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Saudações
a todos ! 
Gratidão! Esta  é a primeira palavra que 
dedicamos a você, sócio da SBTE! Graças 
à sua presença, nossa 32ª Reunião Anual 
foi um grande sucesso! Com participação 
maciça nos Workshops e Plenárias, tivemos 
dias memoráveis de ciência, tecnologia, 
amizade, troca de informações, além de 
lazer da melhor qualidade!

Além da presença dos sócios, agradecemos 
imensamente aos palestrantes, que 
prontamente se dispuseram a compartilhar 
os mais recentes avanços da Biotecnologia 
da Reprodução. Gratidão ampla também 
às empresas, cujo suporte e parceria são 
fundamentais para o sucesso de nossa 
Sociedade!

Conforme apresentado em nossa Assembleia 
Geral (18/08/18), mantivemos nosso 
compromisso com a saúde financeira de 
nossa Sociedade. Com uma gestão rigorosa 
dos recursos econômicos, finalizamos a 
Reunião de 2018 integralmente dentro da 
expectativa estabelecida.

Diante dos resultados positivos de 2018, 
nos deparamos com um grande desafio: 
organizar a Reunião de 2019 nos mesmos 
moldes de excelência. Contando com 
o empenho irrestrito de toda a Diretoria, 
alcançamos uma oportunidade desejada 
há muito tempo! Temos a imensa alegria de 
anunciar que nossa próxima Reunião Anual, 
de 15 a 18 de agosto de 2019, será realizada 
em...

Localizada próxima a Ilhéus, Bahia, trata-se 
de uma ilha exclusiva, somente utilizada pelo 
Transamerica Resort, em uma combinação 
única para conciliar trabalho e lazer de 
maneira primorosa. Após várias semanas de 
intensa negociação, finalmente conseguimos 
ajustar valores em conformidade com 
a realidade da SBTE. Desta forma, todos 
poderemos desfrutar de um novo Centro 
de Convenções, acomodações muito 
agradáveis, gastronomia impecável e serviços 
all inclusive de alto nível! O Transamerica 
Comandatuba oferece ainda um cenário 
paradisíaco, com praia particular, coqueiros 
e clima agradável o ano todo! Veja mais em 
www.transamerica.com.br/comandatuba  

PREZADA
F A M Í L I A 
S B T E !

C O M A N D A T U B A ! ! !
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Como qualquer vôo para o Nordeste, 
lembramos a importância de pesquisar 
atentamente os melhores preços, pois a 
variação de tarifas é sempre maior para 
destinos turísticos. Para chegar até a Ilha de 
Comandatuba, é possível via vôo fretado 
direto para o Transamerica (aeroporto 
próprio), ou aeroporto de Ilhéus ou ainda via 
Salvador. Vale a pena considerar a assistência 
de uma agência de viagens.

A Programação da SBTE 2019 seguirá na 
proposta de unir campo e pesquisa básica 
com plena harmonia. Teremos quatro 
Workshops, sendo três destinados aos 
profissionais de campo (Gestão de Pecuária 
de Leite, Gestão de Pecuária de Corte e 
Criopreservação de Embriões) e um Workshop 
Ciência, voltado para os sócios da área 
acadêmica. A Plenária Tecnologia abordará 
temas fundamentais, desde Agronegócio 
até os principais desafios da biotecnologia 
da reprodução. Na Plenária Ciência teremos 
pesquisadores de renome internacional 
contemplando os temas mais relevantes da 
atualidade. O programa completo estará em 
breve em nosso site www.sbte.org.br 

Após um ano de muito trabalho e 
dedicação, estamos todos concluindo 
2018 com a perspectiva de um 2019 pleno 
de novas oportunidades, para seguirmos 
no crescimento profissional e pessoal! 
Tenhamos todos a melhor disposição em 
trabalhar por nossas famílias, pelo nosso 
país, pela Reprodução Animal e pela nossa 
querida SBTE! Muita paz, luz e harmonia e 
que estejamos sempre juntos pelos bons 
propósitos da vida!

Feliz  Natal!
Feliz  Ano Novo!
E  até Comandatuba!

Grande abraço,
Marcelo
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o mercado em stand-by

Introdução
A recessão econômica, caracterizada 
pela queda abrupta do PIB (de +3.0 
em 2013 para -3.8% em 2015) impactou 
negativamente na maioria dos segmentos 
produtivos, e a indústria de embriões não foi 
exceção. Após o pico no total de embriões 
em 2013 (416.972), e depois de mais de uma 
década de crescimento quase ininterrupto, 
registraram-se quedas sucessivas na 
produção de embriões em 2014 e 2015. 
Considerando-se a magnitude da recessão, 
contudo, a retração no mercado de 
embriões observada no período (cerca de 
-3.4%) foi relativamente pequena, sugerindo 

