cada vez mais próxima 
do ambiente materno, etc. Enfim, a 
mensagem que eu tentei passar é que, 
sim, temos problemas e gargalos. Mas, 
sim, estamos trabalhando para diminuí-
los e expandir o uso de ART. Nesse sentido, 
é muito importante conhecermos as 
limitações da técnica, os dados de 
produtos nascidos, tudo o que pudermos 
registrar é importante.       
       
Quais as alterações você destacaria 
em relação aos produtos da PIVE com 
as técnicas atuais? 

Dr. Luiz Gustavo: Desde o início do uso 
da PIVE em bovinos, houve relatos de 
nascimentos de bezerros com tamanho 
acima do normal. Isso ficou conhecido 
como ‘Síndrome do Bezerro Grande’. 
Relatos de anormalidades da gestação 
e maior incidência de perdas perinatais 
também eram comuns. O uso de sistemas 
de cultivo otimizados e a redução no 
uso de soro nos meios, principalmente, 
reduziram bastante a incidência destas 
anormalidades com o uso de técnicas 
atuais. Mas, apesar da menor incidência, 
as anormalidades ainda existem. As taxas 
de perdas embrionárias também são 
acima do que observamos normalmente, 

mesmo quando comparadas a outras 
biotécnicas como IA e MOET (TE de 
embriões após superovulação). Isto, 
de certa forma, assusta os clientes 
e, a meu ver, acaba contando de 
forma negativa para o uso da PIVE. 
Hoje sabemos ainda que a PIVE pode 
causar alterações fenotípicas sutis em 
animais aparentemente sadios, quase 
imperceptíveis. Mas estas pequenas 
alterações, que são principalmente 
resultados de modificações epigenéticas, 
podem afetar o desempenho dos 
produtos de PIVE. Felizmente, os 
benefícios da PIVE com as técnicas 
atuais são inegáveis e se sobrepõem às 
suas limitações. Mesmo assim, acredito 
que ainda iremos melhorar muito, a partir 
de um melhor entendimento sobre os 
mecanismos associados à plasticidade 
das células embrionárias e às alterações 
fenotípicas.  

Quais são os avanços mais 
significativos na área de reprodução 
animal que você prevê para os 
próximos 10 ou 20 anos?

Dr. Luiz Gustavo: Todos sabemos que 
a demanda por alimentos continuará 
aumentando, principalmente pela 
expansão da população mundial. 
Então, para as próximas décadas, eu 
acredito que os avanços em Reprodução 
Animal serão no sentido de continuar 
aumentando a produtividade animal, via 
melhoramento genético dos rebanhos, 
com o auxílio de biotécnicas e manejo 
reprodutivo eficiente, mas não a 
qualquer custo. O mercado consumidor 
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está cada vez mais atento a fatores como 
bem-estar animal, sustentabilidade 
ambiental, produção racional. Neste 
sentido, a reprodução animal é peça-
chave, pois pode caminhar lado-a-lado 
com os conceitos de pecuária moderna. 
Poderemos selecionar animais com 
genética superior de forma mais precisa 
com o uso da genômica; teremos mais 
atenção ao bem-estar animal com 
o uso de sêmen sexado, evitando ou 
diminuindo, por exemplo, o descarte de 
machos em fazendas leiteiras; programas 
reprodutivos de IA e TE levarão cada vez 
mais, a um incremento na produção, sem 
que haja necessariamente uma expansão 
de área explorada. Nas biotécnicas, 
acredito que continuaremos avançando 
na melhoria dos procedimentos. Teremos 
mais informação sobre fatores de origem 
materna para o incremento dos sistemas 
de cultivo, conheceremos melhor as 
interações embrião-oviduto e embrião-

