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

 

Prof. Dr. Flávio
Vieira Meirelles

Caríssimos colegas da família SBTE,

Esperamos encontrar todos com saúde 
e disposição, e neste momento, já 
carregados com energia e esperança de 
uma volta a situação de normalidade. Em 
diversas conversas e depoimentos com 
nossos sócios e ex-dirigentes ficou claro 
que a SBTE também quer a normalidade e 
a volta dos nossos encontros presenciais. 
Mas por hora, faremos o possível para 
garantir a nossa saúde e disposição para 
o ano que virá. Aguardem!

Este ano, a decisão foi por oferecer 
aos nossos associados, a oportunidade 
de receber as informações, discutir e 
se congregar mais uma vez na forma 
online. A nossa reunião foi dividida 
em diversos workshops (6 no total) 
onde trabalhamos questões temáticas 
escolhidas pela nossa diretoria, após 
ouvir os vários depoimentos e sugestões 
da comunidade SBTEnse. Adicional a 
estes encontros traremos a vocês, uma 
experiência nova de apresentações na 
forma de “pitch”, visando a divulgação 
da ciência e da tecnologia desenvolvida 
pela nossa sociedade.

Até o momento, foram realizados três 
eventos de qualidade que geraram muita 
informação e também muita interação. 
Serão mais 3 até o mês de novembro.  Em 

agosto, estamos, entretanto, planejando 
algo a mais. Será uma reunião mais longa 
e com oportunidade de discutir e eleger 
os vídeos mais interessantes. Por fim, 
teremos em novembro, uma assembleia 
da SBTE, que fará como de hábito, a 
prestação de contas e discutirá os planos 
para o ano de 2022.

Até breve!

Flávio Vieira Meirelles



PARA CADA SITUAÇÃO,

Consulte sempre um Médico Veterinário.

www.agener.com.br - SAC: 0800 701 1799
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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, portanto, preparamos uma série 
de reportagens sobre a história da SBTE. 
Nessa série estamos apresentando quem 
foram os grandes colaboradores da SBTE 
assim como 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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Terceiro Passo “Ativação do genoma 
embrionário”

REUNIÕES ANUAIS 2001-2010

Assim como o sucesso do desenvolvimento 
embrionário depende da ativação do 
seu genoma e o controle dos eventos 
que estão por vir, a SBTE não poderia 
ser diferente. No início do ano 2001, a 
diretoria da SBTE já havia decidido que 
essa era a melhor oportunidade para 
receber a International Embryo Transfer 
Society (IETS) para uma reunião anual 
conjunta. Sendo assim, a diretoria da 
SBTE escolheu adiar a reunião anual de 
2001, originalmente agendada para 
agosto de 2001, para uma data em 2002 
que poderia corresponder a um único 
evento em conjunto com a IETS. Foi assim 
que entre, os dias 12 a 15 de janeiro de 
2002, foi realizada a XVI Reunião Anual 
da SBTE em Foz do Iguaçu (PR), no Hotel 
Bourbon, junto com a XXVIII conferência 
anual da IETS. Os primeiros passos para 
essa tão importante decisão foram 
realizados ainda na reunião da IETS em 
janeiro de 1997, em Nice, sul da França. 
Em janeiro de 1998 o Conselho da SBTE, 
então chefiado pelo Prof. Dr. Antonio J. 
Visintin, apresentou em Boston a proposta 
de sediar a reunião de 2002 em parceria 
com a IETS. A reunião contou com mais 
de 900 participantes, com mais de 360 
resumos enviados, gerando um evento 
inesquecível. Em analogia com os eventos 
envolvendo a ativação do genoma 
embrionário, temos que lembrar que 
pequenas ativações de genes ocorrem 

antes da maior ativação do genoma. 
Portanto, os eventos que ocorreram até 
esse ano foram fundamentais para o 
sucesso da congregação entre SBTE e 
IETS em 2002. Durante o evento, o Prof. 
Dr. Robert Foote foi homenageado com 
o 2002 Embryo Transfer Pioneer Award, 
a maior distinção dos membros do 
IETS, que reconheceu a contribuição 
científica de um dos maiores cientistas 
da história da reprodução animal. O 
programa científico foi arquitetado por 
Matthew Wheeler e Lawrence Smith e 
abrangia distintas áreas de pesquisa, 
com ênfase em manipulação do 
desenvolvimento folicular, preservação 
de germoplasma e criopreservação de 
gametas e embriões. Atenção especial 
foi dada a sessão sobre reprodução 
humana e animal, onde foram discutidos 
diferentes aspectos da produção in vitro 
de embriões. A reunião anual também 
impulsionou o nível científico da SBTE e 
permitiu a apresentação de trabalhos 
experimentais e aplicados ao trabalho 
de campo em animais. Pela primeira 
vez um estudo apresentado por Marcelo 
Bertolini, que trabalhava na época sob 
a supervisão do Prof. Dr. Gary Anderson 
na UC Davis, foi homenageado na IETS 
com o primeiro prêmio no concurso de 
estudantes. 

Como parte desse momento tão 
importante para o estabelecimento da 
SBTE, em 2003, a região Nordeste do 
Brasil sediou a reunião anual da SBTE pela 
primeira vez. A décima sétima reunião foi 
realizada no Hotel Oasis, em Beberibe, 
Estado do Ceará (CE), sob a liderança 
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do nosso colega Prof. José Ricardo 
de Figueiredo. O formato principal da 
programação do encontro manteve-
se inalterado, com a inclusão de cursos 
pré-conferência e a manutenção 
da competição estudantil. Bioética 
e experimentação animal, aspectos 
sobre clonagem animal e produção 
de animais transgênicos assim como 
os efeitos da nutrição em doadoras e 
receptoras de embriões foram temas 
abordados durante o evento. A Diretoria 
da SBTE, chefiada por nosso colega Prof. 
Dr. Marco Antonio Alvarenga, organizou 
a décima oitava reunião da SBTE na Barra 
Bonita (SP), tendo como principais temas 
o controle de qualidade na produção 
in vitro de embriões, ICSI e transferência 
de oócitos equinos, e o controle do ciclo 
estral bovino para inseminação artificial 

em tempo fixo. Em 2005, foi realizada a 
décima nona reunião da SBTE no Hotel 
Blue Tree, em Angra dos Reis, no Rio de 
Janeiro, onde foi celebrado o vigésimo 
aniversário da SBTE. As consequências das 
aspirações foliculares, anormalidades 
durante a gestação e para o recém-
nascido como consequência da 
produção in vitro de embriões bovinos, e a 
produção de animais transgênicos foram 
os destaques daquele evento. Tópicos 
adicionais de grande interesse incluíram 
a inseminação artificial e transferência 
embrião em equinos assim como 
problemas relacionados à produção 
comercial de embriões bovinos in vitro.