João Henrique M Viana
Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia
henrique.viana@embrapa.br
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A produção de embriões 
bovinos em 2017:

uma resiliência do setor a crise, o que tem 
sido uma característica da agropecuária de 
uma maneira geral. Os dados estatísticos de 
2017, compilados pela Sociedade Brasileira 
de Tecnologia de Embriões (SBTE), mostram 
que, após a queda inicial, o mercado vem 
se mantendo relativamente estável (Figura 
1). Esta estagnação pode ser resultado 
do fraco crescimento do PIB entre 2016 e 
2017, mas também reflexo do período de 
incertezas associado a crise política neste 
período. Como genética bovina é um 
investimento de médio a longo prazo, o 
mercado de biotecnologias reprodutivas 
mostra-se naturalmente sensível a conjuntura 
político-econômica.
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A  estagnação atual

do mercado de
embriões no Brasil 
parece claramente 

assoc iada a conjuntura 
pol ít ico-econômica 

O ano de 2017 em números
Os totais de embriões bovinos produzidos 
em 2017, estratificados por segmento 
(zebuínos e taurinos, corte e leite) e por 
metodologia (in vivo e in vitro), estão 
apresentados na Tabela 1. O total geral 
mostra uma discreta redução em relação 
a 2016 (-1,0%), comportamento semelhante 
ao observado na maior parte dos subtotais 
quando os dados são estratificados por 
segmento econômico ou grupamento 
racial. As únicas variações mais significativas 
foram observadas no segmento zebuínos 
leiteiros (+12,3%) e taurinos de corte 
(-9.6%). No primeiro caso, observou-se uma 
recuperação na produção de embriões in 
vitro na raça Gir, que nos anos anteriores 
vinha sendo fortemente direcionada 
para a produção de cruzamentos, 
especialmente o Girolando. É possível que 
esta recuperação tenha sido, pelo menos 
parcialmente, influenciada pela demanda 
externa por genética desta raça. Já no 
caso do segmento taurinos de corte, a 
redução ocorreu especificamente na 
produção de embriões in vivo (de 14.434 em 
2016 para 6.290 em 2017, -56,4%), enquanto 
o número de embriões produzidos in 
vitro foi praticamente idêntico (68.741 vs. 
68.869, respectivamente). Trata-se de uma 
observação interessante, considerando-
se que este foi um segmento no qual a 
produção de embriões in vivo persistiu 
como a técnica de eleição mesmo após 
o “boom” da produção in vitro na primeira 
metade dos anos 2000’. Ainda no segmento 
corte, observou-se um crescimento de 5,3% 
dentre as raças zebuínas. Este crescimento 
foi diretamente associado a produção de 
embriões in vitro na raça Nelore (de 81.030 

em 2016 para 85.613, +5,7%).  Ainda que a 
variação seja relativamente pequena, ela 
segue a tendência de recuperação na 
produção de embriões nesta raça, que foi 
a mais fortemente afetada pela retração 
da atividade entre 2013 e 2014 (-54,0%).

Em função da pequena variação dentre 
os estratos por segmento econômico, 
grupamento racial e tecnologia utilizada, 
as características principais do mercado de 
embriões bovinos no Brasil mantiveram-se 
semelhantes as observadas nos últimos anos. 
A produção de embriões in vitro segue sendo 
a técnica de eleição, correspondendo 
a 92,0% do total de embriões gerados. O 
segmento leite e o grupamento taurino e 
compostos (leite e corte) representam 54,0% 
e 70,6% do total de embriões produzidos, 
respectivamente. A maioria dos embriões 
produzidos in vitro ainda é transferida a 
fresco, porém o percentual de congelados 
(33.7%) segue tendência de crescimento. 
No caso dos embriões produzidos in vivo, 
o congelamento é a opção preferencial 
(62,1% do total). 
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O que esperar para o  mercado de 
embriões nos próximos anos?
A estagnação atual do mercado de 
embriões no Brasil parece claramente 
associada a conjuntura político-econômica 
e, assim como em vários outros setores 
da economia, há um potencial de 
crescimento reprimido. Mas retomando-se 
o crescimento do país, qual a expectativa 
de crescimento da atividade? Não há 
um consenso sobre o real tamanho do 
mercado de biotécnicas reprodutivas no 
país, mas há alguns indicadores indiretos 
que podem nos ajudar nesta estimativa. 
Um deles é estabelecer um paralelo com 
o mercado de embriões em outros países, 
particularmente na América do Norte. 
Historicamente os EUA foram, durante 
muitos anos, o maior produtor mundial de 
embriões bovinos. Com o crescimento da 
indústria de embriões no Brasil, alavancada 
pela adoção exponencial da PIVE a partir 
dos anos 2000’, o país tornou-se líder na 