útero, exossomos e microvesículas 
extracelulares, microRNAs, mecanismos 
epigenéticos, plasticidade durante o 
desenvolvimento embrionário, influência 
do ambiente artificial sobre o fenótipo, 
etc. Todo esse conhecimento, acredito eu, 
se traduzirá em maior eficiência. Com isso, 
veremos uma maior adoção por parte de 
produtores no mundo todo. Na pecuária, 
em qualquer sistema de produção, tanto 
de leite como de corte, a eficiência 
reprodutiva é parte fundamental para 
o sucesso. Acredito que este fato será 
cada vez mais aceito e reconhecido 
pela academia, técnicos e produtores. 
Sociedades técnico-científicas, como a 
SBTE, serão fundamentais nesse processo. 
Como eu disse no início da entrevista, em 
reprodução trabalhamos com a geração 
de vidas. Esse é o nosso “produto”. E falar 
em vida é sempre positivo, não é? Nos 
dias atuais e no futuro também.    



Preparação para estação de monta
Programas exclusivos Ourofino

ourofinosaudeanimal.com

Desde 2017, a Ourofino participou de diversos estudos em parceria com as universidades para avaliar a 
utilização do Sincrogest Injetável antes do início do protocolo de IATF nas vacas paridas. O objetivo dos 
estudos foi aumentar a progesterona previamente ao protocolo para incrementar a taxa de prenhez.

Os estudos foram realizados em fazendas:

Protocolo Pre-synch Ourofino para vacas paridas

• Desafio - resultados de prenhez abaixo de 40% (Nelore);
• Desafio - resultados de prenhez entre 45-50% (Nelore);
• Fazendas bem manejadas - resultados de prenhez acima de 55% (Nelore);
• Desafio - resultados de prenhez entre 45-50% (Angus).

IATF*

D -10 D0 D8

48 horas

D10

Sincrogest

*Uma dose de Sincroforte pode 
ser adicionada no momento 
da IATF.

Figura 1. Protocolo de IATF 
exclusivo Ourofino para vacas 
em anestro (paridas).

1 mL 2 mL 1 mL 1,5 mL2 mL 1 mL

IATF*

*Uma dose de Sincroforte pode 
ser adicionada no momento 
da IATF.

Figura 1. Protocolo de IATF 

1,5 mL2 mL

+ +

Os benefícios reprodutivos
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Os estudos realizados comprovam que o protocolo Pre-synch 
incrementa a taxa de prenhez à IATF de vacas de corte paridas.

N = 223 N = 229 N = 285 N = 283 N = 498 N = 490 N = 259 N = 259 Gráfico 1. Taxa de prenhez entre 
os grupos Controle e Pre-synch de 
acordo com os estudos realizados - 
Sales, JN et al., SBTE 2019.

Gráfico 2. Taxa de prenhez 
entre os grupos Controle e 
Pre-synch em todos os estudos 
realizados - Sales, JN et al., 
SBTE 2019.
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Entrevista com a Dra.  Joanna M. 
G.  Souza-Fabjan da Universidade 
Federal Fluminense

Qual a sua formação acadêmica e 
quais experiências julga importantes 
para a sua formação? 

DRa. joanna: Sou formada em Medicina 
Veterinária, especialista em Produção e 
Reprodução de Pequenos Ruminantes; 
mestre em Zootecnia na área de 
Reprodução Animal pela UFV e doutora 
em Ciências Veterinárias pela UECE com 
co-tutela no INRA de Nouzilly, na França. 
Dentro da minha formação evidencio 
que foram muito importantes as diversas 
experiências com pesquisadores e grupos 
diferentes por onde passei. Isto me trouxe 
mais conhecimento, com visões distintas 
em determinadas áreas. Além disso, 
creio que a experiência internacional 
no período que fiquei na França foi 
fundamental para meu amadurecimento 
científico.

Qual a sua motivação para trabalhar 
com pesquisa na área de reprodução 
animal? 

