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Prof. Dr. Flávio
Vieira Meirelles

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

Meus caros amigos da família SBTE,

O ano de 2020 foi, sem dúvida, o mais 
desafiador em termos profissionais e 
pessoais. Entretanto, temos que reconhecer 
a importância do agronegócio e do setor da 
pecuária na manutenção da estabilidade 
e da economia do nosso país. Por isso, que 
mesmo com todos os desafios enfrentados, 
a realização da nossa reunião anual não 
poderia deixar de acontecer. 

Nossa reunião da SBTE de 2020 foi realizada 
em uma situação inusitada, diante da 
impossibilidade de congregarmos de forma 
presencial. Foi o ano da reinvenção de 
uma Reunião on-line buscando agregar 
todas as pessoas presentes virtualmente. 
Seguimos, então, com o evento principal 
realizado entre os dias 13 a 16 de agosto. 
Tivemos também um pré-evento no dia 5 de 
agosto com o objetivo de estimular nossa 
Sociedade para o evento principal. O pré-
evento contou com 3 palestras e uma mesa 
redonda abordando importante tema na 
reprodução bovina. 

Nossa XXXIV Reunião foi realizada em 
formato totalmente virtual e contou 
com expressiva participação de nossos 
sócios, incluindo profissionais, parceiros 
empresariais e estudantes e convidados. O 
evento contou com palestras de renomados 
pesquisadores do Brasil e do exterior, 
discussão de trabalhos e a interação com 
15 empresas do condomínio empresarial. A 
programação possibilitou a apresentação 
de trabalhos para competição de 
estudantes e melhores trabalhos nas áreas 
básica, aplicada e profissional de campo. 
A apresentação dos resumos foi bastante 
expressiva e, devido ao formato virtual, 
todos os participantes tiveram livre acesso 
à apresentação do trabalho na forma de 
um vídeo curto, além do pôster. Foram 
criadas salas virtuais de discussão para 

cada trabalho, o que possibilitou uma 
importante oportunidade de integração e 
discussão, algo inovador, planejado para 
manter a usual troca de conhecimento nos 
eventos da SBTE. Após o evento principal, 
3 workshops foram realizados nos meses 
de outubro, novembro e dezembro. Em 
cada workshop, tivemos três palestras de 
renomados pesquisadores convidados 
pela nossa organização e uma palestra 
indicada por nossos parceiros empresariais 
e patrocinadores pontuais do evento. 
A participação em todos os eventos foi 
expressiva contando com mais de 500 
acessos/visualizações por evento.

Sendo assim, podemos considerar que 
a SBTE on-line foi bastante prestigiada, 
e permitiu que nossa ciência e as novas 
tecnologias fossem disseminadas para 
todos os pontos do Brasil, e de outros países 
tornando a XXXIV Reunião um evento sem 
fronteiras.

Para o ano de 2021, estamos nos 
organizando e buscando alternativas para 
diversificar nosso evento com base no 
feedback recebido pelos participantes. 
Nesse ano, ainda teremos o desafio de 
lidar, novamente, com a situação da 
pandemia. Entretanto, podemos assegurar 
que a família SBTE será provida de muita 
tecnologia e de ciência como sempre. 

A diretoria da SBTE segue firme no propósito 
servir a nossa sociedade, superando todos 
os desafios e aprendendo com os erros 
e acertos. Por isso, agora e mais do que 
nunca, não deixe de nos informar sobre a 
sua opinião. Entre em contato pelas mídias 
sociais (Facebook, Instagram e Twitter) ou 
por e-mail e telefone da secretaria. Unidos, 
mais do quer nunca podemos melhorar.  
Afinal, nós somos a SBTE! 

Forte abraço! Até breve!  



A mais nova solução da tecnopec 
 ALTA PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIA

+ BEZERROS + LUCRATIVIDADE 

www.agener.com.br - SAC: 0800 701 1799
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O SEBRAE tem disponibilizado linhas de 
atendimento do Sebraetec para prover 
melhoramento genético de rebanhos 
de leite e corte no Brasil, por meio do 
oferecimento ao produtor rural de 
projetos de fertilização in vitro (FIV) e 
inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF). Nessa matéria apresentaremos, 
como o programa Sebraetec FIV tem 
atuado em diversas regiões nacionais, 
destacando algumas características 
deste programa no Estado de Minas 
Gerais. 

O que é o Sebraetec? 

O Sebraetec é um produto do Sebrae 
que tem como objetivo garantir ao 
seu público alvo, o acesso a serviços 
tecnológicos para inovação, de forma 
subsidiada, promovendo assim, a 
melhoria de processos, produtos e 
serviços, ou ainda, a introdução de 
inovações nas empresas e mercados. 
Apesar de ser um produto nacional do 

Sistema Sebrae, cabe a cada unidade 
federativa estabelecer a sua estratégia 
de atuação. A linha de atuação 
em melhoramento genético bovino 
proporciona ao pequeno produtor acesso 
a biotécnicas reprodutivas, como a FIV, 
com foco no aumento de produtividade 
e, consequentemente, incremento na 
rentabilidade das propriedades rurais, 
levando ao desenvolvimento econômico. 
Dessa forma, o programa Sebraetec FIV 
tem atuado em diversas regiões do país 
e embriões de maior mérito genético 
têm sido transferidos para o rebanho de 
inúmeros produtores. 

Um exemplo do impacto do programa 
para produtores de leite nas regiões 
Sudeste e Nordeste do país é o relato 
do médico veterinário Edelson Costa 
Barreiro Júnior, que tem atuado desde 
de 2019 como prestador de serviços junto 
a empresas credenciadas ao Sebraetec 
- FIV. O profissional já acompanhou os 
nascimentos das primeiras transferências 

Você conhece 
o  programa 
Sebraetec 
F IV?

