
IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 

Empresa	  Brasileira	  de	  produção	  in	  vitro	  de	  embriões	  bovinos,	  equinos	  e	  ovinos.	  
	  
	  

Projetos	  de	  Pesquisa	  visando	  o	  desenvolvimento	  da	  empresa	  
e	  a	  inovação	  tecnológica	  para	  o	  mercado	  de	  embriões	  

Andrea	  Cris:na	  Basso	  
Médica	  Veterinária	  –	  FCAV/UNESP	  –	  Jabo:cabal/SP	  

Mestre	  e	  Doutora	  em	  Reprodução	  Animal	  –	  FMVZ/USP	  –	  São	  paulo/SP	  
	  

andreabasso@invitrobrasil.com.br	  



In	  Vitro	  Brasil	  
Mogi	  Mirim	  -‐	  SP	  

In	  Vitro	  Brasil	  
Xinguara	  -‐	  PA	  

In	  Vitro	  Brasil	  
Uberaba	  -‐	  MG	  



Agropecuária	  Nova	  Vida	  
Ariquemes/RO	  

Cauembryo	  
Funilandia	  -‐	  MG	  

Embryoeste	  
Barreiras	  –	  BA	  

Fábrica	  do	  Embrião	  
Campinas	  -‐	  SP	  

In	  Vitro	  Acre	  
Rio	  Branco	  -‐	  AC	  

In	  Vitro	  Cerrado	  
Goiânia	  -‐	  GO	  

In	  Vitro	  Nordeste	  
Sairé	  -‐	  PE	  

Origens	  BRA	  
Dourados	  -‐	  MS	  

Passatempo	  
Dores	  do	  Indaiá	  -‐	  MG	  

Querença	  Embriões	  
Inhaúma	  -‐	  MG	  

Nova	  Embryorio	  
Barra	  do	  Piraí	  -‐	  RJ	  

Rondoembrio	  
Rondônia	  -‐	  RO	  

Samvet	  Embriões	  
Morrinhos	  -‐	  GO	  



Fazenda	  Fontaine	  Boran	  
Derby	  -‐	  África	  do	  Sul	  

In	  Vitro	  Colômbia	  
Bogotá	  -‐	  Colômbia	  

In	  Vitro	  USA	  
Montana	  -‐	  Estados	  Unidos	  

In	  Vitro	  Russia	  
Voronezh	  -‐	  Russia	  



In	  Vitro	  África	  
Cidade	  do	  Cabo	  
África	  do	  Sul	  

Munar	  
La	  Plata	  
Argen:na	  

InvenNa	  GeneNc	  Technologies	  	  
Brisbane	  -‐	  Australia	  

Born	  
Ciudad	  de	  Panamá	  
Panamá	  

Centro	  GenéNco	  
El	  Álamo	  
Areguá	  -‐	  Paraguai	  

In	  Vitro	  Uruguay	  
Montevideo	  Uruguay	  

Embrioven	  
Trujillo	  
Venezuela	  

GenéNca	  In	  Vitro	  C.A.	  
Cabudare	  -‐	  Venezuela.	  



IETS	  2012	  Sta+s+cs	  and	  Data	  Retrieval	  Commi:ee	  Report	  

2011:	  In	  Vitro	  Brasil	  167.000	  =	  45%	  Global	  Market	  Share	  /	  2013	  –	  266.000	  	  	  
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Grandes Projetos 



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 



REVENUE	  	  INCREASES	  FOR	  THE	  LAST	  10	  YEARS	  

•  Fundação:	  2002,	  em	  Mogi	  Mirim-‐SP	  

IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PRINCIPAIS	  INSTITUIÇÕES	  PARCEIRAS	  EM	  PD&I	  
	  
USP	  –	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  

	  Depto	  Reprodução	  Animal	  -‐	  FMVZ	  –	  São	  Paulo/Pirassununga-‐SP	  
	  Depto	  de	  Nutrição	  e	  Produção	  Animal	  –	  FMVZ	  –	  Pirassununga-‐SP	  