A vigésima reunião da SBTE foi realizada no 
Grand Hotel, em Araxá, Estado de Minas 
Gerais (MG), organizada pelo Presidente 
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Dr. João Henrique Moreira Viana, os 
tópicos desenvolvimento folicular em 
espécies mono e multiovulatórias, 
criopreservação de oócitos e embriões 
e a produção de clones foram recebidos 
com atenção especial dos participantes.

O Hotel Sofitel na Costa do Sauípe, em 
Salvador, Bahia, foi o local escolhido 
para a realização da XXI Reunião Anual 
da SBTE, contando com um programa de 
alta qualidade envolvendo as aplicações 
práticas da biologia das células-tronco, 
expressão gênica e desenvolvimento 
embrionário e nutrição na produção de 
embriões bovino. A XXII Reunião Anual 
da SBTE foi realizada no Grande Hotel 
Guarujá (SP), sob a liderança do Prof. 
Dr. José Fernando Garcia. Os principais 
tópicos apresentados foram a relação 
do oócito com as células do cumulus e 
sua influência na qualidade do oócito, 
problemas associados à produção de 
embriões in vitro, aspectos práticos 
relacionados com esperma sexado, 
criopreservação de embriões bovinos 
produzidos in vitro e o uso de marcadores 
moleculares para seleção de animais. E 
para fechar esse momento tão especial 
para a SBTE em 2010 ocorreu a segunda 
parceria entre SBTE e IETS durante a XXIII 
Reunião Anual da SBTE, sendo realizada 
em Córdoba, Argentina. O programa 
principal focou em tópicos envolvendo 
o reconhecimento de gestação e 
síndrome de prole anormal em bovinos, a 
experiência em gado zebu para o parto 
de descendência clonada, coordenação 
da regulação do desenvolvimento 
folicular por células germinativas e 

somáticas, os pontos de verificação 
para o desenvolvimento de mamíferos 
associados com a competência de 
oócitos e controle sanitário, além do 
papel da zona pelúcida como uma 
barreira para infecções virais. Assim, ao 
final da primeira década do século 21 
a SBTE conseguiu ultrapassar essa etapa 
tão importante para o desenvolvimento 
de um embrião, que é a ativação do 
genoma embrionário, e se tornou capaz 
de coordenar os eventos seguintes 
importantes para o reconhecimento e 
sucesso da gestação. 
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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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de floricultura, altamente dependentes da 
logística de distribuição, sofreram prejuízos 
significativos [1]. Por outro lado, a cadeia 
de produção de proteína animal foi 
beneficiada pelo aumento da demanda 
internacional e consequente reflexo nos 
valores pagos tanto no mercado interno 
como no mercado externo [2].

Mas qual foi o impacto da pandemia 
especificamente no mercado de 
embriões? Historicamente, este segmento 
tem se mostrado sensível a períodos de 
recessão econômica [3], particularmente 
por envolver investimento cujo retorno é 
de médio a longo prazo. Por outro lado, 
o aquecimento do mercado de proteína 
animal tende a alavancar o mercado de 
genética, incentivando o uso de tecnologias 
de embriões. O levantamento estatístico do 
número de embriões coletados/produzidos 
e transferidos, realizado anualmente pela 
SBTE, é um bom indicador das tendências 
do mercado. Contudo, esse levantamento, 
realizado sempre em relação ao ano-
base anterior, requer maior tempo para a 
coleta, compilação e análise dos dados – 

O impacto da pandemia no mercado de 
embriões do Brasil

O primeiro caso de COVID-19 no Brasil 
foi relatado no dia 26/02/2020. Pouco 
depois, em 11/03/2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou o 
estado de pandemia e, em 20/03/2020, 
o Ministério da Saúde declarou o estado 
de transmissão comunitária do novo 
coronavírus no país (Portaria #454). O 
rápido avanço da doença foi seguido 
pela adoção de medidas restritivas do 
funcionamento de atividades econômicas 
e do trânsito de pessoas, cujo início e rigor 
teve grande variação entre países, estados 
e municípios. Em todo o mundo, estas 
medidas impactaram negativamente em 
diferentes setores da economia, levando a 
retração do PIB nas principais economias. 
O efeito da pandemia, contudo, não foi 
homogêneo e, em alguns segmentos 
específicos, houve até aumento na 
demanda de produtos e serviços – como 
no caso do comércio online. No setor 
agropecuário nacional não foi diferente. 
Cadeias como a de hortifrutigranjeiros ou 
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A pandemia 
e  o  mercado 
de embriões 
João Henrique Moreira V iana
Embrapa Recursos Genéticos e 
B iotecnologia
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os dados deste ano, por exemplo, só serão 
conhecidos em 2022. Para preencher esta 
lacuna, decidimos fazer uma enquete sobre 
o impacto da pandemia no mercado de 
embriões junto a empresas que atuam no 
setor. Optou-se pelo uso de um formulário 
de estrutura simples e com perguntas 
objetivas e diretas, de forma a estimular 
maior participação. O formulário foi 
enviado a diversas empresas com atuação 
na coleta, produção ou transferência de 
embriões. A participação foi espontânea. 
Quando pertinente, os resultados foram 
comparados pelo teste exato de Fisher.

Obtivemos resposta de 25 (28,7%) das 
empresas consultadas, percentual dentro 
do esperado para este tipo de pesquisa 
(entre 25 e 30%). Apesar de relativamente 
baixo, o número de respostas corresponde 
a uma amostra representativa do universo 
amostral em questão – estimado em cerca 
de 100 empresas - e pode ser utilizado para 
generalizar inferências estatísticas com um 
grau de confiança de 95% e uma margem 
de erro de 17%, aceitável para os objetivos 
deste levantamento. A maior parte das 
respostas foi de empresas com atuação 
na região Sudeste (80,0%), o que espelha 

a maior concentração da atividade nesta 
região. Conforme esperado em função das 
características do mercado brasileiro (ver 
artigo sobre o mercado de embriões em 
2019, nesta mesma edição), a produção 
in vitro de embriões (PIVE) foi a atividade 
predominante dentre as empresas que 
responderam ao questionário (68,0%), 
enquanto a produção de embriões por 
superovulação (in vivo) representou a menor 
parcela (16,0%). Empresas com atuação 
em OPU, transferência de embriões e outras 
atividades relacionadas corresponderam 
a 36,0%, 48,0%, e 20,0%, respectivamente 
(lembrando que a mesma empresa pode 
atuar em mais de uma atividade).