Texto  Prof. Dr. Juliano Coelho da Silveira e Guilherme Pugliesi
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que fez nos Estados da Bahia e Espírito 
Santo em 2019 e relata que, “o programa 
tem sido muito bom para os pequenos 
produtores devido à alta qualidade dos 
produtos nascidos”. Atualmente, ele 
atua pelo programa prestando serviços 
(avaliação de receptoras, sincronização 
da ovulação, transferência dos embriões 
e diagnóstico de gestação) em pequenas 
propriedades, em diversas regiões 
do nordeste, usando assim, a TE para 
transferência de genética de rebanhos 
selecionados para produção de leite 
do Estado de São Paulo aos pequenos 
produtores aderentes ao programa 
(Figura 1).

Figura 1:  Imagens dos procedimentos realizados do 
programa Sebratec-FIV em propriedades do Estado da 
Bahia. Fonte: Edelson Costa Barreiro Júnior

Além dos honorários do serviço prestado, 
um outro retorno aos prestadores de 
serviço deste programa é a satisfação 
em ver o grande impacto que os bezerros 
nascidos podem trazer para os produtores 
participantes, uma vez que dificilmente 
conseguiriam obter produtos de mérito 
genético similar sem o programa. O 
médico veterinário Juliano Franco de 
Souza, que tem atuado junto ao programa 
no Estado de Tocantins, relata resultados 
de taxa de prenhez bastante satisfatórios 
em propriedades com poucos recursos 
e estrutura. O programa proporcionou 
também grande satisfação profissional 
e pessoal por ter possibilitado levar a 
genética de rebanhos selecionados para 
locais com poder restrito para compra de 
animais geneticamente superiores. 
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Em projeto executado recentemente em 
pequenas propriedades de assentamento 
do norte do Tocantins, as novas bezerras 
nascidas (Figura 2) já têm mostrado 
um grande impacto aos produtores, os 
quais estão bastante entusiasmados 
para ver o impulso na produção de 
leite em suas propriedades. Estes relatos 
demonstram como a FIV e TE podem 
ser aplicadas e trazer grande impacto, 
não somente para grandes produtores, 
mas para proprietários de menor poder 
aquisitivo, levando assim à melhoria na 
produtividade e na qualidade de vida 
destes produtores e suas famílias.

Figura 2: Imagens dos produtos nascidos do programa 
Sebratec-FIV em propriedade no estado de Tocantins. 
Fonte: Médico Veterinário Juliano Franco de Souza

Para exemplificar a abrangência, 
características e impactos do programa 
em Minas Gerais, fizemos uma entrevista 
com o diretor técnico do Sebrae MG, 
João Cruz que pode ser conferida abaixo.

• Qual o perfil do produtor 
aderente ao projeto em Minas Gerais?

São atendidos pelo Sebraetec produtores 
de leite e corte, que se enquadram 
como público alvo do SEBRAE, ou seja, 
com faturamento bruto anual de até 
R$4,8MI. É importante que a propriedade 
atenda a pré-requisitos de condições 
sanitárias e instalações mínimas para a 
execução do procedimento. Além disso, 
que possua receptoras aptas, ou seja, 
vazias e cíclicas, com escore corporal 
entre 2 e 3 (escala de 1 a 5), recebendo 
suplementação mineral adequada e 
pasto de boa qualidade, controle de 
endoparasitas e ectoparasitas, e aptas 
a receber protocolo hormonal para 
posterior transferência de embriões.

SÃO ATENDIDOS PELO 
SEBRATEC PRODUTORES 

DE  LE ITE  E  CORTE ,  QUE SE 
ENQUADRAM COMO PÚBL ICO 

ALVO DO SEBRAE
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• Qual o tempo médio de execução 
do projeto em Minas Gerais?

O tempo médio de execução do 
Sebraetec FIV varia entre 75 a 90 dias. 
O projeto finaliza com o diagnóstico de 
gestação e sexagem, aproximadamente, 
aos 60 dias de prenhez.

• Quantos projetos foram 
realizados em 2019 e 2020 em Minas 
Gerais?

Em 2019 e 2020 foram atendidos 
aproximadamente 1.000 produtores. Mais 
de 18.000 embriões foram transferidos, 
com uma taxa de concepção ao redor 
de 40%.

• Quantas empresas prestam 
serviço para este projeto em Minas 
Gerais?

Hoje, são 16 empresas prestadoras 
de serviço cadastradas, totalizando 
aproximadamente 120 médicos 
veterinários aptos a atuar.

• Como os prestadores de 
serviço na área de produção in vitro 
de embriões podem se credenciar 
para prestar serviço no projeto? 
Quais são as exigências?

O SEBRAE MG adota um instrumento 
convocatório de credenciamento de 
pessoas jurídicas para a prestação de 
serviços na solução fertilização in vitro. 
O edital com as regras e condições de 
participação fica disponível no site de 
credenciamento do SEBRAE MG, no 
endereço eletrônico: 
https://credenciamento.sebraemg.com.br/

O credenciamento é aberto em janelas 
específicas, conforme a demanda e 
para participar, a pessoa jurídica deve 
ficar atenta ao site do SEBRAE. Inclusive 
laboratórios de outros estados podem se 
cadastrar como prestadores de serviço 
do SEBRAE MG.
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• Como o Sebratec tem mensurado 
o retorno produtivo e econômico deste 
projeto ao produtor?

O projeto ainda está na sua fase inicial, 
dessa forma, os resultados obtidos 
e priorizados para a análise, até o 
momento, estão relacionados à taxa de 
prenhez.

Para os produtores que participam de 
projetos continuados e com assistência 
técnica e gerencial, por exemplo, 
a plataforma Educampo Sebrae, 
conseguiremos mensurar os impactos 
positivos do melhoramento genético 
levados por meio da fertilização in vitro nos 
incrementos em indicadores zootécnicos 
e econômicos: produtividade, sanidade, 
reprodução, margem de lucro, 
remuneração do capital investido, etc.

• Por quantos anos pretendem 
manter esse projeto ativo?