produção de embriões in vitro e, entre 2012 
e 2013, ultrapassou os EUA no total geral. 
Contudo, em função da estagnação da 
atividade no Brasil e do forte crescimento 
da PIVE na América do Norte nos últimos 
cinco anos, os EUA não apenas retomaram 
a liderança na produção total como, em 
2017, ultrapassaram o Brasil no total de 
embriões produzidos in vitro. O crescimento 
da PIVE nos EUA é mais uma evidência de 
que o fenômeno observado no Brasil nos 
últimos 15 anos não foi uma “jabuticaba”, 
mas a antecipação de uma tendência 
mundial.  Por outro lado, considerando-se 
que o rebanho americano representa, em 
número de cabeças, menos que a metade 
do brasileiro (91.918.000 vs. 218.225.177, 
respectivamente, dados de 2016), para 
utilizarmos as tecnologias de embriões 
na mesma intensidade que a observada 
hoje nos EUA, seria necessário triplicar a 
produção atual do Brasil. Ou seja, há muito 
espaço para crescer.

SEGMENTO In vivo In vitro TOTAL Variação 2016-2017

Zebuínos leiteiros 14 12.979 12.993 12.3%

Taurinos leiteiros 22.371 167.496 189.867 -1.0%

Subtotal 22.385 180.475 202.860 -0.3%

Zebuínos de corte 1.300 96.184 97.484 5.3%

Taurinos de corte 6.290 68.869 75.159 -9.6%

Subtotal 7.590 165.053 172.643 -1.8%

Total Geral 29.975 345.528 375.503 -1.0%

Tabela 1. Produção de embriões bovinos no Brasil em 2017, estratificada por segmento e por 
tecnologia adotada (in vivo ou in vitro).
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Figura 1.  Produção de embriões bovinos no Brasil no período 1995-2017, total e por 
tecnologia adotada (in vivo ou in vitro).
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O evento reuniu 51 palestrantes nacionais 
e internacionais, e 14 empresas, líderes em 
diferentes setores da reprodução animal. 
As palestras foram apresentadas durante 
três dias, sendo que no primeiro dia foram 
realizados seis workshops e nos outros dois 
dias as palestras nas plenárias da SBTE 
Tecnologia e SBTE Ciência. O formato do 
evento incluiu ainda o Momento Integração, 
com espaços e horários específicos para 
promoção do networking, tanto entre 
empresas e profissionais do campo, como 
também entre pesquisadores acadêmicos 
e pós-graduandos. Para finalizar, foi 
realizado o Jantar de Confraternização, 
com a entrega de diversos prêmios a alunos, 
pesquisadores e profissionais de campo.

Aproveite e veja algumas fotos da reunião 
nesta edição do jornal, ou acesse o link a 
seguir para visualizar todas as fotos:

Entre os dias 16 e 18 de agosto, foi realizada 
a trigésima segunda Reunião Anual da SBTE, 
na belíssima região do Castão do Santinho, 
em Florianópolis. Este ano, 485 congressistas 
participaram de extensa programação 
com os principais temas de interesse do setor 
de tecnologia de embriões e fertilidade, 
seja em pesquisa básica ou aplicada ao 
campo. A programação também contou 
com a apresentação de 248 resumos e 
pôsteres, e debates com a possibilidade de 
troca de conhecimento e de integração 
entre profissionais da academia e mercado.

XXXI I 
Reunião Anual 
da SBTE

https://drive.google.com/drive/folders/1X0FpHkQoxTaf8-oHmfBAjzWuCkltAmdk
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SBTE 2018
premiação

Destaque na Área Científica 

Prêmio Assis  Roberto de Bem
Vencedor: Prof. Dr. Vilceu Bordignon

Prêmio

Melhor Relato Técnico
Vencedor: Alexandre Barbieri Prata

Trabalho: Eficiência reprodutiva de vacas 
nelore submetidas à protocolos de IATF 
a base de progesterona iniciando com 
benzoato de estradiol ou estradiol 17-β.

Prêmio Melhor Trabalho 

Área Aplicada
Vencedor: Luiz Manoel S. Simões 
Trabalho: Efeito da administração de 

progesterona de curta ação e do 
período de permanência do dispositivo 

intravaginal de progesterona na 
dinâmica folicular e na taxa de prenhez 

de novilhas.

Prêmio Melhor Trabalho 

Área Básica
Vencedor: Werner G. Glanzner

Trabalho: Desregulação das desmetilases 
de histona KDM5B e KDM5C prejudica a 
ativação, estabilidade do genoma e o 

desenvolvimento embrionário em suínos.

Destaque na Área Aplicada 

Prêmio Roberto Jorge Chebel
Vencedor: Dr. Manoel Sá Filho
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Competição de Estudantes 

Área Aplicada
1º Lugar: Amanda Prudêncio Lemes 

Trabalho: Perfil metabólico e produção in 
vitro de embriões de vacas primíparas da 
raça canchim manejadas em áreas de 

pastejo intensivo ou silvipastoril.