DRa. joanna: Desde o início de minha 
formação, na graduação, eu pretendia 
trabalhar com reprodução animal, 
e sempre tive essa predileção pela 
pesquisa científica, e, portanto, nunca 
tive dúvidas que trabalharia com ciência. 
Acredito que a pesquisa é essencial para 
nossos anseios, para um conhecimento 
profundo da reprodução animal e 
evolução. Acredito que a pesquisa na 
área de reprodução se faz cada vez mais 
necessária com o uso de biotécnicas 
reprodutivas, como ferramentas para 
melhoramento genético em diversas 
espécies domésticas. Ainda como 
motivação, é importante ressaltar que 
sempre recebi grande apoio na UFF dos 
colegas do Setor de Reprodução Animal, 
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do nosso departamento de Patologia 
e Clínica Veterinária, da direção 
da Faculdade de Veterinária e dos 
programas de Pós-Graduação nos quais 
sou credenciada.

Você poderia nos dar um ou mais 
exemplos de como seus achados têm 
impactado a produção de embriões   
ou a produção animal? 

DRa. joanna: Tenho trabalhado com 
diversas biotécnicas reprodutivas, 
principalmente, com o controle do ciclo 
estral, a produção in vitro (PIVE) e in vivo 
de embriões, e com a transferências de 
embriões (TE) em pequenos ruminantes. 
Essas são as biotécnicas de maior 
importância para multiplicação do 
material genético da fêmea, e que terão 
impacto direto na produção animal. Em 
relação à PIVE, por meio de melhorias 
em protocolos, conseguimos melhorar 
índices. Como exemplo, a taxa de 
desenvolvimento a blastocisto, antes 
de aproximadamente 30%, apresentou 
uma melhora de taxa para 40-45%, 
com grande reprodutibilidade. Em 
outra importante vertente, propusemos, 
por meio de diferentes estratégias, 
o aproveitamento de oócitos que 
normalmente são descartados (grau 
III) para serem utilizados e produzir um 
número adicional de embriões das 
fêmeas de maior mérito genético. Já 
em relação aos métodos de produção 
in vivo, realizamos importantes estudos 
na última década que aprimoraram a 
técnica de colheita de embriões por via 
transcervical em pequenos ruminantes, 
principalmente em ovelhas. Atingir alta 

eficiência na transposição cervical, com 
excelentes taxas de recuperação de 
fluido e de embriões em diversas raças, 
contribui para a diminuição do uso de 
técnicas cirúrgicas, em consonância 
com o conceito de bem-estar animal, 
tornando o Brasil uma referência mundial 
neste tema.

A el im inação de  uma 
técn ica c irúrg ica 

desnecessária está em 
grande consonância 

com o  bem-estar an imal 
e  torna o  Brasil  uma 

referência no mundo  

Qual a importância de realizar esse 
tipo de pesquisa em um país como o 
Brasil?

DRa. joanna: Como ressaltado 
anteriormente, acredito que estas 
biotécnicas reprodutivas são essenciais 
para o melhoramento genético. Um fato 
importante de ser lembrado é que o 
Brasil apresenta posição de destaque no 
cenário mundial, como um dos maiores 
exportadores de diversos produtos de 
origem animal como carne suína, bovina e 
aves, no entanto ainda importamos carne 
e produtos derivados do leite de caprinos 
e ovinos. Isso ressalta que existe uma 
demanda não suprida pela produção 
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nacional e indica que melhorando nossa 
produtividade poderemos fornecer maior 
subsídio aos produtores, incentivando a 
cadeia produtiva.

Como as agências de fomento e o 
fomento disponível nos últimos anos 
tem contribuído para colocar em 
posição de destaque a sua pesquisa e 
instituição de ensino?

DRa. joanna: Este é um ponto fundamental 

para manutenção destas pesquisas, mas 

vejo que passamos por uma situação 

delicada em algumas regiões do Brasil 

nos últimos anos. O Estado do Rio de 

Janeiro, especificamente, vive grandes 

dificuldades financeiras nos últimos anos, o 

que tem agravado o cenário de incentivo 

à pesquisa. Com isso, nossa principal 

fundação de fomento à pesquisa, a FAPERJ, 

está em uma grande crise financeira e 

impediu a liberação de diversos recursos 

já aprovados, impactando fortemente 

nossas pesquisas em andamento. Na 

prática, realizamos diversas adaptações 

para simplificar processos, migramos 

para algumas áreas de pesquisa de 

menor custo e reduzimos outros custos 

operacionais, a fim de continuar 

produzindo pesquisa de qualidade e 

impactante, mas com pouco recurso 

financeiro. Assim, buscamos parcerias 

na UFF, em outras instituições de 

excelência como a EMBRAPA e em outras 

Universidades, que permitiram tanto a 

obtenção de recursos de outras fontes 

externas quanto a ampliação das nossas 

atividades de pesquisa.