À medida em que tivermos 
comprovações, por meio de pesquisas 
e estudos, do impacto do Sebraetec 
FIV no melhoramento genético com 
consequente, incremento produtivo nos 
rebanhos, e, principalmente, retornos 
econômicos aos pequenos produtores 
rurais, temos a convicção que esse 
programa terá continuidade para o setor 
agropecuário.

Para saber mais deste programa ou 
participar do projeto, os produtores 
interessados devem acessar os canais de 
atendimento do SEBRAE em seu Estado. 

Em Minas Gerais, procurar os canais de 
atendimento 0800 570 0800, Whatsapp 
(31) 99822-8208 ou acessar uma das 58 
agências de atendimento, por todas as 
regiões do Estado. Mais informações para 
produtores ou prestadores de serviço no 
site: 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
Programas/sebraetec-inovar-no-seu-negocio-pode-ser-
facil,c38a5415e6433410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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COMO INOVAR NO FUTURO SEM CONHECER O 
PASSADO?

No ano de 2020, nossa estimada Sociedade 
Brasileira de Tecnologia de Embriões 
completou 35 anos de sua criação, e, 
portanto, preparamos uma série de 
reportagens sobre a história da SBTE. Serão 
apresentados grandes colaboradores da 
SBTE, além dos principais temas abordados 
nas Reuniões Anuais, em uma perspectiva 
histórica. Essa retrospectiva baseou-se no 
artigo de revisão de Rodrigues et al. (2010), 
o qual que contempla os primeiros 25 anos 
da SBTE, arquivos da Sociedade e relatos 
de associados. A apresentação foi 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.

Como inovar no 
presente sem conhecer 
o  passado?  Segundo Passo: 

As  primeiras divisões celulares 
(1991 a  2000)

• 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)

Segundo Passo: “As primeiras divisões 
celulares” 

REUNIÕES ANUAIS DE 1991 A 2000

Assim como no embrião, no qual após a 
fertilização e a primeira divisão celular, 
as primeiras clivagens embrionárias, 
juntamente ao RNA acumulado, dão 
suporte à ativação do genoma, o excelente 
trabalho acumulado nos primeiros anos da 
SBTE levou às “clivagens e desenvolvimento” 
da Sociedade. Em 1991, sob a diretoria do 
Dr. Enoch Borges de Oliveira Filho, a SBTE 

Texto Prof. Dr. Juliano Coelho da Silveira e Guilherme Pugliesi
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bateu um recorde de participantes e 
atingiu grande visibilidade internacional. 
Na reunião ocorrida em Curitiba, os 
principais tópicos destacados foram a 
sexagem de embriões e criopreservação 
de oócitos, antes ou após a maturação 
in vitro. É importante destacar a presença 
de participantes do Uruguai e Argentina, 
consolidando a posição da SBTE como a 
sociedade líder na área de reprodução 
animal na América do Sul. 

Em 1992, a Reunião Anual foi realizada 
em Jaboticabal, ainda sob coordenação 
do Dr. Enoch Borges de Oliveira Filho. 
Na ocasião foram discutidos temas 
relacionados com a superovulação, 
viabilidade embrionária e sexagem. Em 
1993, também em Jaboticabal, a reunião 
contou com mais de 300 participantes e 
teve os anais publicados em Português 
e em Inglês. Essa reunião mostrou a 
consolidação das diferentes áreas da 
pesquisa e também de importantes 
inovações na área de reprodução 
animal. Dentre os tópicos abordados 
foram destacados a discussão sobre a 
relação entre embriologia experimental e 
programas de seleção animal, assim como, 
os procedimentos envolvidos na produção 
in vitro de embriões bovinos. Em destaque, 
tivemos a apresentação pelos professores 
Cezinande Meira e Marco Alvarenga 
sobre os primeiros equinos nascidos no 
Brasil após a transferência de embriões 
criopreservados, em 1991.  

Nos dois anos seguintes, ocorreram a 
IX e a X Reuniões Anuais da SBTE. A IX 
Reunião ocorreu em Campinas e discutiu 

tópicos relacionados com superovulação 
de doadoras e a criopreservação de 
embriões em bovinos. Apesar de serem 
apresentados um grande número resumos 
na área de produção in vitro de embriões 
bovinos, outros já abordavam o uso da 
transferência de embriões em bubalinos. A 
X Reunião Anual, de volta a Jaboticabal, 
permitiu o contato entre os participantes, 
pesquisadores e professores renomados 
da área de reprodução animal. Entre os 
tópicos abordados, podemos destacar 
palestras relacionadas à mortalidade 
embrionária e aos efeitos da nutrição de 
doadoras e receptoras de embriões.

Em um novo ciclo de clivagens, “o embrião” 
chamado SBTE atinge seu maior grau de 
desenvolvimento antes da ativação do 
genoma. Essa fase é muito importante 
pois trata-se da consolidação de eventos 
biológicos de sucesso. E foi assim também 
com a SBTE, que depois de 10 edições 
começou seu processo de expansão, 
chegando em Canela, no Rio Grande 
do Sul, para a realização da XI Reunião 
Anual, em 1996, sob a coordenação do 
Prof. Dr. José Luiz Rodrigues. Nesse evento, 
os anais da reunião foram publicados 
em inglês como material suplementar no 
Jornal Acta Scientiae Veterinariae. Dentre 
os assuntos abordados, destacam-se 
trabalhos sobre “ovum pick up” (aspiração 
folicular) e fertilização in vitro em bovinos 
e equinos, assim como, o uso comercial 
destas técnicas. Outros assuntos como 
a produção de animais transgênicos e 
o controle sanitário da transferência de 
embriões também tiveram destaque 
nessa reunião. A XII Reunião Anual da 
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Figura 1: Imagens da primeira edição do jornal O Embrião.
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SBTE ocorreu em 1997 em Foz do Iguaçu-
PR e sob uma nova forma de organização 
baseada em plenárias, mesas redondas 
e apresentações. Além disso, observou-
se um elevado aumento no número de 
participantes e novas áreas de interesse 
para a sociedade como: a produção 
in vivo e in vitro de embriões equinos; 
células tronco e animais transgênicos; 
qualidade de sêmen; o potencial do uso 
de embriões produzidos in vivo e in vitro; 
o desenvolvimento in vitro de folículos 
pré-antrais bovinos; e por fim, diversos 
estudos avaliando a regulação molecular 
dos estágios de maturação, ativação e 
fertilização de oócitos. 