Competição de Estudantes 

Área Básica 
1º Lugar: Maíra Bianchi Rodrigues Alves  

Trabalho: O nível de abundância do 
miR-216b é diferente entre embriões 

produzidos a partir de touros de alta e 
baixa fertilidade

Sócio  Homenageado

por suas Contribuições 
junto à SBTE

Dr. José Ricardo de Figueiredo

Sócio  Homenageado

por suas Contribuições 
junto à SBTE

Dr. Paulo Bayard Dias Gonçalves



IATF -

contr�I 
REPRODUZINDO RESULTADOS 

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL 
MONODOSE DE ALTA TECNOLOGIA 

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL contendo 0,96 g de progesterona, 
utilizado no controle farmacol6gico do ciclo estral em femeas bovinas. 

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO E CONTROLE DO CICLO ESTRAL 
• Sincroniza<;:ao da onda folicular.
• lnsemina<;:ao Artificial em Tempo Fixo (IATF).

DISPOSITIVO DE UNICO USO (MONODOSE) 
• Redu<;:ao na contamina<;:ao.
• Maior confiabilidade na libera<;:ao de P4.

r:;;·�-, �l�I' 
/ ���SIGN INOVADOR 

Mais efetividade, melhor sincroniza<;:ao 
e mais higiene. 

t.i"')-1,��)

I l 

1 
�a��!�d���!��!;���: 

,J, / ceducao de cesfduos (rnelo arnblente) 
,,, 

\j_, 

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

f?.i'\ Boehringer 
'i1lll1v lngelheim

ANUNCIO_IATF _JORNALEMBRIAO_IATF _BOEHRINGER_21x28cm_Aindd 1 19/04/18 19:45 I 
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Entrevista com 
o Dr.  V ilceu 
Bordignon da 
McGill  university
Canadá,  premiado na reunião deste ano como 
Destaque na Área C ient íf ica –  Prêmio  Ass is 
Roberto de  Bem.

SBTE:  Onde e  sob a  supervisão de 
quem você realizou a  graduação, 
o  mestrado,  o  doutorado e  o  pós-
doutorado?
Dr. Vilceu Bordignon: Sou graduado em 
Medicina Veterinária pela Universidade da 
Região da Campanha, onde tive a primeira 
oportunidade para participar de projetos 
de pesquisa sob orientação dos Professores 
João Francisco Oliveira e José Carlos 
Ferrugem Moraes. O mestrado foi realizado 
na Universidade Federal de Pelotas sob 
orientação do Prof. João Carlos Deschamps 
e co-orientação do Prof. Claudio Alves 
Pimentel. O doutorado e pós-doutorado 
foram realizados na Universidade de 
Montreal, sob orientação do Prof. Lawrence 
Smith e co-orientação do Prof. Hugh Clarke. 
Gostaria de aproveitar a oportunidade para 
expressar minha gratidão aos orientadores, 
bem como aos colaboradores e todos que 
já passaram pelo laboratório, incluindo 
professores visitantes, profissionais de 

pesquisa, pós-doutorandos e estudantes 
de pós-graduação e graduação, pela 
cooperação, ideias, exemplos e inspirações 
que muito contribuíram no direcionamento 
e progresso da minha carreira.

SBTE:  Qual o  seu vínculo atual?
Dr. Vilceu Bordignon: Desde 2002 trabalho 
no Departamento de Animal Science da 
Universidade McGill, incialmente como 
Professor Assistente e desde 2008 como 
Professor Associado.

SBTE:  Quais  as suas l inhas de 
pesquisa?
Dr. Vilceu Bordignon: Minhas principais 
linhas de pesquisa são em desenvolvimento 
embrionário e reprogramação celular. 
Nossas pesquisas envolvem o uso do várias 
tecnologias moleculares e celulares, além 
de biotecnologias da reprodução.  Com 
base nisso, nosso grupo também busca 
melhorar a eficiência de tecnologias, como 

DR
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nossos resultados 
geraram sól idas 
ev idênc ias que os 

embriões regulam o 
reparo de  dupla f ita 

de  DNA pr inc ipalmente 
at ivando a rota 
de  recombinação 

homóloga

a clonagem por transferência nuclear, 
ativação partenogenética de oócitos, ICSI, 
produção de embriões in vitro e edição 
genômica, para viabilizar sua aplicação 
tanto para fins práticos quanto em pesquisa. 

SBTE:  Quais  os seus resultados 
recentes mais  relevantes?
Dr. Vilceu Bordignon: Considero que 
alguns resultados relevantes estão sendo 
gerados em dois temas de interesse do 
nosso grupo. O primeiro está relacionado 
ao efeito do estresse do reticulo 
endoplasmático e integridade genômica 
durante o desenvolvimento embrionário. 
Pesquisas conduzidas principalmente 
pelos orientados de doutorado (Rodrigo 
Bohrer, Naomi Dicks e Karina Gutierrez), 
em colaboração com o Professor Luis 
Agellon da Escola de Nutrição da McGill, 
evidenciaram que esses fatores afetam a 
viabilidade e cinética do desenvolvimento 
de maneira interligada. Além disso, nossos 

resultados geraram sólidas evidências que 

os embriões regulam o reparo de dupla fita 

de DNA principalmente ativando a rota 

de recombinação homóloga. Essa rota 

é menos propensa a criar mutações no 

DNA comparado a rota de ligação não-

homóloga. Especula-se que a preferência 

pela rota de reparo homóloga seja parte 

do processo evolutivo para prevenir a 

segregação de mutações que possam ter 

efeitos deletérios sobre o desenvolvimento. 