Como você vê os impactos das 
pesquisas em reprodução animal 
desenvolvidas no Brasil no cenário 
mundial?

DRa. joanna: Costumo falar sobre este 
assunto com meus alunos, pois vejo que 
devemos nos orgulhar das pesquisas 
em reprodução animal que vêm 
sendo desenvolvidas no Brasil, frente à 
produção científica internacional, tanto 
na área básica como na aplicada, em 
pequenos ruminantes, e também em 
outras espécies, como a bovina. Mais 
especificamente na minha área de 
pesquisa, posso destacar, por exemplo, 
a abordagem favorável ao bem-estar 
animal com a colheita de embriões in 
vivo via transcervical, na qual o Brasil é 
referência, e tenho certeza de que somos 
muito prestigiados por isso.

Como você visualiza o significado do 
prêmio recebido na última IETS para 
sua carreira? 

DRa. joanna: Foi uma alegria indescritível. 
Com certeza é um momento difícil de 
explicar visto que é um evento muito 
importante dentro de uma sociedade 
internacional que sempre acompanho. 
Acredito que é um prêmio que significa 
muito para minha carreira até o momento, 
e um incentivo para os próximos passos. 
Este prêmio me transmite o sentimento 
de que venho trilhando o caminho certo, 
mesmo com todas dificuldades que 
possam existir durante a execução destas 
pesquisas. Esta recompensa certamente 
irá motivar a nossa equipe de pesquisa 
a continuar trabalhando com muita 
dedicação, ética e compromisso com 
nossa sociedade.



CEVA HBE
O PROTOCOLO DE IATF  
DA CEVA PARA VACAS  
A PASTO QUE USA O HCG
COMO OPÇÃO AO ECG.

Siga o Protocolo Ceva HBE 
nas vacas a pasto e aumente 
o nível de reprodução do seu 
rebanho com a melhor alternativa 
para a Inseminação Artificial 
em Tempo Fixo.

Aponte a câmera do celular 
e baixe o “Manual de utilização 
do protocolo Ceva HBE para 
vacas a pasto
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COMO INOVAR NO FUTURO 
SEM CONHECER O 
PASSADO?
Neste ano de 2020, nossa estimada Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões 
completa 35 anos de sua criação, portanto preparamos uma série de reportagens sobre 
a história da SBTE. Nessa série serão apresentados grandes colaboradores da SBTE e quais 
foram os principais temas abordados nas reuniões anuais, para criar uma perspectiva 
histórica. Nesse sentido, essa retrospectiva foi baseada no artigo de revisão de Rodrigues 
et al. (2010) que contempla os primeiros 25 anos da SBTE, arquivos da sociedade e relatos 
de associados. A apresentação será dividida em quatro matérias ao longo das edições 
do Jornal “O Embrião” de 2020/2021 e de forma análoga aos eventos importantes para 
fecundação e desenvolvimento embrionário inicial, sendo eles:

- Primeiro Passo “O encontro dos gametas e formação do zigoto” – 1985 a 1990

- Segundo Passo: “As primeiras divisões celulares” – 1991 a 2000

- Terceiro Passo: “Ativação do genoma embrionário”  - 2001 a 2010

- Quarto Passo: “Reconhecimento da gestação” – 2011 a 2020

(Diretoria 2020-2021)
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Primeiro 
Passo

“O encontro 
dos gametas e 
formação do 
zigoto”