Ainda em 1997, foi publicada a primeira 
edição do jornal “O Embrião”, com o 
objetivo de trazer novidades na área de 
reprodução e dar destaque para os temas 
e participantes da Reunião Anual da SBTE 
(Figura 1). Em 1998, a XIII Reunião Anual da 
SBTE, organizada pelo Prof. Dr. José Antonio 
Visintin, ocorreu em Atibaia. Dentre os 
temas em destaque nesse evento, a 
relação entre a nutrição e reprodução em 
bovinos, a dinâmica folicular em equinos 
e a clonagem dominaram as seções 
plenárias e fóruns de discussão. Também 
é importante destacar o aumento 
significativo no número de resumos 
submetidos, demonstrando o crescimento 
e reconhecimento da Sociedade. 

Em 1999, a XIV Reunião da SBTE ocorreu 
em Campos do Jordão e abordou temas 
relacionados com a função ovariana em 
bovinos, produção in vitro de embriões 
equinos, ativação de oócitos de 

mamíferos e os efeitos dos protocolos de 
superovulação com bST (somatotrofina 
bovina). Nessa reunião, ocorreu a primeira 
publicação da recentemente fundada 
Vitrogen. A empresa alavancou o uso da 
técnica de aspiração folicular e produção 
in vitro de embriões como ferramenta para 
utilização em larga escala na produção 
de zebuínos. Com base nesse sistema, 
nos dias atuais temos diferentes empresas 
e profissionais liberais atuando na área 
de reprodução, colocando o Brasil em 
posição de destaque mundial em número 
de embriões produzidos in vitro. 

E, finalmente, “o embrião SBTE” chega 
à XV Reunião Anual, sob coordenação 
do Dr. Rodolfo Rumpf. A reunião ocorreu 
em Goiás e demonstrou a consolidação 
do uso comercial da aspiração folicular 
e da produção in vitro de embriões 
bovinos. Dentre os temas abordados 
estavam o controle e manipulação do 
ciclo estral em bovinos, a criopreservação 
de oócitos e embriões produzidos in vitro 
e inúmeros resumos submetidos nessas 
áreas em expansão dentro da biologia 
reprodutiva. Sendo assim, ficou claro que 
“o embrião (SBTE)” estava competente 
para atingir essa fase tão importante e 
crucial para o sucesso gestacional: a 
ativação do genoma embrionário. Neste 
momento, a SBTE já era considerada uma 
oportunidade única para apresentar e 
discutir trabalhos científicos competitivos 
internacionalmente na área de reprodução 
animal, além de, claramente, possibilitar a 
consolidação do uso e desenvolvimento 
de biotécnicas da reprodução aplicada 
aos animais de produção.



Conheça o Portal ADAPTADOR 
MIN_VIT e descubra como ele
tem contribuído para melhorar
os índices produtivos da pecuária.

www.adaptadorminvit.com.br
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Descrição do pré-evento e evento 
principal (temas, número de acessos, 
participantes, etc) 

Nossa reunião da SBTE de 2020 foi 
realizada em uma situação inusitada, 
frente a impossibilidade de congregarmos 
nossos sócios e participantes de forma 
presencial. Além do evento principal nos 
dias 13 a 16 de agosto, tivemos também 
um pré-evento no dia 5 de agosto em 
formato virtual com o objetivo de fazer 
um “aquecimento” para nosso evento 
principal. O pré-evento contou com 3 
palestrantes e uma mesa redonda ao 
final, abordando o tema “Efeitos da 
progesterona pré- e pós- inseminação em 
bovinos”. Nossa XXXIV reunião mesmo que 
realizada em formato totalmente virtual, 
teve expressiva participação de nossos 
sócios, incluindo profissionais, parceiros 
empresariais e estudantes. O evento reuniu 

Como foi 
nossa 
Primeira 
Reunião da 
SBTE on-line?

482 congressistas para participação das 
6 palestras de renomados pesquisadores 
do Brasil e do exterior, discussão dos 
trabalhos e a interação com nossas 15 
empresas do condomínio empresarial. 
A programação contou também com 
trabalhos apresentados na competição 
de estudantes e melhores trabalhos nas 
áreas básica, aplicada e de profissional 
de campo. Foram apresentados 151 
trabalhos e, devido ao formato virtual, 
todos os participantes tiveram livre acesso 
à apresentação do trabalho na forma de 
um vídeo curto, além do pôster. Foram 
criadas salas virtuais de discussão para 
cada trabalho, o que possibilitou uma 
importante oportunidade de integração 
e discussão dos trabalhos, algo inovador 
planejado para manter a usual troca de 
conhecimento nos eventos da SBTE. Além 
disso, a participação de convidados dos 

Texto: Prof. Dr. Guilherme Pugliesi e Prof. Dr. Juliano Coelho da Silveira
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sócios possibilitou que novos colegas 
tivessem acesso ao conhecimento 
gerado e conhecessem mais a nossa 
Sociedade. 

Após o evento principal, 3 workshops 
foram realizados nos meses de outubro, 
novembro e dezembro. Os workshops 
abordaram os seguintes temas: Gestão 
em pecuária de corte, Produção in vitro 
de embriões e Gestão em pecuária 
leiteira. Em cada workshop, tivemos três 
palestras de renomados pesquisadores 
convidados pela nossa organização e 
mais uma palestra indicada por nossos 
parceiros empresariais e patrocinadores 
pontuais do evento. Assim, nos três 
workshops, os participantes tiveram 
acesso a 12 palestras de alto nível 

científico e tecnológico, trazendo o 
conhecimento mais recente nos temas 
abordados por pesquisadores do Brasil, 
Argentina, Alemanha, EUA e Itália. 
Todos os workshops foram realizados de 
forma gratuita e contaram com uma 
expressiva participação de nossos sócios 
e interessados na área, que puderam 
“degustar” os eventos de nossa Sociedade 
pela primeira vez. A participação 
em todos os eventos foi expressiva, 
contando com mais de 500 acessos/
visualizações por evento, chegando em 
aproximadamente 1000 visualizações em 
alguns (Workshop de Gestão em gado 
de corte). Outro ponto interessante foram 
os acessos ao redor do mundo, em todos 
os continentes (Figura 1).

