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1. Resumo 

 Ovários de matadouro foram aspirados e o líquido folicular foi filtrado para a 

seleção dos oócitos viáveis, os quais foram para a maturação in vitro por 20 - 24 horas 

na incubadora de bancada (EVE), em atmosfera gasosa (6%CO2, 5%O2, 89%N2) a 

38,5°C. Após esse tempo os oócitos foram submetidos à fecundação in vitro por 18 -  

22 horas em meio FIV e transferidos para o cultivo in vitro na mesma incubadora. A 

taxa de clivagem foi analisada em D3 e a classificação dos blastocistos em D7. 

Apenas blastocistos de boa qualidade foram congelados (one – step). Após o 

descongelamento, os embriões foram cultivados para avaliar a taxa de sobrevivência 

e eclosão.  

2. Introdução 

A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma ferramenta utilizada para 

aumentar a produtividade, por possibilitar a multiplicação rápida e o aumento do 

número de animais geneticamente superiores. A produção in vitro de embriões 

compreende três etapas: a maturação oocitária in vitro, a fecundação in vitro e o cultivo 

embrionário in vitro até os estádios de blastocisto, quando os embriões poderão ser 

transferidos ou criopreservados (DONE et al; 2013). A criopreservação visa manter o 

metabolismo celular em estado de quiescência, tornando possível a conservação de 

células e tecidos por tempo indeterminado (WHITTINGHAM,1971).  

3. Objetivo 

A proposta de pesquisa desse projeto é a avaliar a viabilidade de embriões 

produzidos in vitro pós-criopreservação (congelamento lento “One – Step”), mediante 

a taxa de sobrevivência após 24 - 48 horas e a taxa de eclosão após 72 horas pós-

descongelamento.  

4. Metodologia e Desenvolvimento  

Ovários de matadouros foram transportados até o laboratório, o líquido folicular 

foi aspirado e filtrado com DPBS acrescido de 1% de soro fetal bovino (SFB). Foi 

realizado o rastreamento do sedimento sob o estereomicroscopio para obtenção dos 

oócitos viáveis. Após a classificação (Grau I, II e III), os oócitos foram transportados 

para a placa de 5 poços (WTA) com meio de maturação (MIV) e foram colocados na 

incubadora de bancada (EVE) a 38,5ºC e atmosfera gasosa (6%CO2, 5%O2, 89%N2) 



 

por 20 - 24 horas. Após a maturação os oócitos foram fertilizados, para isso o sêmen 

congelado, foi preparado mediante a técnica de gradiente de Percoll para obtenção 

dos espermatozoides móveis (pellet). A concentração foi ajustada para 1x106 sptz/ml 

com meio FIV e foi adicionado 10µl do “pellet” em cada microgota contendo os oócitos. 

Os gametas permaneceram incubados por 18 - 22 horas a 38,5ºC em baixa tensão de 

oxigênio. Passado o tempo de incubação, os supostos zigotos foram transferidos para 

a placa de 5 poços (WTA) contendo meio de cultivo na incubadora de bancada (Eve 

– WTA®) de 7 a 8 dias a uma temperatura de 38,5°C com baixa tensão de oxigênio 

(6: 5: 89). Após 72 horas foi analisada a taxa de clivagem e a taxa de blastocisto em 

D7, os quais foram submetidos ao processo de congelamento lento (One - Step). 

Somente embriões de boa qualidade (blastocisto expandido – BX) foram 

congelados. Os embriões foram transferidos para uma placa contendo 1,5M de Etileno 

glicol (EG) por 10 minutos, os quais foram envasados em palhetas de 0,5ml e 

colocadas na máquina de congelamento Allice (WTA), a uma temperatura de -6°C, 

em seguida foi realizado o seeding (cristalização) e a curva de congelamento começou 

a descer 0,5ºC/minuto, até atingir -32°C. Para o descongelamento, as palhetas foram 

retiradas do nitrogênio líquido (-196ºC) e permaneceram por 10 segundos no ar e 20 

segundos em banho maria a uma temperatura de 32°C. Os embriões retornaram para 

a placa de cultivo pós-descongelação para avaliação da taxa de re - expansão e 

eclosão. 

6. Resultado e Discussão  

          Foram coletados 142 ovários, dos quais foram selecionados 1088 oócitos 

viáveis (GI, GII e GIII), para treinamento da PIV (Produção in vitro). Destes, 469 (43%) 

chegaram ao estágio de blastocisto (D7), conforme os dados na Tabela 1. De acordo 

com Dayan et al (2000) cerca de 30% a 50% dos ovócitos inseminados chegam ao 

estágio de blastocisto.  



 

Assim sendo, comparando os resultados gerados nesse projeto com o citado a cima, 

conclui - se que a média de embrião produzida foi dentro do esperado.  

           Diante disso, foram congelados 27 embriões no sétimo dia de cultivo (D7) em 

estágio de blastocisto expandido (BX). Foi analisada a taxa de sobrevivência após 24 

- 48 horas (11%) e a taxa de eclosão após 72 horas (7%) e percebeu-se que os 

resultados foram desfavoráveis, conforme dados apresentados na Tabela 2. De 

acordo com      Nedambale et al (2004), utilizando metodologia “One - Step”, congelou 

297 embriões e obtiveram 91 (31%) após 24 a 48 horas e a taxa de eclosão foi de 

22%. Portanto, o resultado do presente estudo foi abaixo do esperado comparado ao 

Nedambale et al (2004), isso pode ser decorrente da falta de técnica e/ou dos poucos 

experimentos realizados, portanto esse projeto requer mais estudos e aprimoramento.  
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