Outros resultados interessantes vêm sendo 

obtidos na investigação da regulação 

epigenética durante a reprogramação 

celular e desenvolvimento embrionário. 

Pesquisas conduzidas principalmente 

pelo pós-doutorado Werner Glanzner 

e os doutorandos Vitor Rissi e Mariana 

de Macedo, em colaboração com o 

professor Paulo Bayard Gonçalves da UFSM, 

evidenciaram importantes mudanças na 

regulação de genes com funções críticas 

na remodelagem epigenética. Utilizando 

técnicas de desregulação ou ativação 

caracterizamos a importância de alguns 

desses genes na ativação do genoma 

embrionário, regulação do reparo de DNA, 

diferenciação celular, desenvolvimento 

embrionário e reprogramação celular 

em embriões produzidos por SCNT (muitos 

desses dados ainda não publicados).
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SBTE:  Ao longo da sua carreira, 
qual a  sua principal contribuição 
para a  reprodução animal?
Dr. Vilceu Bordignon: Ao longo da 
carreira, cerca de 100 artigos científicos 
foram publicados nas áreas de biologia 
da reprodução, desenvolvimento e 
biotecnologia animal. Essas pesquisas, 
contribuíram para elucidar alguns 
aspectos relacionados a regulação 
do desenvolvimento embrionário, 
reprogramação celular, crescimento 
folicular e ovulação. No contexto mais 
aplicado, conseguimos contribuir para a 
melhoria de protocolos, principalmente 
relacionados a produção de embriões 
por SCNT. Exemplos de aplicações desses 
protocolos incluem a produção dos 
primeiros suínos e bovinos clonados no 
Canadá, incluindo clones geneticamente 
modificados. Mais recentemente, também 
produzimos os primeiros suínos do Canadá 
com edições no genoma (dados ainda 
não publicados). Cabe salientar que 
muitos desses estudos foram conduzidos 
em colaboração com outros grupos de 
pesquisa, o que nos proporcionou participar 
do treinamento de vários estudantes. 
Muitos desses profissionais estão atuando 
na indústria ou em instituições de ensino 
e pesquisa, e assim, proporcionado uma 
contribuição exponencial para o avanço 
da reprodução animal. 
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A CIÊNCIA PARA ANIMAIS MAIS SAUDÁVEIS

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

• Conta com uma equipe experiente de especialistas em IATF.

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

Linha de Soluções em Reprodução MSD.
É mais negócio.

É mais negócio.

SOLUÇÕES EM
REPRODUÇÃO MSD
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Entrevista com o 
Dr.  Manoel Sá F ilho 
da empresa Alta 
Genetics
premiado na XXXI I  reun ião da SBTE como Destaque 
na Área Apl icada– Prêmio  Roberto Jorge Chebel .

SBTE:  Qual a  sua formação e  em 
qual l inha de pesquisa atuou ao 
longo de sua vida acadêmica?
Dr. Manoel Sá Filho: Possuo graduação em 
Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal de Santa Maria. Na graduação 
me envolvi com a Iniciação científica no 
Embryolab, onde fui orientado por Antônio 
Carlos Mondino Silva e Mara Iolanda 
Rubin. Realizei mestrado, doutorado e 
pós-doutorado no departamento de 
reprodução animal da Universidade de 
São Paulo sob orientação do Prof. Dr. Pietro 
Sampaio Baruselli.

Durante a trajetória acadêmica trabalhei 
intensamente nas áreas de controle 
farmacológico do ciclo estral e ovulação 
de fêmeas bovinas e bubalinas, estratégias 
de manejo com o objetivo de aumentar 
a eficiência reprodutiva, bem como no 
desenvolvimento de novas biotecnologias 
ligadas a inseminação artificial e a 
transferência de embriões. Tais trabalhos 

geraram diversas publicações de 
significativo impacto. 

SBTE:  Qual o  seu vínculo atual?
Dr. Manoel Sá Filho: Atualmente trabalho 
na empresa multinacional Alta 
Genetics, especializada na produção e 
comercialização de sêmen bovino. Tal 
vínculo proporciona a abertura de diversas 
oportunidades de atuação tanto no 
desenvolvimento de pesquisas básicas e 
aplicadas ligadas ao macho, quanto de 
pesquisa aplicada com base em programas 
de inseminação em larga escala. 