Reuniões anuais 1986-1990

O início da maturação dos gametas ocorreu durante as participações e discussões de 
brasileiros na International Embryo Transfer Society nas décadas de 1970 e 80. Em Julho 
de 1985 durante o Congresso Brasileiro de Reprodução Animal em Belo Horizonte, com os 
gametas em maturação, ocorreu o primeiro encontro e criação da Sociedade Brasileira 
de transferências de Embriões. Com base nessas experiências e após eleição de sua 
primeira diretoria, foi decidido que a 1ª Reunião Científica da SBTE ocorreria na UNESP 
em Jaboticabal entre os dias 1 e 2 de julho de 1986, sob a gestão do Dr. Luiz Eustáquio 
Lopes Pinheiro (Imagem dos Anais). Nessa primeira reunião participaram 20 inscritos e 
foram abordados assuntos relacionados a produção e coleta de embriões de espécies 
domésticas, além da apresentação dos primeiros resultados sobre maturação oocitária 
apresentados pelo grupo do Prof. Dr. Joaquim Mansano Garcia. Nessa primeira reunião 
foram apresentadas nove palestras em dois dias. Além disso, a primeira SBTE já contou 
com participantes internacionais (Dr. Michel Nibart e Dr. Michel Thibier) e 16 resumos. 
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Figura:  Imagem dos Anais da 1º Reunião Anual da SBTE cedidas pela sócia Dr. Maria Clara S. Caldas. 
Observem os temas abordados e os resumos submetidos.

No ano seguinte, guiada pelo seu presidente Dr. Luiz Eustáquio Lopes Pinheiro, a SBTE 
realizou sua 2ª Reunião Anual na Escola de Veterinária da UFMG em Belo Horizonte, 
mas sem impressão de trabalhos científicos. Já em 1988, a 3ª Reunião Anual da SBTE foi 
realizada em Santa Maria, RS sob a coordenação da Dr. Mara Rubin. Nessa ocasião, 
estiveram presentes participantes do Uruguai, Argentina e Brasil. Nessa reunião os 
principais temas discutidos foram o uso da ultrassonografia para avaliar a função 
ovariana de doadoras e receptoras, a manipulação do embrião bovino para a produção 
de embriões bipartidos e a criopreservação de embriões de camundongo. Ainda nessa 
reunião, foram abordados temas relacionados ao controle sanitário e os padrões éticos 
relacionados ao mercado de embriões.  

Em 1989 ainda sob gestão da presidenta Profa. Dra. Mara Rubin a 4ª Reunião Anual da 
SBTE ocorreu em Porto Alegre, RS e contou com a presença do Professor Emérito Dr. David 
Witthingham, que tratou de temas relacionados a criobiologia. Outros temas ainda 
abordados durante essa reunião estavam relacionados a criopreservação; sexagem de 
embriões de camundongos; coleta, transferência e criopreservação de embriões de 
caprinos; transferência e criopreservação de embriões equinos; assim como métodos 
de coleta de embriões por laparoscopia em ovelhas.

Em 1990 o zigoto estava formado. Na 5ª Reunião Anual da SBTE ocorrida na cidade 
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de Brasília e coordenada pelo Dr. Aurelino Menarim Jr, reuniram-se 150 participantess. 
Foram abordados temas relacionados a fertilização in vitro em bovinos, clonagem 
por meio de transferência nuclear de células somáticas e controle de qualidade na 
biotecnologia da reprodução. Foi nessa reunião que ficou então decidido que as 
próximas reuniões ocorreriam sempre no mês de agosto ao invés de julho. E assim, o 
agora zigoto se preparava para sua primeira clivagem, com muita bagagem herdada 
do genoma materno, mas também com a contribuição do genoma paterno. Que 
venham as próximas clivagens e a ativação do genoma embrionário.

Texto por Dr. Juliano C. da Silveira e Dr. Guilherme Pugliesi

Referências:

- Rodrigues,B. A., Marques L. S.,  Rodrigues J. L. SBTE historical and scientific perspective 
on reproductive biotechnologies. Acta Scientiae Veterinariae. 38(Supl 2): s451-s461, 2010

- http://www.sbte.org.br/index página linha do tempo. Consulta ATAs das reuniões. 
Acessado na data de 20/05/2020.
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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 Artificial em Tempo Fixo (IATF).