Os resultados mostram que a pandemia 
teve, de fato, um impacto negativo na 
indústria de embriões no Brasil em 2020, 
com 72,0% das empresas relatando algum 
grau de comprometimento das atividades 
(P=0,0018). Contudo, na maioria dos casos 
o impacto foi considerado baixo, conforme 
demonstrado na Figura 1. Nenhuma 
empresa relatou um comprometimento 
severo ou interrupção da atividade em 
2020 devido a pandemia.

AFETOU MUITO OU INVIABILIZOU 0,0%

8,0%

20,0%

28,0%

44,0%

AFETOU SIGNIFICATIVAMENTE

AFETOU moderadamente

AFETOU pouco

não afetou

Figura 1: Percepção do impacto da pandemia por empresas do segmento de tecnologia de embriões. O 
resultado expressa o percentual de respostas, em cada alternativa, à pergunta “O quanto a pandemia de 
COVID19 influenciou negativamente a atividade de sua empresa em 2020?”.
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O principal fator negativo citado como 
causa do comprometimento das atividades 
foram problemas de logística e suprimentos, 
indicado em 80,0% das respostas. Todas as 
outras alternativas foram mencionadas, 
porém em menor escala (Fig. 2). O baixo 
percentual de respostas relacionadas a 
medidas restritivas de funcionamento ou 
de circulação é coerente com o menor 
impacto das mesmas em atividades no 
meio rural, particularmente pela produção 
agropecuária ter sido incluída no rol de 
atividades essenciais. Por outro lado, houve 
um quase consenso quanto ao impacto 
negativo dos problemas associados a 
logística e suprimentos. Particularmente 

no caso da PIVE, atividade que responde 
pela maior parcela do mercado, o 
funcionamento dos laboratórios depende 
diretamente de uma complexa rede de 
fornecedores de insumos, como meios, 
gases, sêmen e descartáveis. No caso dos 
meios de cultivo, há ainda o agravante 
das condições especiais de transporte 
e da necessidade de importação de 
reagentes, prejudicada em algum grau 
pela interrupção temporária de voos 
internacionais. Desta forma, o impacto 
negativo da pandemia na produção, 
transporte e distribuição de insumos afetou 
também, ainda que de forma indireta, as 
atividades da indústria de embriões.

33,3%
RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO POR

QUARENTENA OU LOCKDOWN

INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES POR
MEDIDAS RESTRITIVAS

20,0%

REDUÇÃO DE DEMANDA PELOS
CLIENTES

20,0%

80,0%
PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E

SUPRIMENTOS

6,7%
AFASTAMENTO DE COLABORADORES

POR CONTAMINAÇÃO

Figura 2: Percepção das causas de impacto negativo da pandemia por empresas do segmento de tecnologia 
de embriões. O resultado expressa o percentual de respostas, em cada alternativa, à pergunta “Caso a 
pandemia de COVID19 tenha afetado de forma significativa sua atividade em 2020, qual(is) foi(ram) a(s) 
principal(is) causa(s)?”.
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Por outro lado, as empresas que 
responderam ao questionário apontaram 
como fatores positivos para as atividades do 
setor, em ordem decrescente, a demanda 
normal ou aquecida por serviços (66,7%), 
o pequeno impacto da pandemia nas 
cadeias de produção pecuária (42,9%) e a 
capacidade dos laboratórios de se adaptar 

as circunstâncias (23,8%) (Fig. 3). Esta 
percepção é coerente com as tendências 
observadas em outros indicadores do 
setor pecuário [4,5], e confirma que o 
bom momento do segmento de proteína 
animal (Fig. 4) compensou os transtornos 
decorrentes da pandemia na indústria de 
embriões. 

0,0%
ÉPOCA DE MAIOR PRODUÇÃO OU ESTAÇÃO DE MONTA

NÃO COINCIDIU COM O PICO DA PANDEMIA

CIDADE/LOCAL FOI POUCO AFETADO
PELA PANDEMIA

0,0%

O LABORATÓRIO OU CENTRAL CONSEGUIU
ADAPTAR-SE AS CIRCUNSTANCIAS

23,8%

66,7%
A DEMANDA POR SERVIÇOS SE MANTEVE

NORMAL OU AQUECIDA

42,9%
AS CADEIAS DE PRODUÇÃO PECUÁRIA

FORAM POUCO AFETADAS

Figura 3: Percepção das razões que minimizaram o impacto da pandemia por empresas do segmento de 
tecnologia de embriões. O resultado expressa o percentual de respostas, em cada alternativa, à pergunta 
“Caso a pandemia de COVID19 não tenha influenciado, ou tenha influenciado pouco a produção de 
embriões, qual(is) foi(ram) a(s) principal(is) causa(s)?”.

Figura 4: Variação do preço médio do litro de leite e da arroba bovina no período de um ano antes (03/2019 
a 03/2020) e após (04/2020 a 04/2021) a decretação do estado de transmissão comunitária no Brasil (*). Fonte 
dos dados: CEPEA [3,4].  
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Esta percepção positiva parece ter 
determinado a expectativa das empresas 
em relação a 2021. Apesar do forte 
recrudescimento da pandemia no final 
de 2020 e início de 2021 [6], a maioria 
(80,0%; P<0,0001) das empresas aposta 

em crescimento moderado ou elevado 

da atividade em 2021, enquanto 20,0% 

projetam manutenção da atividade 

nos níveis atual e nenhuma (0%) espera 

redução (Fig. 5).

Ainda que esta seja uma pesquisa subjetiva, 
baseada na percepção individual das 
empresas, os resultados obtidos fornecem 
subsídios interessantes para entendermos o 
momento atual do setor. Nesse sentido, vale 
ressaltar que o surgimento da pandemia de 
COVID-19 em 2020 foi um evento inesperado 
e com diversos impactos econômicos a 
nível mundial, e não será possível interpretar 
o momento atual da indústria de embriões 
com base nas tendências observadas 
no período pré-pandemia. De maneira 
geral, podemos observar que, a despeito 
do impacto negativo direto na atividade, 
o bom desempenho do setor pecuário 
manteve a demanda aquecida, e gerou 
uma expectativa positiva para 2021. Que 
os números confirmem esta percepção!