DE ONDE VÊM OS SEUS VISITANTES?

USUÁRIOS POR PAÍS 

PAÍS

Brasil 

Equador

Estados Unidos da América

Canadá

Paraguai

Argentina

Colômbia

USUÁRIOS

2,6 MIL

212

189

48

41

40

39

Figura 1: Número de visitas ao site da reunião, de acordo com o país de origem do acesso.
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Avaliação e comentários dos 
participantes pelas respostas do 
formulário

Uma pesquisa foi realizada para saber a 
opinião dos participantes em relação à 
Reunião de 2020 e tivemos respostas de 
119 participantes (52% estudantes; 23,5% 
pesquisadores, 17% profissionais e 6,5% 
de outros). As perguntas foram feitas, em 
sua maioria, para que os respondentes 
avaliassem diversos pontos do evento em 
uma escala de 1 a 10 (sendo 1 péssimo 
e 10 excelente). Em uma das perguntas, 
foi questionado como os participantes 
avaliam, em um contexto geral, a reunião 
de 2020, sendo que 75,6% (90/119) dos 
respondentes avaliaram a reunião com 
notas de 8 a 10 (Figura 2). Em relação 
à programação e ao sistema utilizado 
para acesso a reunião, a proporção de 
respondentes avaliando com notas 8 a 
10 foi, respectivamente, de 66,5% e 75,6% 
(Figura 3). Uma resposta interessante 
em relação a este ano, ao qual nossa 
reunião foi realizada pela primeira vez 
de forma totalmente virtual, foi que 17,6% 

dos respondentes indicaram que o que 
mais motivou para participar da reunião 
foi pela facilidade em ter sido realizada 
on-line (Figura 4).

Além disso, dentre as sugestões, críticas 
e comentários dos respondentes, ficaram 
evidenciados alguns pontos bastante 
positivos das mudanças deste ano: 
sistema de apresentação de pôsteres 
na forma de vídeo e PDF; grupo de 
discussão e comunicação via aplicativo 
de troca de mensagens; e realização 
de workshops online antes e após o 
evento. Outras sugestões importantes 
também foram apresentadas em relação 
a programação: abordar mais temas de 
outras espécies, além da bovina; palestras 
de maior duração; e por ser virtual, 
disponibilização das palestras aos sócios. 
Por fim, o comentário mais frequente foi 
a sugestão em manter algum tipo de 
evento virtual nos próximos anos, mas que 
a reunião seja presencial para melhor 
congregação, troca de conhecimento 
e experiências, que sempre marcaram a 
reunião de nossa Sociedade. 

40

30

20

10

0
1 2

0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(0,08%)
4(3,4%)

9(7,6%)

15(12,6%)

27(22,7%)

33(27,7%)
30(25,2%)

3 4 5 6 7 8 9 10

EM UMA ESCALA DE 0 A 10, COMO VOCÊ AVALIA, EM UM CONTEXTO GERAL, A REUNIÃO ANUAL DA SBRE 20220? 
119 RESPOSTAS

Figura 2: Avaliação de 119 participantes que responderam a pesquisa em relação à Reunião da SBTE 2020 (escala de 1 
a 10, sendo 1=péssimo e 10=excelente).
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EM UMA ESCALA DE 0 A 10, COMO VOCÊ AVALIA a programação da reunião?
119 RESPOSTAS

EM UMA ESCALA DE 0 A 10, COMO VOCÊ AVALIA o sistema utilizado para acesso a reunião?
119 RESPOSTAS

Figura 3: Avaliação de 119 participantes que responderam a pesquisa em relação a programação e ao sistema de 
acesso da Reunião da SBTE 2020 (escala de 1 a 10, sendo 1=péssimo e 10=excelente).

40

30

20
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37,8%

24,4%

17,6%

14,3%

Apresentação de trabalho

programação

troca de experiências

facilidade por ser online

oportunidade de negócio e network

fidelidade como sócio

programação e apresentação de tra...

saber com  seria o novo modelo

18,5%

52,9%

12,6%

indicação de professor ou amigos

email enviado pela sbte

anúncio em mídias digitais

lance rural

grupos de whatsapp

divulgação de empresa parceira da...

no site da sbte

sou sócio já a alguns anos

O QUE MAIS MOTIVOU VOCÊ A PARTICIPAR DA REUNIÃO?
119 RESPOSTAS

COMO VOCÊ FICOU SABENDO DA REUNIÃO?
119 RESPOSTAS

Figura 4: Avaliação de 119 participantes que responderam a pesquisa em relação ao principal motivo para participar e 
como os participantes souberam da Reunião da SBTE 2020.
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Aproveite e veja algumas fotos e 
momentos desta Reunião
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SBTE 2020
premiação

Destaque na área científica  

Prêmio Assis  Roberto de Bem
Vencedora: Profa. Dra. Marcella 

Pecora Milazzotto

Destaque na área Aplicada   

Prêmio Roberto Jorge Chebel
Vencedor: Médico Veterinário Pedro 

Paulo Gusmão

Prêmio Melhor trabalho   

Relato técnico
Vencedores: Juliany Sá de Carvalho

Trabalho: Influência de dias entre 
parto e início do protocolo de IATF 
na taxa de prenhez de vacas de 
corte inseminadas em tempo fixo.