DISPOSITIVO DE ÚNICO USO (MONODOSE) 
• Redução na contaminação.
• Maior confiabilidade 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
1 implante em 1500 animais 
tratados - menor que 0,1%.

AF_ANUNCIO_IATF_JORNALEMBRIAO_IATF_BOEHRINGER_21x28cm.indd   1 18/06/19   16:41
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A perda gestacional é uma das principais 
causas de falhas reprodutivas, afetando 
a eficiência reprodutiva de rebanhos 
de corte e leite. Essas perdas podem 
ser classificadas em: mortalidade 
embrionária precoce (MEP), definida 
como perda da gestação entre a 
inseminação (dia 0) ou transferência 
de embriões (dia 7) e dia 28-30 de 
gestação ou mortalidade embrionária / 
fetal (MET) tardia, definida como perda 
da gestação entre os dias 30 e 60 de 
gestação. Nesse contexto, o artigo em 
destaque avaliou as taxas de perdas 
gestacionais precoce (MEP) e tardia 
(MET) em vacas inseminadas por 8 touros, 
com a finalidade de determinar se 
existe um efeito paterno sobre a perda 
gestacional. Para isso, vacas Angus (n = 
658) tiveram a ovulaçõesão sincronizadas 
e foram inseminadas artificialmente em 
tempo fixo (Dia 0) com um dos oito touros 
Angus. Para determinar o período de 

Aceito  no per iód ico  Ther iogenelogy em Maio  de  2020 

Artigo recente 
de destaque

''CONTRIBUIÇÃO DO TOURO PARA A  PERDA GESTACIONAL EM 
DIFERENTES PERÍODOS DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 
E  FETAL EM VACAS DE CORTE"

perda gestacional, os autores utilizaram 
diferentes técnicas, como a avaliação da 
concentração de proteínas associadas a 
gestação (PAGs) no sangue nos dias 0 e 24, 
assim como avaliações ultrassonográficas 
nos dias 31 e 60. Com base nessas 
análises e de maneira retrospectiva, as 
taxas de perdas gestacionais para cada 
touro foram agrupadas nos grupos de 
perda gestacional precoce ou tardia. 
A taxa global de MEP foi de 5,54% e de 
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Morte embrionária 
precoce  (MEP) :  5 ,54% MEP:

Menor perda:1,8%
Maior perda:  11,7%

MET:
Menor perda:2,3%

Maior perda:  12,6%

Variação entre os 
touros: 

Morte embrionária 
tardia  (MET ) :  6 ,7%

MET de 6,7%. Já as taxas individuais para 
cada touro variaram entre 1,8% a 11,7% 
para MEP e entre 2,3 e 12,6% para MET, 
demonstrando diferenças entre os touros 
para cada tipo de perda gestacional. 
Não foram encontradas diferenças nas 
concentrações de PAGs. Em conclusão, 
os autores ressaltam que existe uma 
variação considerável na taxa de perda 
gestacional entre os touros, sugerindo, 
a pesquisa de novos marcadores para 
a qualidade do sêmen em bovinos que 
possam indicar maior sobrevivência 
embrionária. Mais detalhes podem ser 
obtidos no artigo: https://doi.org/10.1016/j.
theriogenology.2020.05.021. 

- Gessica Franco, Sydney Reese, 
Rebecca Poole, Justin Rhinehart, 
Kevin Thompson, Reinaldo Cooke, Ky 
Pohler. Sire contribution to pregnancy 
loss in different periods of embryonic 
and fetal development of beef cows. 
Theriogenology Available online 18 May 
2020

O que você pensa sobre isso? Existe 
uma relação entre o touro e as perdas 
gestacionais precoce ou tardia? Conte 
para gente pelo e-mail radarsbte@stbe.
org 
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Fiquem atentos aos principais 
eventos na área de reprodução 
animal previstos para 2020.