0,0%REDUZIR UM POUCO

0,0%REDUZIR MUITO

CRESCER MUITO 28,0%

52,0%CRESCER UM POUCO

MANTER NO MESMO PATAMAR 20,0%

Figura 5: Expectativa para 2021 de empresas do segmento de tecnologia de embriões. O resultado expressa o 
percentual de respostas, em cada alternativa, à pergunta “Em função da pandemia de COVID 19, qual a sua 
expectativa para a atividade da sua empresa em 2021?”.
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Entrevista com Marcella 
Milazzotto da Universidade 
Federal do ABC

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

marcelLa: Eu sou bióloga de formação e 
ainda na graduação/iniciação científica 
tive meu primeiro contato com as áreas 
de melhoramento genético e biologia 
molecular, que na época ainda era pouco 
explorada na reprodução animal. Assim, 
logo que me formei iniciei o mestrado sob 
orientação do Professor José Fernando 
Garcia da UNESP de Araçatuba, atual 
referência na área da genômica, 
buscando marcadores moleculares 
relacionados a precocidade sexual 
em bovinos. Considero meu mestrado 
uma etapa muito importante da minha 
formação, pois me trouxe as primeiras 
experiências com pesquisas aplicadas. 
Além disso, permitiu meu primeiro 
contato com grandes pesquisadores da 

área de reprodução animal, uma vez 
que comecei a frequentar as reuniões 
da SBTE e compreender um pouco mais 
a importância do impacto científico, 
econômico e social das pesquisas nessa 
área. 

Ao final do mestrado, uma reflexão maior 
me fez buscar novas possibilidade de 
aplicar esse conhecimento em biologia 
molecular não apenas na seleção 
de animais superiores, mas sim na 
manipulação do genoma dos animais. 
Fui em busca, então, de um orientador 
que comprasse essa ideia, bastante 
desafiadora a época, e conheci o 
Professor José Antonio Visintin da 
Universidade de São Paulo. 

Para além de todo apoio científico e 
financeiro, o Professor Visintin também 
foi um exemplo de dedicação, garra e 
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motivação. O trabalho que desenvolvemos 
juntos recebeu reconhecimento da SBTE 
e IETS (International Embryo Transfer 
Society) na forma de premiações e foi por 
meio dele que tive meu primeiro contato 
com a produção in vitro de embriões. 
Observar os eventos de fecundação 
e desenvolvimento embrionário inicial 
me trouxeram novos questionamentos 
e permitiram que eu começasse a 
amadurecer novos projetos que unissem 
pesquisa básica (minha formação) 
e aplicada (motivada pelos novos 
conceitos que aprendi durante a pós-
graduação). 

Tento colocar em prática esse modelo 
“básico+aplicado” desde o pós-
doutorado sob supervisão da Professora 
Mayra H. Ortiz Assumpção, outra 
referência fundamental da minha 
formação, e até hoje na condução das 
minhas pesquisas. O grupo de pesquisa 
que atualmente coordeno (LEME-
Laboratório de Epigenética e Metabolismo 
Embrionário) tem como foco principal 
conhecer os aspectos metabólicos, 
celulares e moleculares relacionados 
ao desenvolvimento embrionário inicial, 
usando esses conhecimentos para propor 
intervenções no sistema de PIV para 
aumentar a viabilidade e qualidade dos 
embriões produzidos. 

Percebo hoje que a minha formação 
de bióloga foi e ainda é decisiva no 
desenvolvimento dos meus estudos, o 
que me faz acreditar, cada vez mais, 
na importância da diversificação da 
formação dos pesquisadores na área 
da reprodução animal, assim como 

em todos os campos da ciência. Essa 
diversidade é fundamental para a 
resolução de problemas pois permite 
que se estabeleçam diferentes visões 
dos desafios. Ainda, não posso deixar 
de comentar, sobre as experiências em 
diferentes grupos por onde passei, no 
Brasil e no exterior, os quais trouxeram 
percepções distintas e conhecimentos 
fundamentais para minha atuação 
profissional. 

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

marcelLa: O meu contato com a 
reprodução animal foi tardio (apenas a 
partir do mestrado), mas decisivo. A minha 
motivação hoje reside em dois aspectos 
principais. O primeiro deles é de caráter 
pessoal. Sempre almejei ser pesquisadora e 
a reprodução animal me permite colocar 
em prática estratégias que respondam as 
minhas curiosidades de conhecer melhor os 
processos envolvidos na fecundação e no 
desenvolvimento embrionário inicial, além 
de despertar nos meus alunos esse mesmo 
sentimento. O segundo se trata do impacto 
econômico e social dessa área. Acredito 
que estudos que contribuam para a melhora 
dos processos reprodutivos, em especial 
relacionados às espécies domésticas, 
serão decisivos no estabelecimento de 
práticas mais sustentáveis, que respeitem 
o meio ambiente e que ao mesmo tempo 
permitam a sobrevivência das futuras 
gerações. 
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O que significa para você ter recebido 
o prêmio Assis Roberto de Bem como o 
destaque na área científica da SBTE?

marcelLa: Receber esse prêmio tem 
alguns significados bastante importantes 
para mim. Inicialmente pela importância 
do Professor de Bem para a área e seu 
pioneirismo nos estudos relacionados a 
coleta e transferência de embriões. Além 
disso, por ser associada e frequentar as 
reuniões da SBTE desde 1999, pude ver ao 
longo dos anos, professores e pesquisadores 
que foram e são referências para mim 
recebendo este prêmio. Me juntar a essa 
lista hoje me faz refletir sobre toda a minha 
carreira científica e me motiva, cada 
vez mais, a perseguir a excelência que 
enxergo em cada um deles. Um último 
aspecto que considero muito importante 
é ser a terceira mulher, dos 25 agraciados, 
a receber esse prêmio, juntamente com 
as Professoras Margot Alves Nunes Dode 
e Fernanda Cruz Landim, as quais admiro 
profundamente. A SBTE tem atualmente 
excelentes pesquisadoras que contribuem 
enormemente com o crescimento da área, 
com as quais compartilho essa premiação. 
Espero, assim, que esse reconhecimento 
motive as novas gerações de mulheres 
pesquisadoras da área da reprodução 
animal.  