Esses tre inamentos
são focados 

espec ialmente em 
inseminação 

art if ic ial  e  IATF
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cabeças, totalizando quase 300.000 fêmeas 
inseminadas ao ano, sob gerenciamento 
desse serviço de consultoria. 

Ambos os programas são estratégicos para 
a empresa e tem apresentado grande 
contribuição para o mercado de forma geral.
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SBTE: Ao longo da sua carreira, 
quais suas principais contribuições 
para a reprodução animal?
Dr. Manoel Sá Filho: Acredito que meus 
resultados recentes mais relevantes estão 
muito vinculados a empresa. 

Tenho realizado o treinamento de pessoas, 
especialmente veterinários e produtores 
rurais do Brasil inteiro. Esses treinamentos são 
focados especialmente em inseminação 
artificial e IATF.

Sou o coordenador do programa Concept 
Plus da Alta Brasil, que é um programa 
exclusivo de fertilidade de sêmen da Alta, 
que identifica com precisão touros com 
melhores taxas de concepção, por análise 
detalhada de informações de prenhez à 
campo. Atualmente esse programa conta 
com 200 especialistas de reprodução do 
Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai, 
formando uma rede de diálogo que trabalha 
mais de 2 milhões de dados de IATF, com o 
objetivo de buscar novas alternativas para 
melhorar os índices da IATF continuamente. 

Assim como o Concept Plus, o Programa Alta 
Advantage, também tem apresentando 
crescimento exponencial nos últimos anos. 
Esse programa tem o objetivo de maximizar 
a lucratividade do cliente pelo progresso 
genético em direção aos objetivos do 
criador, o qual recebe um plano genético 
personalizado, incluindo o planejamento 
reprodutivo e construção de estratégias 
baseadas nos objetivos de individuais de 
cada produtor. Atualmente coordeno 30 
grupos formado por propriedades distribuídas 
no Brasil, cada uma delas com média de 8000 
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Dr. Peter Sutovisky, Professor of 
Animal Science and Obstetrics, 
Gynecology & Women’s Health 
da Universidade do Missouri

SÊMEN NANOPURIFICADO 
AUMENTA TAXA DE 
CONCEPÇÃO DE BOVINOS

Nanotecnologia é definida como ciência, 
engenharia e tecnologia conduzida em 
uma escala de 1 – 100 nm. É muito utilizada 
em eletrônica, produção de energia e 
cada vez mais na medicina e agricultura. 
As nanopartículas são partículas ultrafinas 
criadas por processos químicos e físicos as 
quais têm encontrado uma série de usos 
na biologia da reprodução. O Dr. Peter 
Sutovsky, Professor of Animal Science and 
Obstetrics, Gynecology & Women’s Health da 
Universidade do Missouri foi responsável pela 
equipe que avaliou o uso de nanopartículas 
baseadas em um método de purificação 
magnética com a finalidade de aumentar a 
viabilidade espermática do sêmen bovino. O 
Dr. Sutovisky concedeu à SBTE uma entrevista 
para esclarecer um pouco mais sobre essa 
tecnologia.

SBTE: Dr. Sutovisky, por favor, nos 
explique o fundamento do uso da 
nanotecnologia para aumentar a 
viabilidade espermática do sêmen.

Dr. Sutovisky: Em nosso trabalho anterior, 
identificamos moléculas que são 
encontradas exclusivamente na superfície 
de espermatozóides defeituosos. Como 
sabemos sua identidade molecular, podemos 
projetar nanopartículas de metal que se ligam 
especificamente a elas, assim revestindo 
os espermatozóides defeituosos, mas não 
os saudáveis. Fazemos isso em um tubo de 
ensaio e quando o colocamos em um imã 
forte, os espermatozóides ruins com partículas 
de metal, são puxados para baixo, deixando 
espermatozóides saudáveis flutuando na 
solução acima deles, os quais podem ser 
simplesmente retirados e processados para 
inseminação artificial.

SBTE: Essa pesquisa já foi testada 
à campo? 
Dr. Sutovisky: Esta técnica foi testada 
em campo na estação de pesquisa do 
Departamento de Agricultura dos EUA 
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(USDA) em Fort Keogh, MT, em colaboração 
com o pesquisador do USDA Dr. Tom Gera. 
Resultados completos foram publicados no 
periódico Biology of Reproduction. Além disso, 
a técnica foi adaptada para purificação 
de sêmen de varrão por uma equipe da 
Universidade do Mississippi e, mais importante, 
para o tratamento de infertilidade humana 
por uma clínica de infertilidade humana 
em St. Louis, que tem oferecido o serviço 
comercialmente.