	  
UNESP	  –	  Universidade	  Estadual	  Paulista	  

	  Depto	  de	  Reprodução	  Animal	  –	  FMVZ	  –	  Botucatu-‐SP	  
	  IBB	  –	  Ins:tuto	  de	  Biociências	  –	  FMVZ	  –	  Botucatu-‐SP	  
	  Departamento	  de	  Zootecnia	  –	  FCAV	  –	  Jabo:cabal-‐SP	  

	  
UEL	  –	  Universidade	  Estadual	  de	  Londrina	  

	  Depto	  de	  Reprodução	  Animal	  -‐	  Reproa	  
	  
UFPel	  –	  Universidade	  Federal	  de	  Pelotas	  
	  
UF	  –	  Universidade	  da	  Florida	  –	  Gainesville	  –	  Florida	  –	  EUA	  
	  
Universidade	  McGill	  –	  Quebec	  –	  Canadá	  
	  
Ins:tuto	  Biológico	  de	  São	  Paulo	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PIPE/FAPESP	  –	  2007/2008	  
	  
	  
UTILIZAÇÃO	   DA	   ESPECTROMETRIA	   DE	  MASSAS	   PARA	   CONTROLE	   DE	   QUALIDADE	   DE	  MEIOS	   DE	   CULTIVO	   E	   DO	   SORO	  
FETAL	  BOVINO	  EMPREGADO	  NA	  PRODUÇÃO	  IN	  VITRO	  DE	  EMBRIÕES	  BOVINOS	  
	  
OBJETIVOS	  
	  
1.	  U:lizar	  MALDI-‐TOF-‐MS	  para	  caracterizar,	  por	  meio	  de	  um	  perfil	  de	  íons,	  os	  meios	  u:lizados	  na	  PIVE	  e	  o	  SFB.	  
	  
2.	  Monitorar	  a	  estabilidade	  dos	  meios	  de	  PIVE	  pela	  variação	  da	  intensidade	  dos	  íons	  conforme	  o	  tempo	  de	  armazenamento	  
a	  4oC,	  com	  o	  obje:vo	  de	  definir	  os	  íons	  marcadores	  de	  qualidade.	  	  
	  
3.	  U:lizar	  os	  meios	  e	  o	  SFB	  avaliados	  por	  MALDI-‐TOF-‐MS	  para	  produção	  de	  embriões	  inves:gando	  as	  alterações	  detectadas	  
pela	  MS	  sobre	  a	  PIVE.	  	  
	  
4.	  Cer:ficar	  os	  meios	  u:lizados	  pela	  IVB	  u:lizando	  a	  técnica	  de	  MALDI-‐TOF-‐MS.	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PIPE/FAPESP	  –	  2007/2008	  
	  
	  
UTILIZAÇÃO	  DA	  ESPECTROMETRIA	  DE	  MASSAS	  PARA	  CONTROLE	  DE	  QUALIDADE	  DE	  MEIOS	  DE	  CULTIVO	  E	  DO	  SORO	  FETAL	  
BOVINO	  EMPREGADO	  NA	  PRODUÇÃO	  IN	  VITRO	  DE	  EMBRIÕES	  BOVINOS	  
	  
FINANCIAMENTO:	  R$	  75.540,00	  
	  
	  
PRODUTO	  OBTIDO	  –	  sem	  PI	  
	  
Possibilidade	  de	  armazenamento	  dos	  meios	  de	  cul:vo	  com	  segurança	  –	  maior	  período	  de	  uso	  do	  mesmo	  lote.	  
	  
Produção	   de	  meios	   passou	   a	   ser	  mensal	   e	   em	   grandes	   quan:dades	   –	   todos	   os	   laboratórios	   u:lizando	   o	  mesmo	   lote	   já	  
testado,	  ao	  mesmo	  tempo.	  
	  