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

marcelLa: Na minha percepção, o Brasil 
tem, ao longo dos anos, assumido posição 

de destaque nas pesquisas em reprodução 
animal. Alguns grupos brasileiros têm 
se tornado referência mundial, tanto 
pelos trabalhos produzidos, como pela 
formação de novos pesquisadores de alto 
nível. Para além da qualidade da pesquisa 
básica, o Brasil também foi pioneiro no 
uso comercial de embriões produzidos in 
vitro, além de figurar como peça-chave 
no desenvolvimento de novos protocolos 
de IA e IATF, amplamente difundidos no 
país e no mundo. Destaco também os 
avanços no sequenciamento genômico de 
espécies domésticas, que contribuem para 

o desenvolvimento de novas estratégias 
para seleção de animais superiores. Isso 
ocorre apesar de vivenciarmos um cenário 
bastante crítico de retração de investimentos 
para pesquisas tanto em relação ao 
financiamento de projetos quanto de 
bolsas para alunos e pesquisadores. Desde 
2014 iniciou-se uma crise que, infelizmente, 
dura até os dias atuais. Cortes progressivos 
de recursos destinados ao ensino superior 
e a pesquisa tem impactado de forma 
negativa e crescente o estabelecimento 

NA MINHA PERCEPÇÃO,
O  BRASIL  TEM,  AO LONGO

DOS ANOS,  ASSUMIDO
POS IÇÃO DE  DESTAQUE

NAS PESQUISAS EM 
REPRODUÇÃO

ANIMAL
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de novos grupos de pesquisa, assim 
como o crescimento e manutenção 
daqueles já consolidados. Fica aqui o 
meu reconhecimento aos pesquisadores 
da área que tem conseguido com muito 
esforço manter a excelência tanto da 
ciência produzida, como dos recursos 
humanos formados. Essa excelência em 
pesquisa permitirá que o Brasil figure 
como protagonista no desenvolvimento 
de um sistema de produção animal mais 
sustentável, essencial para a crescente 
necessidade mundial de preservar o meio 
ambiente.

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

marcelLa: Nos últimos anos, nosso 
grupo vem trabalhando na compreensão 
de diversos aspectos relacionados ao 
desenvolvimento embrionário inicial. 
Em especial, nosso foco tem sido no 
estudo dos aspectos micro-ambientais no 
metabolismo dos gametas e embriões e 
como alterações metabólicas impactam 
de maneira decisiva a reprogramação 
epigenética. A ideia de que o ambiente 
no qual os oócitos e embriões se 
desenvolvem pode influenciar a produção 
e a qualidade embrionária não é nova. 
Porém, nossos estudos contribuem para 
elucidar os mecanismos pelos quais o 
micro-ambiente é capaz de interferir na 
correta reprogramação do epigenoma 
após a fecundação. Em outras palavras, 
estratégias por trás do desenho de novos 

sistemas PIV, meios de cultivo, alteração 
da composição dos fluidos reprodutivos 
femininos induzidos por protocolos 
hormonais, estado metabólico da mãe, 
tudo isso pode afetar a atividade das vias 
metabólicas e ter como consequência, 
a geração de metabólitos específicos 
envolvidos no controle epigenético que 
alterarão também o controle da expressão 
gênica. Assim, não é difícil imaginar que o 
estabelecimento de um perfil epigenético 
alterado durante a fase mais dinâmica do 
desenvolvimento pode ter consequências 
de longo prazo na prole. Mas, se investigado 
mais profundamente, esse dito fenômeno 
também pode se tornar uma ferramenta 
para o futuro da produção in vitro de 
embriões. Se de fato pudermos modular 
características durante a produção de 
embriões in vitro que possam alterar 
o fenótipo da prole apenas por meio 
da manipulação epigenética e sem a 
necessidade de alterações genéticas, isso 
abrirá uma nova era para o aprimoramento 
da reprodução animal.  

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

marcelLa: O progresso científico e 
tecnológico que foi obtido nos últimos 
anos tem permitido o desenvolvimento 
de uma nova era na compreensão dos 
processos biológicos em geral. Tecnologias 
ômicas permitiram que se gerasse uma 
enorme quantidade de dados a respeito 
dos modelos biológicos que permitiram 
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que começássemos a olhá-los sob uma 
ótica distinta. Esse é o grande desafio 
atual: compreender nossos modelos, sejam 
eles embriões, células, animais, de forma 
integrativa e desenharmos estratégias 
que permitam o aprimoramento dos 
processos reprodutivos de maneira global. 
A compreensão desses aspectos globais 
(que envolvem processos epigenômicos, 
genômicos, metabólicos, de sinalização, 
entre outros) e a compreensão da 
integração entre eles nortearão as 
pesquisas dos próximos anos. Em particular 
na área da reprodução animal, essas 
análises permitirão o incremento dos 
processos que envolvem a comunicação 
materno-embrionária, o desenvolvimento 
embrionário in vitro, a influência do 
ambiente na viabilidade embrionária, 
seleção de animais superiores em termos 
produtivos e reprodutivos, entre outros. 
Neste sentido, a SBTE, por permitir um 
ambiente de ricas trocas entre a academia 
e os colegas do campo e empresas, terá 
um papel decisivo na transferência dessas 
novas tecnologias ao produtor.  
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em biotecnologias da reprodução. Um 
questionamento recorrente, contudo, é 
sobre a acurácia dos dados levantados. 
Para responder a esta questão, é necessário 
fazermos algumas considerações sobre 
as metodologias utilizadas e respectivas 
vantagens e limitações, e entendermos a 
dinâmica do mercado ao longo dos anos.

Estatísticas, sejam resultantes de 
levantamentos ou de projeções a partir 
de amostragens, são estimativas do que 
seria o número real. Particularmente para 
grandes populações - como no caso 
em questão, em que temos centenas de 
milhares de embriões sendo produzidos 
e transferidos a cada ano - geralmente é 
impossível chegar ao número real exato. Isso 
determina algum grau de inexatidão que 
é intrínseco aos levantamentos estatísticos, 
e que pode resultar em dados sub- ou 
superestimados. Tomemos, por exemplo, o 
caso do efetivo bovino do Brasil. O Instituto 

Estatísticas da produção e 
transferência de embriões no 
período pré-pandemia: Qual o real 
tamanho do mercado brasileiro?

A Sociedade Brasileira de Tecnologia de 
Embriões (SBTE) iniciou o levantamento 
de dados estatísticos da produção e 
transferência de embriões no Brasil em 
1992 e, desde então, este passou a ser o 
indicador de referência do mercado de 
embriões no país, inclusive por órgãos 
oficiais e para a compilação de estatísticas 
internacionais, como a realiza pela 
International Embryo Technology Society 
(IETS). A importância desse levantamento 
é hoje amplamente reconhecida, e os 
números da SBTE são utilizados para nortear 
do planejamento estratégico de empresas 
privadas do setor até o investimento 
público em pesquisa e desenvolvimento 

Estatísticas 
do Mercado de 
embriões  
João Henrique Moreira V iana
Embrapa Recursos Genéticos e  B iotecnologia
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
tem dois números oficiais para o rebanho 
bovino brasileiro, um baseado na Pesquisa 
Pecuária Municipal (por amostragem), 
outro baseado no Censo Agropecuário 
(censitário) - ambos válidos para efeito de 
análise [1,2]. No caso específico do número 
de embriões, os levantamentos da SBTE são 
baseados em registros de dados obtidos 
junto ao mercado. Como historicamente 
não eram feitas projeções, os resultados 
eram, em algum grau, subestimados. 
Devemos lembrar que esta não é uma 
situação particular do Brasil, e algum grau 
de subestimativa ocorre com os números 
de embriões reportados por praticamente 
todos os países.