Prêmio Melhor trabalho   

área básica
Vencedores: Clara Ana Santos 

Monteiro
Trabalho: Hyperspectral and 

confocal imaging of cleavage stage 
bovine embryos can differentiate 

between on-time and fast-
developing embryos metabolism.
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Prêmio Melhor trabalho   

área aplicada
Vencedores:  Rodrigo Lemos Oiiveira 

Rodrigues Alves
Trabalho: Hormonal combinations 

aiming to optimize fertility outcomes 
of Nelore cows submitted to 7-d 

fixed-time AI protocols.

Competição de estudantes   

área básica -  1 o lugar
Vencedores: Alessandra Bridi
Trabalho: In vivo and in vitro-

produced bovine blastocysts secrete 
small extracellular vesicles with 

different miRNAs content.

Competição de estudantes   

área básica -  2 o lugar
Vencedores: Kaiana Recchia
Trabalho: In vitro pluripotency 

acquisition in urine-derived cells.

Competição de estudantes   

área básica -  3 o lugar
Vencedores: Viviane Lopes Brair
Trabalho: Vitrification technique 

improves more alterations on gene 
expression of in vivo-derived sheep 

blastocysts than slow freezing.
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Competição de estudantes   

área aplicada -  1 o lugar
Vencedores: Lucas Oliveira e Silva

Trabalho: Influence of the analogue 
and dose of GNRH on the LH release 
and ovulatory response in Bos indicus 
heifers and cows with high circulating 

progesterone.

Competição de estudantes   

área aplicada -  2 o lugar
Vencedores: Carlos Eduardo 

Cardoso Consentini
Trabalho: Fertility of lactating Holstein 
cows initiating the FTAI protocol with 

estradiol benzoate or GnRH, and 
receiving or not GnRH 2 days later.

Competição de estudantes   

área aplicada -  3 o lugar
Vencedores: Natália Picoli Folchini

Trabalho: In vivo embryo production 
of cows submitted to a novel 
superovulation protocol with 

constant or decreasing doses of FSH 
and inseminated with ULTRAFertility 

sex-sorted sperm.
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Resumo:  Embriões bovinos produzidos 
a partir de diferentes biotécnicas (in 
vivo e in vitro) possuem diferentes perfis 
metabólicos, de transcrição gênica e 
distinta habilidade para estabelecer e 
manter a gestação. Perdas gestacionais 
podem ocorrer devido a falhas na 
comunicação entre o embrião e o 
ambiente uterino da vaca. As vesículas 
extracelulares pequenas (VEs) fazem 
parte dessa comunicação e carreiam 
diferentes tipos de moléculas bioativas 
como os microRNAs (miRNAs). Baseado 
nisso, este estudo teve como objetivo 
identificar os diferentes miRNAs presentes 
nas VEs secretadas por blastocistos 
bovinos produzidos in vivo e in vitro. Nós 
identificamos que o perfil de miRNAs 
expresso nas VEs secretadas pelos 
embriões bovinos produzidos a partir de 
diferentes biotécnicas (in vivo e in vitro) é 
diferente. Além disso, o mais interessante 
foi que os miRNAs diferentemente 
expressos nas VEs secretadas por 
esses dois grupos de embriões podem 
estar regulando importantes vias de 
sinalização dentro do útero da vaca, 
como por exemplo a via de sinalização 
da oxitocina. Dependendo da forma 
como essa via de sinalização é modulada 
podemos ter o sucesso ou a perda 
gestacional. Portanto, embriões bovinos 
produzidos in vivo e in vitro secretam VEs 
com diferente conteúdo de miRNAs. Essas 

Blastocistos bovinos produzidos in  vivo e  in  vitro 
secretam vesículas extracelulares pequenas com 
diferente conteúdo de mirnA s

Autores: Alessandra Bridi, Gabriella M. Andrade, Júlio C. B. da Silva, Maite Del Collado, Ana Clara F.C.M de Ávila, Igor G. 
Motta, Guilherme Pugliesi, Luciano A. Silva, Flávio V. Meirelles, Juliano C. da Silveira, Felipe Perecin

VEs podem modificar a comunicação 
entre o embrião e o ambiente uterino 
da vaca durante o início da prenhez 
afetando a manutenção da gestação. 
Futuramente, este estudo poderá servir 
de base para o desenvolvimento de 
estratégias que possam melhorar a taxa 
de gestação quando embriões bovinos 
produzidos in vitro forem transferidos. 
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Sincrogest 
Injetável: eficácia 
e versatilidade 
em protocolos 
reprodutivos.

O uso de Sincrogest Injetável 
na preparação para a 
estação de monta pode 
representar um importante 
crescimento na taxa de 
prenhez em vacas paridas.

Vacas paridas

Aumento 
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prenhez
(Sales et al., SBTE 
2017, SBTE 2018 e 
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Resumo: A avaliação da qualidade embrionária pode prever seu potencial de 
implantação, sendo, atualmente, uma das maiores demandas da produção in vitro 
de embriões (PIVE) no mundo. Nesse contexto, as análises da cinética e metabolismo 
embrionário têm ganhado destaque e, embora estejam ligadas, até o momento poucos 
estudos relacionam tais fatores, especialmente, durante o desenvolvimento inicial. 
Assim, nosso estudo teve como objetivo determinar se embriões bovinos em estágios de 
clivagem com diferentes cinéticas de desenvolvimento apresentam um perfil metabólico 
alterado. Para tanto, nos dias 2 e 4 de desenvolvimento, os embriões foram separados 
entre os que apresentavam o estágio de clivagem esperado para o momento (on-time) 
e os adiantados (fast-developing), e foram avaliados através da microscopia confocal 
e hiperespectral. A imagem confocal capturou a autofluorescência específica para 
os fluoróforos endógenos NAD(P)H e FAD com um cálculo subsequente do status de 
oxirredução celular, enquanto a imagem hiperespectral capturou uma ampla gama 
de fluoróforos intracelulares. Nossos dados mostraram a capacidade das técnicas de 
microscopia confocal e hiperespectral em detectar diferenças na função celular e no 
metabolismo de embriões com cinéticas de desenvolvimento distintas. Mais detalhes 
podem ser obtidos no artigo: 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2020.10.012.