Maior	  flexibilidade	  para	  remessas	  de	  meios	  a	  laboratórios	  distantes.	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PROJETO	  VINCULADO	  (Pós-‐Doc)	  –	  2009/2010	  
	  
	  
APLICAÇÃO	  DA	  TÉCNICA	  DE	  ESPECTROMETRIA	  DE	  MASSAS	  PARA	  CARACTERIZAÇÃO	  DO	  LIPIDOMA	  EM	  OÓCITOS	  E	  
EMBRIÕES	  BOVINOS	  	  
	  
	  
OBJETIVOS	  
	  
1.  Caracterizar	  o	  perfil	  de	  TAGs	  e	  de	  fosfolipídeos	  de	  oócitos	  bovinos	  imaturos,	  maturados,	  embriões	  produzidos	  in	  vivo	  e	  

embriões	  produzidos	  in	  vitro	  com	  ou	  sem	  suplementação	  de	  lipídeos	  no	  meio	  de	  cul:vo.	  

2.  Analisar	  por	  quimiometria	  as	  diferenças	  no	  lipidoma	  ob:do	  e	  correlacionar	  os	  dados	  com	  as	  informações	  sobre	  
criosensibilidade	  existentes	  na	  literatura	  ou	  ob:dos	  experimentalmente	  para	  os	  diferentes	  grupos.	  	  

3.  Iden:ficar	  lipídeos	  que	  possam	  favorecer	  a	  crioresistência	  de	  embriões	  e	  propor	  estratégias	  de	  suplementação	  de	  meio	  
de	  cul:vo	  ou	  criopreservação.	  	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PROJETO	  VINCULADO	  (Pós-‐Doc)	  –	  2009/2010	  
	  
	  
APLICAÇÃO	  DA	  TÉCNICA	  DE	  ESPECTROMETRIA	  DE	  MASSAS	  PARA	  CARACTERIZAÇÃO	  DO	  LIPIDOMA	  EM	  OÓCITOS	  E	  
EMBRIÕES	  BOVINOS	  	  
	  
	  
PRODUTO	  OBTIDO	  –	  sem	  PI	  
	  
	  
Uso	  de	  reguladores	  do	  metabolismo	  celular	  no	  cul:vo	  in	  vitro	  de	  embriões	  bovinos	  como	  ro:na	  comercial	  na	  empresa.	  
	  
Possibilidade	  de	  congelar	  embriões	  com	  garan:a	  de	  boas	  taxas	  de	  gestação	  –	  grande	  diferencial	  da	  IVB	  hoje	  no	  mercado.	  
	  
	  
	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PIPE/FAPESP	  –	  2013/2014	  
	  
DESENVOLVIMENTO	  DE	  FERRAMENTAS	  GENÔMICAS	  PARA	  SELEÇÃO	  DE	  VACAS	  COM	  ALTA	  FERTILIDADE	  
	  
Parceria	  entre	  UNESP	  Botucatu,	  UNESP	  Araçatuba,	  CNPGL	  Embrapa	  e	  IVB	  
	  
OBJETIVOS	  
	  
1.  Buscar	  marcadores	  de	  DNA	  do	  :po	  SNP,	  candidatos	  ao	  uso	  em	  processos	  de	  pré-‐seleção	  para	  fer:lidade	  em	  vacas	  Gir	  e	  

Girolando,	  comparando	  vacas	  com	  fer:lidade	  aferida	  pela	  (1)	  população	  de	  folículos	  ovarianos,	  (2)	  taxa	  de	  produção	  de	  
embriões	  produzidos	  in	  vitro	  e	  (3)	  taxa	  de	  concepção.	  	  

2.  Usando	  as	  coordenadas	  genômicas	  apontadas	  pelos	  testes	  de	  associação	  conduzidos	  na	  Fase	  I,	  pretende-‐se	  validar	  as	  
associações	  dos	  marcadores	  com	  genes	  específicos	  através	  de	  ferramentas	  de	  bioinformá:ca.	  

3.  Desenvolver	  processos	  para	  a	  classificação	  dos	  animais	  com	  base	  na	  u:lização	  de	  marcadores	  SNP	  fisiologicamente	  
validados,	  que	  permitam	  aferir	  com	  alta	  precisão	  o	  potencial	  de	  fer:lidade	  de	  fêmeas	  



IN VITRO BRASIL 
S/A – PD&I 

PIPE/FAPESP	  –	  2013/2014	  
	  
DESENVOLVIMENTO	  DE	  FERRAMENTAS	  
GENÔMICAS	  PARA	  SELEÇÃO	  DE	  VACAS	  
COM	  ALTA	  FERTILIDADE	  
	  
	  
RESULTADOS	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PIPE/FAPESP	  –	  2013/2014	  
	  