Mas qual a consequência prática desta 
diferença em relação ao número real? Para 
entendermos isso, precisamos considerar a 
forma de interpretar os dados. Os números 
da produção e transferência de embriões 
bovinos em 2019, segmentados por técnica, 
grupamento genético, e uso ou não de 
criopreservação, estão apresentados nas 
Tabelas 1 e 2. Estes números são um “retrato” 
do ano de 2019. O total geral (304.269) nos 
permite estimar o tamanho do mercado 
brasileiro, e consequentemente a posição 
relativa do país no cenário mundial (2º 
maior produtor de embriões bovinos) 
em 2019 [3]. Mas a análise por estratos 
também nos informa, por exemplo, que a 
maior parte dos embriões foi gerada por 
produção in vitro (93.8%), que a atividade 
se concentrou no segmento leite (54.4%), 
e que a criopreservação ainda é mais 
utilizada em embriões coletados in vivo que 
naqueles produzidos in vitro (63.3% vs. 40.8%, 

respectivamente). Os dados de um único 
ano, contudo, não permitem qualquer 
conclusão sobre as tendências do mercado 
– para tal, é necessária a construção das 
chamadas séries históricas, que mostram 
a evolução ano-a-ano, geralmente 
representadas na forma de gráficos. 
Dados subestimados podem influenciar no 
dimensionamento do mercado (no caso, 
sabidamente subdimensionado), mas não 
necessariamente nem na distribuição por 
segmentos nem nas séries históricas. Ou 
seja, independente da eventual inexatidão 
dos números, a caracterização das 
principais mudanças ocorridas mercado 
brasileiro de embriões nas ultimas duas 
décadas, como a ascensão do uso da PIVE 
e a expansão do mercado no segmento 
leite, se mostra verdadeira. Em resumo, 
desde que as causas da subnotificação se 
mantenham constantes, as tendências não 
são afetadas.
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Segmento
Técnica

Total
IVD IVP

Leite 12.458 152.921 165.379 (54,4%)

Corte 6.259 132.631 138.890 (45,6%)

Total 18.717 (6,2%) 285.552 (93,8%) 304.269

Método de
Transferência

Técnica
Total

IVD IVP
Fresco 6.761 (36.7%) 168.100 (59.2%) 174.861 (57.8%)

Congelado 11.639 (63.3%) 115.809 (40.8%) 127.448 (42.2%)

Total 18.400 283.909 302.309

Tabela 1. Número de embriões bovinos coletados in vivo (IVD) ou produzidos in vitro (IVP), nos segmentos 
leite e corte, conforme levantamento realizado em 2019.

Tabela 2. Número de embriões bovinos coletados in vivo (IVD) ou produzidos in vitro (IVP) e transferidos a 
fresco ou após criopreservação, conforme levantamento realizado em 2019.

Ao longo dos últimos quase 30 anos, a SBTE 
utilizou a metodologia de coleta de dados 
baseada na análise dos registros de coleta e 
transferência de embriões fornecidos pelas 
associações de raça, adotada inicialmente 
pelo Prof. José Luiz Rodrigues e mantida nos 
anos subsequentes. Durante muito tempo, 
esta metodologia mostrou-se não só uma 
estratégia eficiente do ponto de vista da 
obtenção de dados de forma consistente, 
mas também importante na perspectiva 

da confiabilidade. Vale aqui lembrar que a 
rápida expansão dos números de embriões 
produzidos no Brasil a partir do início dos 
anos 2000, decorrente do uso comercial 
da PIVE, foi vista inicialmente com alguma 
desconfiança por outros países. A coleta 
de dados junto às associações de raça, 
contudo, gera uma informação auditável 
– é possível demonstrar documentalmente 
a origem de cada embrião reportado. 
Desta forma, a metodologia adotada 
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assegurou consistência e confiabilidade 
aos dados do Brasil, e ajudou a alavancar 
a credibilidade das empresas nacionais 
no exterior. A subnotificação associada 
a esta metodologia era decorrente 
principalmente do não relato de coletas 
nas quais nenhum embrião viável foi 
recuperado, ou transferências que não 
resultavam em gestação, informações que 
de fato não tem maior relevância para 
efeito de registro genealógico. Esse tipo de 
subnotificação, contudo, ocorria de forma 
relativamente linear ao longo dos anos 
e, portanto, não interferiu na análise de 
tendências. Também é possível projetar o 
que seria o número real, provavelmente 20 
a 30% acima dos relatados.

Entretanto, há uma mudança em curso no 
mercado de embriões no Brasil, e que trouxe 
um novo desafio para o levantamento 
estatístico. Historicamente, as tecnologias 
de embriões eram usadas majoritariamente 
em raças puras e com foco na geração de 
matrizes e reprodutores para programas de 
melhoramento genético, e com isso mais de 
90% dos embriões gerados ou transferidos 
eram comunicados às associações de 
raça. Este cenário começou a mudar 
com o crescimento do uso da PIVE em 
raças leiteiras e, particularmente, na 
geração de animais cruzados (F1, 3/4, 5/8). 
Gradualmente, surgiu um novo nicho de 
mercado focado não em rebanhos elite, 
mas na produção em larga escala de 
bezerras e novilhas destinadas a reposição 
de vacas em lactação. Em parte dos casos, 
como nos programas de produção de 
bezerras F1 para pequenos produtores de 
leite [4], não há necessariamente interesse 

no registro destes animais. Na medida em 
que este nicho de mercado crescia, era 
plausível esperar também um aumento 
no percentual de subnotificação. Mais 
recentemente, vêm surgindo iniciativas de 
uso da PIVE seguindo estratégia semelhante 
em gado de corte, visando a geração de 
bezerros F1 para terminação. Tratam-se, 
neste caso, de animais que seguramente 
não passaram por registro nas associações 
de raça.