SSR VIRTUAL

https://community.ssr.org/news-events/

ssrvirtual2020

VI I I  ISABR 2020

VI I  International Symposium 
on Animal Biology of 

Reproduction
http://cbra.org.br/br/congressos/

ISEET 
10 TH ISEET

( INTERNAT IONAL SYMPOS IUM ON 
EQU INE  EMBRYO TRANSFER AND 

TECHNOLOGY )
Pisa, Itlália de 03 a 05 de julho de 

2021.
mais informações: https://www.iseet.eu

ANDROLOGY
12 th International,  11 th 

European,  and 32 nd German 
Congress of  Andrology

De 09 a 12 de dezembro de 2020.
http://www.andrology2020.de

Oportunidades de emprego:

Envie as oportunidades de emprego 
para o radarsbte@sbte.org 

ICAR 2020 
19 th International Congress 

on Animal Reproduction
Bolonha, Itlália de 27 de junho a 01 

de julho de 2021.
http://icar2020.org/2020/loadpage/home/

home
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de bula na indução 
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A CIÊNCIA PARA ANIMAIS MAIS SAUDÁVEIS

Eficácia com 
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13/08 - quinta-feira
16:00
16:05 ABERTURA Dr. Flávio Vieira 

Meirelles, FZEA, USP

16:05-16:20 IETS - Panorama da produção de embriões no 
mundo.

Dra. Pascale Chavatte-
Palmer, INRA, França

16:20-16:45 Plenária - A contribuição do endométrio para o 
sucesso da prenhez em vacas de corte.

Dr. Mario Binelli, 
Universidade da Flórida, 

Estados Unidos

16:45-16:55 Melhor Trabalho na Área Básica - Apresentação 
do finalista do Melhor Trabalho na Área Básica.  

16:55 - 17:05 Mesa redonda com moderador - Perguntas no 
Chat.

17:05-17:15 Intervalo

17:15-18:15 Sessão de pôsteres (ímpar) e espaço empresa

14/08 - sexta-feira
16:00
16:05 ABERTURA Moderador

16:05-16:30 Plenária - Impactos e otimização do período de 
transição na reprodução da vaca de leite

Dr. José Eduardo Santos, 
Universidade da Flórida, 

Estados Unidos

16:30-16:40
Melhor Trabalho na Área Aplicada - 
Apresentação do finalista do Melhor Trabalho na 
Área Aplicada.

16:40-17:05 Plenária - Estratégias reprodutivas em fêmeas de 
corte

Dr. José Luiz Moraes 
Vasconcelos, UNESP, 

Botucatu

17:05 - 17:15
Melhor Trabalho de Profissionais de Campo - 
Apresentação do finalista do Melhor Trabalho de 
Profissionais de Campo

17:15-17:25 Mesa redonda com moderador - Perguntas no 
Chat

17:25-17:35 Intervalo 

17:35-18:35 Sessão de pôsteres (par) e espaço empresa

ONLINE
13 A 15 DE AGOSTO DE 2020
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15/08 - sábado
16:00
16:05 ABERTURA Moderador

16:05-16:30
Plenária - Edição gênica de embriões por 
eletroporação de ribonucleoproteina CRISPR/
Cas9.

Dr. Luiz Sergio Camargo, 
Embrapa gado de leite

16:30-16:40 Mesa redonda com moderador - Perguntas no 
Chat.

16:40-16:50 Intervalo

16:50-17:20
Competição de estudantes (Área Básica) - 
Apresentação de 3 resumos selecionados na área 
básica.

17:20-17:50
Competição de estudantes (Área Aplicada) - 
Apresentação de 3 resumos selecionados na área 
aplicada.

17:50-18:00 Mesa redonda com moderador - Perguntas no 
Chat.

18:00-19:00 Assembleia

19:00-19:10 Encerramento Dr. Flávio Vieira Meirelles, 
FZEA, USP 

WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

Produção in vitro de embriões

Gestão em Pecuária de Leite

Gestão em Pecuária de Corte