DESENVOLVIMENTO	  DE	  FERRAMENTAS	  GENÔMICAS	  PARA	  SELEÇÃO	  DE	  VACAS	  COM	  ALTA	  FERTILIDADE	  
	  
	  
FINANCIAMENTO:	  R$	  91.428,00	  
	  
	  
	  
PRODUTO	  OBTIDO	  –	  sem	  PI	  
	  
A	  IVB	  contribui,	  com	  este	  projeto,	  para	  a	  descoberta	  de	  Marcadores	  Moleculares	  para	  fer:lidade	  (produção	  de	  oócitos)	  em	  
vacas.	  
	  
Futuramente,	  a	  busca	  de	  tais	  marcadores	  poderá	  ser	  feita	  em	  embriões,	  imediatamente	  antes	  da	  TE,	  possibilitando	  a	  
seleção	  dos	  embriões	  a	  serem	  transferidos	  a	  receptoras,	  o	  que	  contribui	  para	  o	  Melhoramento	  Gené:co	  do	  rebanho.	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 

RHAE	  –	  Pesquisador	  na	  Empresa	  –	  2013/2016	  
	  
ESTRATÉGIAS	  PARA	  O	  INCREMENTO	  DA	  PRODUÇÃO	  EM	  LARGA	  ESCALA	  DE	  EMBRIÕES	  BOVINOS	  PRODUZIDOS	  IN	  VITRO,	  
ORIUNDOS	  DE	  RAÇAS	  DE	  CORTE.	  
	  
BOLSAS	  CONCEDIDAS	  
	  
1.  Especialista	  Visitante	  (EV)	  
2.  Fixação	  e	  Capacitação	  de	  Recursos	  Humanos	  -‐	  Fundos	  Setoriais	  (SET-‐B)	  –	  1	  Doutor	  PhD	  
3.  Fixação	  e	  Capacitação	  de	  Recursos	  Humanos	  -‐	  Fundos	  Setoriais	  (SET-‐E)	  –	  1	  Mestre	  
4.  Treinamento	  Técnico	  (DTI-‐C)	  –	  1	  Graduado	  em	  Medicina	  Veterinária	  e	  1	  Graduado	  em	  Biotecnologia	  
	  
	  
FINANCIAMENTO:	  R$	  394.800,00	  
	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 

PIPE/FAPESP	  –	  2014/2015	  
	  
EFEITO	  DA	  IDADE	  DA	  DOADORA	  NA	  QUALIDADE	  OOCITÁRIA	  E	  PRODUÇÃO	  IN	  VITRO	  DE	  EMBRIÕES	  
	  
OBJETIVOS	  
	  
1.  Avaliar	  a	  população	  folicular,	  qualidade	  e	  quan:dade	  de	  oócitos	  recuperados	  e	  a	  produção	  in	  vitro	  de	  embriões	  em	  

novilhas	  pré-‐púberes	  das	  raças	  Nelore	  (Bos	  indicus)	  e	  Holandesa	  (Bos	  taurus),	  subme:das	  à	  aspiração	  folicular	  com	  
exposição	  prévia	  à	  progesterona.	  	  	  

2.  Avaliar	  a	  população	  folicular,	  qualidade	  e	  quan:dade	  de	  oócitos	  recuperados	  e	  a	  produção	  in	  vitro	  de	  embriões	  em	  
bezerras	  das	  raças	  Nelore	  e	  Holandesa	  superes:muladas	  ou	  não	  com	  FSH.	  	  