SBTE: Como você vê a aplicação 
dessa biotecnologia no dia a dia 
da produção de carne ou leite?
Dr. Sutovisky: A técnica está totalmente 
incorporada no fluxo de trabalho do 
processamento de sêmen de touros e pode ser 
facilmente usada para melhorar a qualidade 
do sêmen no momento da sua coleta, antes 

do congelamento. Na verdade, o sêmen 
para o julgamento do USDA mencionado 
acima foi preparado durante um dia de 
coleta regular em uma grande central de 
sêmen dos EUA.

SBTE: Existe alguma desvantagem 
dessa tecnologia, que justifique o 
pouco uso?
Dr. Sutovisky: Talvez o medo do desconhecido 
e do custo potencialmente mais alto, 
nenhum dos quais é realmente substanciado. 
O processamento é simples, não requer 
nenhum equipamento de laboratório 

especial, apenas um ímã simples, e o custo 

de nanopartículas adiciona apenas alguns 

centavos ao custo de uma dose.

Fonte: Biology of Reproduction, Volume 91, 

Issue 4, 1 October 2014, 97, 1-10.

Nanopurificação magnética de espermatozóides defeituosos. a) Um separador magnético msp com três ímãs 
permanentes fixados em policarbonato foi usado para atrair os espermatozoides defeituosos revestidos de nanopartículas 
para o fundo do tubo de coleta.b) Colocação do tubo de coleta no topo do ímã. Foram utilizados racks de poliestireno 
flutuantes feitos de estantes de embalagem de tubos Falcon para prender os ímãs com tubos dentro de uma incubadora 
de água durante a nanopurificação de sêmen fresco. c) Pellet descartado de espermatozóides defeituosos, fragmentos 
de espermatozóides e nanopartículas.d) Espermatozoides recuperados do sobrenadante são morfologicamente normais. 
Observe que apenas oito espermatozóides são positivos para a PNA da lectina (verde; dano acrossomal). Ampliação 
original × 400 (c) e × 600 (d).
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Nova dep

O Grupo de Estudos em Reprodução 
Animal de Mato Grosso do Sul (GERA-
MS/UFMS) está há 12 anos trabalhando 
com o desenvolvimento de estratégias 
de seleção para precocidade sexual 
de Nelore. O sucesso na identificação 
de animais Superprecoces, púberes 
≤14 meses; surpreendeu o mundo do 
Agro. Recentemente a ANCP adotou a 
característica para calcular uma nova DEP – 
IPM (idade a puberdade do macho). A nova 
DEP foi lançada com muita comemoração 
durante a Expogenética 2018. 

Para determinar a Idade a Puberdade são 
realizadas avaliações nos bezerros a partir 
da desmama, nos períodos de avaliação 
ponderal do Programa, utilizando-se o 
exame clínico andrológico com tentativa 
de coleta seminal a partir de perímetro 
escrotal maior do que 19 cm. A técnica 
de coleta seminal por eletroejaculação 
exige um treinamento especial, pois é feita 
de forma diferenciada da adotada para 
animais mais velhos. 

Realiza-se ainda a ultrassonografia testicular 
e a partir daí determina-se a Idade a 
puberdade. As imagens ultrassonográficas 

são obtidas a partir da desmama 
em sequência de quatro avaliações 
intercaladas por 90 dias feitas sempre com 
o mesmo equipamento, sonda linear de 7,5 
mHz, em que se obtém uma imagem no 
plano longitudinal-lateral. É uma estratégia 
simples e não invasiva. A densidade de 
pixels é lida em software próprio e a curva é 
analisada individualmente.  

A partir daí os animais são classificados 
em Superprecoces, púberes ≤14 meses; 
Precoces, púberes entre 14 a 17 meses e 
Tradicionais, púberes >17 meses.

A capacitação dos técnicos será realizada 
pelo GERA-MS/UFMS e será necessária para 
que haja a certificação na ANCP.

Agradecimento à Profª Drª. Eliane Vianna 
da Costa e Silva, coordenadora do 
GERA-MS, pelas informações. http://www.
ancp.org.br/noticia/833/adesa-o-novas-
fazendas-e-lana-amento-nova-dep-foram-
os-destaques-da-ancp-expogena-tica-
2018#.W_xTP-JRfcc

idade a puberdade 
do macho



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

Mais eficiência
na reprodução

ourofinosaudeanimal.com
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Ultrapassando 
a  barreira 
reprodutiva 
da reprodução homossexual

Recentemente, Zhi-Kun Li e colaboradores 
divulgaram na revista Cell Stem Cell a 
produção de camundongos a partir de 
genomas de um único sexo. A estratégia 
utilizada foi baseada no uso de células-
tronco embrionárias (ESCs) haplóides, 
tanto partenogenéticas (phESCs) como 
androgenéticas (ahESCs). O cultivo 
prolongado dessas ESCs   se mostrou efetivo 
em remover grande parte das marcações 
epigenéticas do tipo imprint. Além disso, 
também foi necessário deletar três regiões 
nas phESCs e sete nas ahESCs. Como 
resultado, a introdução de phESCs em 
oócitos no estágio de metáfase II resultou 
no nascimento de 29 camundongos (~14% 
de eficiência). Ainda, os animais produzidos 
se mostraram saudáveis e férteis quando 
acasalados com machos selvagens.