Optical imaging of  cleavage stage bovine embryos 
using hyperspectral and confocal approaches 
reveals metabolic  differences between on-time 
and fast-developing embryos 

Autores: Clara Ana S. Monteiro, Darren J.X. Chow, Gabriela R. Leal, Tiffany CY. Tan, Ana Maria R. Ferreira, Jeremy G. 
Thompson, Kylie R. Dunning
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Resumo: A administração de GnRH no início de protocolos de sincronização para inseminação artificial 
em tempo fixo (IATF) tem como objetivo promover uma ovulação, sincronizando a emergência de uma 
nova onda folicular. No entanto, sabe-se que nem sempre a resposta ovulatória ao tratamento com GnRH é 
satisfatória, podendo comprometer a eficácia da sincronização. Um dos fatores que influenciam essa resposta 
é a concentração circulante de progesterona no momento da administração do GnRH. Altas concentrações 
circulantes de progesterona reduzem a responsividade da hipófise, promovendo uma menor liberação de 
LH e comprometendo a ovulação. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do 
análogo de GnRH (gonadorelina vs. buserelina) e da dose administrada (simples vs. dupla) na liberação de LH 
e resposta ovulatória de novilhas e vacas Nelore sob altas concentrações circulantes de progesterona. Para 
tanto, novilhas cíclicas (n = 59) e vacas não-lactantes (n = 56) da raça Nelore foram previamente sincronizadas 
para que no dia do tratamento (D0) apresentassem um folículo dominante (> 8,5 mm) e alta progesterona 
circulante (> 1,0 ng/mL). No D0, as fêmeas foram distribuídas aleatoriamente para receber 100 ou 200 μg de 
gonadorelina, ou 10 ou 20 μg de buserelina. Colheitas de sangue foram realizadas para determinar o pico 
de LH produzido por tratamento e a resposta ovulatória foi avaliada por ultrassonografia. De forma geral, a 
buserelina promoveu maior liberação de LH e ovulação do que a gonadorelina. Em novilhas, independente 
da dose, a ovulação foi maior para os grupos tratados com buserelina do que para os grupos tratados 
com gonadorelina (88,9% vs. 16,7%). Em vacas, apenas a dose dupla de buserelina promoveu ovulação 
satisfatória (90,9%) se comparada aos demais tratamentos (35,7%). Ainda, foi observado que, independente 
do tratamento, quanto maior a amplitude do pico de LH maior a probabilidade de ovulação. No entanto, 
esse efeito foi mais pronunciado nas novilhas do que nas vacas. Em suma, em fêmeas com alta progesterona 
circulante, o uso de análogos de GnRH mais potentes como a buserelina, bem como o uso de uma maior 
dose, promovem maiores picos de LH, resultando em mais fêmeas com ovulação.

Influência do análogo e  da dose de G nRH na 
l iberação de LH e  resposta ovulatória em novilhas 
e  vacas Bos indicus com alta progesterona 
circulante

Autores: Lucas Oliveira e Silva, Jéssica Motta, Abraham Oliva, Mateus Silva, Taynara Silva, Guilherme Madureira, Natália 
Folchini, Rodrigo Alves, Carlos Consentini, Juan Acosta-Galindez, Milo Wiltbank e Roberto Sartori
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Resumo: Protocolos de IATF à base de estradiol (E2) e progesterona (P4) apresentam excelentes taxas de 
sincronização e são amplamente utilizados em vacas de corte zebuínas. A permanência do implante de 
P4 por 7 dias tem se mostrado uma ótima estratégia, pelo fato de otimizar o calendário reprodutivo das 
fazendas e trazer bons resultados de fertilidade (P/IA). Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo 
avaliar os efeitos de combinações hormonais nos parâmetros reprodutivos de vacas Nelore (Bos indicus), 
submetidas a protocolos de IATF à base de E2 e P4, com 7 dias de permanência do implante de P4. Para isso, 
2897 vacas Nelore, entre primíparas e multíparas, foram submetidas aos protocolos de IATF, com os seguintes 
ajustes: administração ou não de 0,5 mg de prostaglandina F2α (PGF) no Dia 0; 0,5 ou 1,0 mg de cipionato de 
estradiol (CE) no momento da retirada do implante de P4 (Dia 7); e administração ou não de 8,4 µg de acetato 
de buserelina (GnRH) no momento da IA (Dia 9). Não houve interação entre os três fatores do estudo (PGF 
no Dia 0, dose de CE no Dia 7 e GnRH na IA) e a P/IA variou de 50,0 a 61,4% entre os 8 grupos experimentais. 
A aplicação de PGF tendeu a elevar a fertilidade das vacas com CL no Dia 0 (69,0 vs. 63,0%). Além disso, a 
administração de 1,0 mg de CE resultou em maior expressão de cio (74,0 vs. 68,0 %) e P/IA (60,0 vs. 55,0%). 
Por fim, o GnRH otimizou a P/IA (60,0 vs. 56,0%), particularmente das vacas que não expressaram cio (53,0 vs. 
38,0%), daquelas com escore de condição corporal (ECC) < 3,0 (57,0 vs. 49,0%), das primíparas (50,0 vs, 42,0%) 
e das que receberam 0,5 mg de CE no Dia 7 (59,0 vs. 51,0%). Portanto, a PGF no Dia 0 apresentou potenciais 
benefícios na P/IA de vacas com CL e a administração de 1,0 mg de CE no Dia 7 e do GnRH no momento da 
IA otimizaram a P/IA. Além disso, o GnRH pode ser usado de maneira estratégica em primíparas e vacas com 
menor ECC, resultando em maior P/IA dessas categorias. 

Combinações hormonais  com objetivo de otimizar 
a  fertil idade de vacas Nelore submetidas a 
protocolos de IATF  com 7 dias de permanência do 
implante de progesterona

Autores: Rodrigo L. O. R. Alves, Mateus Silva, Carlos Consentini, Lucas Silva, Natalia Folchini, Taynara Silva, Juan Acosta-
Galindez, Abraham Oliva, Alexandre Prata, José Renato Gonçalves, Milo Wiltbank e Roberto Sartori
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Jornal O Embrião - JUN/202040 І

Fiquem atentos aos principais 
eventos na área de reprodução 
animal previstos para 2021.