O aumento da diferença entre o número 
de embriões efetivamente computados 
no levantamento estatístico e a estimativa 
do provável número real pode ser inferida 
analisando-se indicadores indiretos 
da atividade. A Figura 1 mostra a série 
histórica do número de embriões coletados 
in vivo ou produzidos in vitro, e também 
o número de bainhas de transferência 
comercializadas no país a partir de 2015, 
conforme levantamento realizado junto às 
principais empresas do setor. Optou-se por 
usar este indicador por ser o insumo com a 
relação mais estreita com o número efetivo 
de transferências. Nota-se que a diferença 
entre os dois indicadores, não maior que 
20% até 2017, cresceu significativamente 
nos últimos dois anos e foi de 76,1% em 2019. 
A despeito das limitações inerentes a esta 
metodologia, a venda de bainhas projeta 
um número de embriões transferidos 
superior a 500.000 em 2019. Também é 
importante observar que o aumento na 
venda de bainhas coincide com a redução 
dos números relatados pelas associações, 
mais uma evidência da mudança no perfil 
do mercado, e de que a metodologia 
adotada até então não reflete a realidade 
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do setor neste momento. Neste caso, o uso 
de indicadores indiretos (como bainhas 
comercializadas) ajuda a contornar o 
problema decorrente da ausência de 
registro dos embriões. Contudo, esta 
abordagem tem algumas limitações. Por 
definição, trata-se de uma projeção e, 

portanto, igualmente sujeita a alguma 
margem de erro – neste caso, o número 
pode estar tanto sub como superestimado. 
Além disso, não é possível realizar análises 
mais detalhadas, com distribuição por 
técnica, segmento de produção, raça, uso 
de criopreservação, etc.
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Figura 1: Série histórica do número de embriões bovinos coletados in vivo (IVD), produzidos in vitro (IVP) e total 
no período 1995-2019, e também de bainhas de transferência de embriões (TE) comercializadas no Brasil entre 
2015 e 2019.

A coleta de dados diretamente dos 

laboratórios seria outra alternativa 

metodológica para a compilação dos 

dados estatísticos. De fato, esta é a 

estratégia adotada pela maioria dos países 

que reportam dados ao comitê estatístico 

da IETS. Contudo, a experiência da IETS 

mostra que esta estratégia também tem 

limitações. Na prática, ela funciona bem 

em países nos quais a submissão de dados 

é mandatória por outras razões, como 

no caso dos EUA, onde é uma exigência 

para a certificação dos profissionais pela 

America Embryo Transfer Association 
(AETA). Quando o envio de dados ocorre 
apenas de forma voluntária, a submissão 
frequentemente se torna errática e resulta 
em lacunas nas séries históricas. É o que 
ocorre, por exemplo, na Austrália e Nova 
Zelândia, países nos quais é impossível uma 
estimativa correta do mercado de embriões 
com base nos dados pré-existentes.

No caso do Brasil, há um desafio adicional. 
Contrariando a tendência de concentração 
geralmente observada em atividades 
associadas ao mercado de genética, a 

JO
ÃO

 H
EN

RI
QU

E 
M

OR
EI

RA
 V

IA
NA



31 

M
A

T
É

R
IA

 S
B

T
E

evolução da PIVE resultou na pulverização 
do mercado. Hoje há um grande número 
de laboratórios em atividade no país, 
associado a um número igualmente grande 
de empresas e profissionais autônomos que 
prestam serviços de aspiração folicular e 
transferência de embriões. Para se obter 
um levantamento estatístico acurado, 
seria necessária a participação efetiva 
e constante da grande maioria destas 
empresas, o que esbarra em questões que 
vão da organização interna dos registros 
ao receio de expor dados sensíveis. Vale 
ressaltar que, pela grande disparidade 
na escala de produção dos diferentes 
laboratórios, não é possível trabalhar por 
amostragem e extrapolação – como foi 
feito na análise do impacto da pandemia 
no mercado de embriões (ver artigo sobre 
o impacto da pandemia no mercado de 
embriões, nesta mesma edição).

Qual o caminho a seguir então? 
Provavelmente uma combinação destas 
estratégias, associando dados obtidos de 

laboratórios e associações com projeções 
baseadas em indicadores indiretos, mesmo 
que tenhamos números aparentemente 
divergentes. Mudanças de metodologia 
sempre devem ser implementadas com 
cuidado, para não comprometer a 
interpretação de séries históricas – vale 
lembrar que o Brasil é um dos poucos 
países que reporta dados de produção e 
transferência de embriões continuamente 
desde que a IETS começou a compilar 
estatísticas da atividade, e é reconhecido 
pela consistência de sua base estatística. 
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Entrevista com 
Pedro Paulo 
Gusmão

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

Pedro: Graduação em Medicina 
Veterinária pela Fundação Pinhalense 
de Ensino. Bolsa de iniciação e 
aperfeiçoamento pelo CNPq e FAPESP no 
Centro de Biotecnologia em Reprodução 
Animal (CBRA) no campus de Pirassununga 
- SP. Há 25 anos trabalhando no campo 
especificamente na área de reprodução 
bovina.

Qual a sua motivação para trabalhar 
com reprodução animal? 

Pedro: Sempre fui um apaixonado pela 
área aplicada. Minha motivação é estar 
no campo interagindo com os animais e 
com as pessoas envolvidas. Outro ponto 
importante é o reconhecimento dos 
clientes e funcionários das propriedades 
ao ver o melhoramento genético do 
seu rebanho. Isto é fruto de um trabalho 
implantado por todos os envolvidos. 

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

Pedro: É engrandecedor, principalmente 

pela IATF ser uma das técnicas mais utilizadas 

na bovinocultura. A IATF é uma ferramenta 

que tem sido mais usada a cada dia e 

porporcionado melhor organização das 

atividades reprodutivas, ganho genético e 

retorno financeiro para os pecuaristas.

De mandeira semelhante, a FIV, devido 

ao aumento no número de laboratórios, 

tem se tornado uma alternativa mais 

viável e acessível aos pecuaristas. Com 

isso, surge a oportunidade de produzir 

um maior número de bezerros por ano 

com um maior mérito genético. Tudo isso 

foi impulsionado pelo sequenciamento 

do genoma bovino. Todas essas 

técnicas vêm sendo utilizadas para o 

melhoramento genético do nosso Brasil e 

do meu Tocantins!!
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5 anos de Protocolo 
Pré-Synch Ourofino

ourofinosaudeanimal.com

O Protocolo Pré-Synch é uma 
exclusividade da Ourofino que 
completa 5 anos de estudos e 
mais de 11.000 animais avaliados.

Aumenta a taxa de prenhez à IATF em vacas de corte paridas.

P < 0,0001

7% a 
mais de 
prenhez

Taxa de prenhez (%)

Controle
6125

Pré-Synch
5656

53,1

57,0

Efeito do protocolo Pré-synch na taxa de prenhez de vacas de corte paridas.
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O que significa para você ter recebido 
o prêmio Roberto Jorge Chebel como 
o destaque na área aplicada da SBTE? 