3.  Avaliar	  o	  efeito	  da	  superes:mulação	  com	  eCG	  na	  população	  folicular,	  qualidade	  e	  quan:dade	  de	  oócitos	  recuperados	  e	  
na	  produção	  in	  vitro	  de	  embriões	  em	  bezerras	  das	  raças	  Nelore	  e	  Holandesa	  de	  3	  a	  5	  meses	  subme:das	  à	  aspiração	  
folicular	  via	  laparoscopia.	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 

PIPE/FAPESP	  –	  2014/2015	  
	  
EFEITO	  DA	  IDADE	  DA	  DOADORA	  NA	  QUALIDADE	  OOCITÁRIA	  E	  PRODUÇÃO	  
IN	  VITRO	  DE	  EMBRIÕES	  
	  
RESULTADOS	  PARCIAIS	  
	  
1.  Pelos	  resultados	  apresentados	  até	  o	  momento,	  podemos	  concluir	  que	  as	  

novilhas	   Nelore	   pré-‐púberes	   que	   receberam	   tratamento	   com	  
Progesterona	   em	   dois	   ciclos	   (curto	   e	   longo)	   :veram	   um	   aumento	  
significa:vo	  na	  taxa	  de	  produção	  de	  embriões.	  

FINANCIAMENTO:	  R$	  89.950,00	  
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IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 

PIPE/FAPESP	  –	  2014/2015	  
	  
EFEITO	  DA	  IDADE	  DA	  DOADORA	  NA	  QUALIDADE	  OOCITÁRIA	  E	  PRODUÇÃO	  IN	  VITRO	  DE	  EMBRIÕES	  
	  
	  
PRODUTO	  A	  SER	  OBTIDO	  –	  sem	  PI	  
	  
Descobrir	  um	  protocolo	  eficiente	  para	  se	  produzir	  embriões	  a	  par:r	  de	  novilhas	  pré-‐púberes	  e	  bezerras	  de	  3	  a	  5	  meses.	  
	  
O	  uso	  destas	  categorias	  de	  animais	  para	  a	   reprodução	  acelera	  o	  ganho	  gené:co	  dos	  rebanhos	  por	  meio	  da	  drás:ca	  
redução	  do	  intervalo	  entre	  as	  gerações.	  
	  
O	   resultado	  deste	  projeto	  associado	  ao	  uso	  de	  Marcadores	  Moleculares	  de	  Fer:lidade	  em	  embriões	  pode	  gerar	  um	  
novo	  produto	  para	  a	  IVB	  
	  



IN VITRO BRASIL S/A – PD&I 
PIPE/FAPESP	  –	  2014/2015	  
	  
PADRONIZAÇÃO	  E	  VALIDAÇÃO	  DE	  PCR	  EM	  TEMPO	  REAL	  PARA	  CERTIFICAÇÃO	  SANITÁRIA	  DE	  EMBRIÕES	  BOVINOS	  
PRODUZIDOS	  IN	  VITRO	  
	  
OBJETIVOS	  
	  
1.  Validar	  protocolos	  de	  PCR	  em	  tempo	  real	  quan:ta:va	  (qPCR)	  para	  os	  vírus	  da	  diarréia	  bovina	  (BVDV),	  herpesvirus	  bovino	  

(BoHV),	  língua	  azul	  (BTV),	  leucemia	  bovina	  (BLV)	  e	  protozoário	  Neospora	  caninum	  (N.	  caninum),	  para	  iden:ficação	  dos	  
patógenos	  em	  sistema	  de	  cul:vo	  embrionário	  in	  vitro.	  

	  
2.	  Testar	  componentes	  (albumina	  de	  soro	  bovino,	  soro	  fetal	  bovino	  e	  sêmen)	  u:lizados	  para	  a	  produção	  in	  vitro	  de	  embriões	  
bovinos	  quanto	  à	  presença	  de	  contaminação	  patogênica.	  
	  
3.	  Expor	  oócitos	  em	  maturação	  a	  um	  desafio	  viral	  e	  usar	  estes	  oócitos	  para	  a	  produção	  de	  embriões.	  Meios	  de	  cultura,	  as	  
células	  da	  granulosa,	  embriões	  inviáveis	  e	  blastocistos	  serão	  então	  avaliados	  para	  contaminação	  visando	  verificar:	  	  

	  1)	  se	  o	  patógeno	  está	  presente	  após	  cul:vo,	  e	  	  
	  2)	  se	  os	  outros	  produtos	  (meio,	  células	  da	  granulosa,	  degenerados	  embriões)	  são	  bons	  indicadores	  de	  contaminação	  

dos	  blastocistos	  a	  eles	  associados.	  
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PIPE/FAPESP	  –	  2014/2015	  
	  