SSR 
54 th SSR Annual Meeting

ST. LOUIS UNION STATION HOTEL, 1820 
MARKET STREET, ST. LOUIS, MO 63103
Starts:  Dec 13, 2021 12:00 AM (CT)
Ends:  Dec 18, 2021 12:00 AM (CT)

https://www.ssr.org/events/event-descri

ption?CalendarEventKey=fc30e886-fee5-

465f-bb9c-9f5e208ab51d&Home=%2fnews-

events%2fupcoming-events



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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Jornal O Embrião - NOV/202142 І

BALANCETE FINANCEIRO SBTE GESTÃO 2019/2020
Custo Operacional Mensal - 2016 a 2019

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020
Pessoal (Salário + FGTS + PIS + GPS + Férias + 13º )  R$ 2.426,00  R$ 2.307,89  R$ 2.495,79  R$ 2.639,97 

Aluguel, Telefone, Internet, Luz  R$ 1.228,69  R$ 1.252,17  R$ 1.241,62  R$ 1.315,81 

Escritório De Contabilidade  R$ 1.712,00  R$ 1.561,00  R$ 1.369,33  R$ 1.417,93 

TI - Mitte e Localweb  R$ 2.264,00  R$ 1.517,03  R$ 1.448,21  R$ 1.328,60 

Assessoria Marketing  R$ -    R$ 700,00  R$ 840,00  R$ -   

Jornal "O Embrião"  R$ 1.833,33  R$ 1.360,84  R$ 1.360,84  R$ 1.566,66 

Outros - Custos variáveis (Reembolssos, Tarifas, Boletos)  R$ -    R$ 658,19  R$ 310,50  R$ 226,48 

TOTAL  R$ 9.464,02  R$ 9.479,08  R$ -    R$ 8.495,45 

Entrada Anual Condomínio SBTE - 2017 - 2020 

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020

Condomínio Empresarial Anual  R$ 107.748,02  R$ 113.748,91  R$ 115.258,97  R$ 153.316,54 

Entradas - Reunião Anual - 2017 - 2020

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020

Anuidades  R$ 148.025,00  R$ 122.578,00  R$ 115.690,00  R$ 70.027,46 

Inscrições (PF e PJ)  R$ 141.938,00  R$ 168.376,50  R$ 99.272,57  R$ 61.210,49 

Estandes  R$ 81.125,00  R$ 114.475,00  R$ 87.025,00  R$ -   

Espaço Empresa (COTAS)  R$ 28.000,00  R$ 22.800,00  R$ -    R$ 19.500,00 

CAPES  R$ 25.813,00  R$ 60.000,00  R$ 49.400,00  R$ -   

Cnpq  R$ 80.000,00  R$ 60.000,00  R$ 65.000,00  R$ -   

Pastas, Coquetel, Jantar encerramento  R$ 15.000,00  R$ 10.040,00  R$ 29.292,40  R$ -   

TOTAL R$ 519.901,00 R$ 558.269,50 R$ 445.679,97 R$ 150.737,95

Saídas - Reunião Anual - 2017 - 2020

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020

Equipamentos audiovisual, material para 
comunicação visual, fotografia, decoração  R$ 54.898,14  R$ 38.190,00  R$ 57.033,04  R$ 14.400,00 

Pastas, secretaria, crachás, certificados, troféus e 
brindes palestrantes  R$ 20.246,50  R$ 23.466,50  R$ 36.207,55  R$ 4.167,25 

Anais, publicação na revista  R$ 11.000,00  R$ 10.000,00  R$ 12.000,00  R$ 15.000,00 

Tradução simultânea+Equipamentos  R$ 31.660,00  R$ 25.880,00  R$ 26.880,00  R$ 21.945,00 

Locação de salas e montagem dos estandes  R$ 75.021,00  R$ 74.920,00  R$ 98.200,00  R$ -   

Coquetéis, coffee breaks e Festa de Encerramento, 
ECAD, Ambulancia, banda

 R$ 134.240,00  R$ 138.445,00  R$ 80.084,77  R$ 5.000,00 

Hospedagens de palestrantes e diretoria  R$ 69.329,40  R$ 95.057,33  R$ 119.672,00  R$ -   

Transporte de palestrantes e diretoria (aéreo e 
transfer)

 R$ 77.357,30  R$ 56.563,09  R$ 92.951,70  R$ -   

Gerenciamento e Criação Brix  R$ 18.000,00  R$ 19.000,00  R$ 22.000,00  R$ 21.260,00 

Plataforma Reunião online SBTE 2020  R$ -    R$ -    R$ -    R$ 38.889,62 

TOTAL  R$ 491.812,34  R$ 513.462,62  R$ 545.029,06  R$ 126.661,87 
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Demonstração do Fluxo de Caixa - SBTE 2017 -2020

ATIVIDADES 2017 2018 2019 2020

Caixa e equivalente caixa no início do ano  R$ 461.344,86  R$ 485.341,25  R$ 564.779,30  R$ 456.846,08* 

Aumento de caixa e equivalente caixa no final do 
ano

 R$ 23.996,39  R$ 79.385,05 -R$ 25.955,64  R$ 137.742,91* 

Caixa e equivalente caixa no final do ano  R$ 485.341,25  R$ 564.776,30  R$ 538.820,66  R$ 594.588,99*  

* Valor de 2020 considerado em 31/12/2029

* Valor recebido do CNPq de R$ 65.000,00 em 23/01 /2020 

* Valor de 2020 considerado em 31/11/2020

LUCRO/PREJUIZO - SBTE GESTÃO 2020/2021

ANO 2020

TOTAL  R$ 137.742,91

* Valor recebido do CNPq de R$ 65.000,00 em 23/01/2020 