PEDRO: Simplesmente fantástico! Agradeço 
primeiramente a Deus e imensamente 
o reconhecimento dos meus colegas e 
professores que acreditaram e votaram em 
minha pessoa pelo trabalho prestado ao 
longo desses 30 anos a pecuária brasileira e 
sem esquecer a vida acadêmica a qual me 
trouxe toda a bagagem para minha profissão.

Estou muito lisonjeado e só tenho a agradecer 
a SBTE a qual tenho muito orgulho de fazer 
parte.

Como a sua participação na SBTE tem 
contribuído para o desenvolvimento 
de suas atividades profissionais? 

PEDRO: Uma boa parte do meu 
conhecimento profissional vem dos 
anos de participações da SBTE com 
excelentes palestras, workshops, trabalhos 
publicados e o feedback com as empresas 
presentes com produtos e equipamentos 
inovadores. São de extrema relevância 
as trocas de informações com os colegas 
das áreas acadêmicas são aplicadas. 
As realizações pessoais é a maior 
conquista de um profissional, mas o 
reconhecimento dos amigos é o que faz 
esse acontecimento ser especial.
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https://ssrannualmeeting.secure-platform.com/a/organizations/main/home

https://www.iets.org/Meetings/2022-IETS-Annual-Meeting

http://animalreproduction.org/current/

Encontro Anual da SSR,  Data:  15  a  18  de  dezembro de 2021

Encontro Anual da IETS,  Data:  10  a  13  de  janeiro de  2022.

Local:  Savannah,  Georgia,  EUA. 

Congresso Internacional de Reprodução Animal ( ICAR)
Data:  26 a  30 de  junho de 2022.   Local:  Bolonha,  Itália . 
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1º WORKSHOP
25/05 (terça-feira) Atualidades e perspectivas para o Agronegócio
Moderadores: Prof. Dr. Lino Nogueira Rodrigues Filho (FEA/USP) e Prof. Dr. Guilherme Pugliesi 
(FMVZ/USP)

18h30  Abertura – Prof. Dr. Flavio Vieira Meirelles (FZEA/USP)
18h35  Perspectiva da pecuária de corte brasileira.
  Dr. Alexandre Lahóz Mendonça de Barros (MB Agro)
19h05  Contribuição das biotecnologias da reprodução para a cadeia produtiva da 
  bovinocultura. - Prof. Dr. Pietro Sampaio Baruselli (FMVZ/USP)
19h35  Mesa redonda

2º WORKSHOP: 
30/06 (quarta-feira) Importância do metabolismo na reprodução de bovinos 
Moderadores: Dr. João Henrique Moreira Vianna (EMBRAPA) e Profa. Dra. Fabíola Freitas de 
Paula-Lopes (UNIFESP)

18h30  Abertura
18h35  Muito além do metabolismo: como o microambiente pode determinar o futuro 
  do embrião pré-implantação. - Profa. Dra. Marcella Pecora Milazzotto (UFABC)
19h05  Otimizando os hormônios circulantes, a ingestão de energia e o  
  metabolismo em vacas leiteiras de alta produção: Alcançando o ciclo de alta 
  fertilidade - Prof. Dr. Milo C. Wiltbank (University of Wisconsin-Madison)
19h50  Mesa redonda

3º WORKSHOP
29/07 (quinta-feira)  Prenhez em novilhas precoces: fatores nutricionais e 
genéticos que impactam os resultados reprodutivos
Moderadores: Prof. Dr. Roberto Sartori (ESALQ/USP) e Dr. Rogério F. Peres (Agropecuária 
Nelore Paranã)

18h30  Estratégias nutricionais para produção de novilhas precoces.
  Dr. Flávio Dutra de Resende (APTA Colina)
19h00  Contribuição da genética para o melhoramento da precocidade sexual do 
  rebanho: impactos diretos e  indiretos. - Prof. Dr. Fernando Baldi (FCAV/UNESP)
19h45 Mesa redonda
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4º WORKSHOP
26/08 (quinta-feira) Biotécnicas reprodutivas na ciência translacional: da 
bancada à aplicação
Moderadores: Prof. Dr. Marcelo Seneda (Universidade Estadual de Londrina) e Moyses dos 
Santos Miranda (UFPA) 

18h00  O status da cromatina oocitária como parâmetro para melhorar a produção 
  de embriões in vitro. - Prof. Dr. José Buratini Júnior
  (UNESP Botucatu / Coordenador científico Eugin Itália)
18h30  Espaço empresa Biogenesis Bagó: Cálculo del retorno de la inversión en 
  tecnologías embrionárias. - Dr. Daniel Martinez Bello
  (Embriovet-Embriomarker)
18h45  Melhor “pitch” científico – relato de caso.
18h50  Regulação da programação e reprogramação de embriões. 
  Prof. Dr. Vilceu Bordignon (McGill University, Canadá)
19h20  Melhor “pitch” científico - área básica.
19h25:  Espaço empresa WTA. Efeito da Pressão Hidrostática e Micro Vibração no 
  Cultivo de Embriões FIV. - Dra. Yeda Watanabe (Vitrogen)
19h40  Melhor “pitch” científico - área aplicada.
19h45 – 20h15 Mesa redonda

5º WORKSHOP
30/09 (quinta-feira) Desafios da biotecnologia na reprodução de equinos
Moderadores: Prof. Dr. Marco Antonio Alvarenga (UNESP Botucatu) e Juliano Coelho da 
Silveira (FZEA-USP)

18h30  Ovum pick-up in mares: results and applications in equine biotechnology. 
  Prof. Dr. Juan Cuervo-Arango Lecina (Utrecht University, Holanda)
19h00  ICSI em equinos: Desafios da produção de embriões in vitro.
  Prof. Dr. João Luna (Texas A&M, EUA)
19h30  Mesa redonda

6º  WORKSHOP
27/10 (quarta-feira) A contribuição do macho na fertilidade
Moderadores: Profa. Dra. Letícia Zoccolaro Oliveira (UFMG) e Prof. Dr. André Furugen Cesar de 
Andrade (FMVZ-USP)

18h00  Atributos espermáticos vs. indivíduo: qual a chave da fertilidade? 
  Profa. Dra. Mayra E.O. A. Assumpção. (FMVZ/USP)
18h30  Espaço empresa CEVA
18h45  Estudos sobre biologia da reprodução e saúde em modelos animais e 
  humanos: uma abordagem proteômica. - Prof. Dr. Arlindo Moura (UFC)
19h15  Mesa redonda

ASSEMBLEIA GERAL COM OS SÓCIOS DA SBTE
25/11 (quinta-feira) 
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