A reconstrução de oócitos enucleados 
com ahESCs e espematozóides também 
possibilitou o desenvolvimento a termo, 
embora com menor eficiência e sem 

que os recém-nascidos conseguissem 

se desenvolver até a idade adulta.

Anteriormente já havia sido demonstrada a 

viabilidade de produção de camundongos 

utilizando somente oócitos. No entanto, 

esse trabalho é mais robusto em descrever 

os fatores genéticos que determinam 

a reprodução entre indivíduos de sexos 

diferentes em mamíferos. Além disso, a 

estratégia utilizada agora é mais eficiente e 

revela que é possível ultrapassar a barreira 

da reprodução homossexual em mamíferos. 

O trabalho de Li e colaboradores, intitulado 

"Generation of Bimaternal and Bipaternal 

Mice from Hypomethylated Haploid ESCs 

with Imprinting Region Deletions" , pode ser 

lido na íntegra acessando o link a seguir: 

https://doi.org/10.1016/j.stem.2018.09.004. 
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A Ilha Perfeita
para a  sua História

HOTEL TRANSAMERICA ILHA DE 
COMANDATUBA OFERECE MAIS  DE 80 
ATIVIDADES DIÁRIAS DE LAZER
O Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba
é o primeiro e mais luxuoso resort de ilha 
do Brasil. Localizado no município de Una, 
no litoral sul da Bahia, ele oferece uma 
infraestrutura de grandes dimensões.

Conforto, requinte e privacidade se reúnem
em uma paisagem preservada da mata 
atlântica. São 363 unidades que se dividem
entre apartamentos, suítes e bangalôs. Um
diferencial é o aeroporto com capacidade
para receber aviões de grande porte e com
estrutura de apoio para voos privados e 
comerciais.

O projeto de paisagismo e arquitetura do 
Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba 
integra-se à paisagem natural com uma 
piscina que serpenteia os jardins do 
hotel com cascatas e profundidades 
diferenciadas.

As crianças contam com espaços e 
monitores especialmente treinados para 
guiar atividades de diversão - para os que 
têm mais de quatro anos de idade. As 
opções de lazer e esporte variam de arco e 
flecha a tênis e pesca.

Também é possível locar equipamentos e
marcar aulas para a prática de esportes
náuticos.
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esperamos vocês

Academia de ginástica, salão de beleza,
lojas de presentes e conveniência são outros
serviços oferecidos pelo melhor resort 
brasileiro. A área de gastronomia apresenta
cinco bares e quatro restaurantes que 
oferecem desde a cozinha típica baiana a
exemplares da culinária internacional em 
dias temáticos.

O Centro de Eventos possui 26 salas de 
trabalho com capacidade para receber 
eventos com mais de mil pessoas no total.

São espaços que se encaixam no porte 
do evento da empresa. Quatro desses 
salões são moduláveis, com 440m2 cada, 
8.500m2 de instalações e pé direito de até 
8 metros de altura que atendem diferentes 
configurações de público. Diversos 
cardápios podem ser planejados pelo setor 
de Alimentos e Bebidas de acordo com o 
perfil do evento. O hotel dispõe ainda de 
uma estrutura comercial para atender às 
necessidades de sonorização, iluminação, 
tradução e registro dos eventos.

15  a  18  de  agosto





A IMV TECHNOLOGIES, empresa Líder Mundial em 
Equipamentos e Consumíveis para Reprodução 
Animal, apresenta sua nova divisão de 
equipamentos de ultrassonogra� a, 
a IMV IMAGING! 

IMV TECHNOLOGIES BRASIL

R. Vitoriano dos Anjos, 1.081 - Campinas/SP
CEP 13041-317 - Telefone: (19) 2513-3444
www.imv-imaging.com

 Altíssima Qualidade de Imagem.
 Versatilidade de Aplicações    
     (Reprodução e Clínica Veterinária).
 Sondas de Alto Desempenho.
 Protocolos Especiais para Aplicações           
     em Reprodução, Clínica e Produção
     Animal, como a função Folicule
     Tracking, que localiza e individualiza
     folículos automaticamente.

A Mais Avançada Tecnologia em 
Ultrassonogra� a Veterinária agora no Brasil!  
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SONDA OPU
(Ovum Pick-Up)

 Transdutor Especial All in One para Coleta de Ovócitos.
 Ideal para Aspiração em Bezerras e Novilhas.
 Garanta uma Maior E� ciência em Detecção e Coleta        
     de Ovócitos.
 A Incrível Qualidade de Imagem permite que os           
     Folículos sejam melhor individualizados e avaliados.
 Frequência de Utilização: 5,0 - 6,5 - 7,5MHz; 128 Elementos.

&

A Mais Fina do Mercado!
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