PADRONIZAÇÃO	  E	  VALIDAÇÃO	  DE	  PCR	  EM	  TEMPO	  REAL	  PARA	  CERTIFICAÇÃO	  SANITÁRIA	  DE	  EMBRIÕES	  BOVINOS	  
PRODUZIDOS	  IN	  VITRO	  
	  
	  
POTENCIAL	  COMERCIAL	  DO	  PRODUTO	  –	  POSSIBILIDADE	  DE	  REGISTRO	  DE	  PI	  
	  
EXPORTAÇÃO	  DE	  EMBRIÕES:	  embriões	  sanitariamente	  cer:ficados	  podem	  ser	  aceitos	  em	  diferentes	  países.	  
	  
PADRONIZAR	  METODOLOGIA:	  metodologia	  de	  cer:ficação	  sanitária	  de	  embriões	  produzidos	   in	  vitro	  e	  expandir	  este	  modelo	  
de	  negócio	  para	  todo	  o	  mundo.	  	  
	  
DIFERENCIAL	  técnico	  e	  mercadológico	  para	  o	  Brasil	  e	  para	  a	  IVB.	  
	  
	  



PIPE/FAPESP	  –	  2015/2015?	  
	  
PADRONIZAÇÃO	  DAS	  TÉCNICAS	  DE	  BIÓPSIA	  EMBRIONÁRIA	  E	  EXTRAÇÃO	  E	  AMPLIFICAÇÃO	  DE	  DNA	  EMBRIONÁRIO	  PARA	  
GENOTIPAGEM	  
	  
GRANDE	  PROJETO:	  COMPARAÇÃO	  ENTRE	  OS	  GENÓTIPOS	  EMBRIONÁRIO	  E	  DO	  BEZERRO	  CORRESPONDENTE	  RECÉM-‐NASCIDO	  E	  SUA	  PREDIÇÃO	  GENÔMICA.	  
	  
OBJETIVOS	  
	  
1.	  Avaliar	  a	  taxa	  de	  eclosão	  de	  embriões	  de	  abatedouro	  em	  estágio	  de	  Bx,	  subme:dos	  	  biópsias	  de	  determinadas	  quan:dades	  
de	  células	  tendo	  sido	  criopreservados	  ou	  não.	  
	  
2.	  Avaliar	  o	  potencial	  de	  extração	  de	  DNA	  das	  células	  ob:das	  pelas	  biópsias	  embrionárias	  para	  a	  amplificação	  e	  geno:pagem.	  
	  
3.	  Realizar	  biópsias	  embrionárias	  em	  Bx	  da	  Fazenda	  Jacarezinho	  e	  a	  taxa	  de	  gestação	  dos	  mesmos,	  tendo	  sido	  criopreservados	  
ou	  não.	  
	  
4.	  Realizar	  a	  Geno:pagem	  das	  células	  ob:das	  e	  sua	  predição	  genômica.	  	  
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PIPE/FAPESP	  –	  2015/2015?	  
	  
PADRONIZAÇÃO	  DAS	  TÉCNICAS	  DE	  BIÓPSIA	  EMBRIONÁRIA	  E	  EXTRAÇÃO	  E	  AMPLIFICAÇÃO	  DE	  DNA	  EMBRIONÁRIO	  
PARA	  GENOTIPAGEM	  
	  
PRODUTO	  A	  SER	  OBTIDO	  –	  POSSIBILIDADE	  DE	  REGISTRO	  DE	  PI	  
	  
Primeira	  empresa	  de	  PIVE	  a	  oferecer	  este	  diferencial	  no	  mercado	  Nacional	  e	  Internacional	  	  
	  
Possibilitar	   a	   aplicação	   das	   técnicas	   de	   Biópsia	   Embrionária,	   Extração	   e	   Amplificação	   de	   DNA	   a	   par:r	   de	   células	  
embrionárias	   e	   Geno:pagem	   de	   DNA	   extraído	   de	   células	   embrionárias,	   com	   a	   possibilidade	   de	   congelar	   ou	   não	   os	  
embriões	  biopsados,	  sem	  haver	  prejuízos	  às	  taxas	  de	  concepção.	  
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