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Resumo 

Nos protocolos atuais de produção in vitro de embriões, os índices de maturação, fecundação e 

clivagem in vitro são similares aos do processo in vivo. No entanto, as porcentagens de 

blastocistos são significativamente inferiores nos processos in vitro. Aproximadamente 40% 

dos ovócitos que são submetidos ao processo de maturação in vitro alcançam o estádio de 

blastocisto, com grande variação nos resultados. Essas variações têm inúmeras causas que 

podem estar relacionadas principalmente com o protocolo para produção in vitro de embriões, 

sêmen, habilidade do técnico, qualidade dos produtos empregados, precisão dos equipamentos, 

entre outros. Este estudo descreve protocolos para o processo de produção in vitro de embriões, 

abordando a maturação, fecundação e o cultivo in vitro, objetivando orientar os processos que 

envolvem a produção in vitro de embriões, visando sua melhoria e aplicabilidade. 

  

Palavras-chave: Embrião. Fecundação. Maturação. Ovócito. 

 

 

Abstract  

In current protocols for in vitro embryo production, the rates of maturation, fertilization and 

cleavage in vitro are similar to those of the in vivo process. However, the percentages of 

blastocysts are significantly lower in in vitro processes. Approximately 40% of oocytes that 

undergo the in vitro maturation process reach the blastocyst stage, with great variation in the 

results. These variations have numerous causes that can be related mainly to the protocol for in 

vitro production of embryos, semen, technician's skill, quality of the products used, precision 

of the equipment, among others. This study describes protocols for the in vitro embryo 

production process, addressing maturation, fertilization and in vitro cultivation, aiming to guide 

the processes that involve the in vitro embryo production, aiming at its improvement and 

applicability. 
 

Keywords: Embryo. Fertilization. Maturation. Oocyte 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos vários estudos para aprimorar a produção in vitro de embriões para fins 

científicos e/ou comerciais, a sua eficácia pode ser considerada ainda relativamente baixa. 

Aproximadamente 40% dos ovócitos bovinos maturados in vitro (MIV) desenvolvem-se até o 

estádio de blastocisto (SOVERNIGO et al., 2017), e ainda desses, em torno de 30% chegam a 

termo após a transferência (GUEMRA et al., 2014). Essas reduções são determinadas por vários 

fatores decorrentes das etapas que constituem o sistema de produção in vitro de embriões. As 

condições de cultivo de ovócitos e embriões certamente têm um papel fundamental na eficiência 

do sistema produção in vitro de embriões. Portanto, há obtenção de um sistema que possibilite 

a produção de um maior número de embriões se faz necessária. 

Vários pesquisadores vêm estudando protocolos para melhora a competência de 

desenvolvimento de ovócitos e embriões com a finalidade melhorar os índices de prenhes do 

sistema de produção in vitro de embriões (HOLM et al., 1999, ADONA et al., 2008, GUEMRA 

et al., 2014, PARRISH, 2014. O uso de um protocolo adequado pode contribuir para este fim. 

O presente estudo descreve um protocolo para o sistema de produção in vitro de embriões 

bovinos. 
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2 Desenvolvimento 

2.1 Soluções Estoque 

2.1.1 Antibióticos 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  20 mL 

Penicilina (100 UI/mL)  1.216 g 

Estreptomicina (100 g/mL)  1.0 g 

Filtrar e Congelar a – 20ºC. validade um ano. 

 

 

2.1.2 Solução fisiológica 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  50 mL 

NaCl (0.9%)  0.45 g 

Filtrar guardar na geladeira por 60 dias. 

 

 

2.1.3 TALP-sp 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  50 mL 

NaCl  0.292 g 

NaH2P04  0.00175 g 

KCl  0.0116 g 

Ácido lático 98%  95 µL 

Hepes  0.119 g 

NaHCO3  0.105 g 

Phenol red  0.0005 g 

CaCl2.2H2O  0.0155 g 

MgCl2 6H2O  0.004 g 

Piruvato de sódio  0.0055 g 

Antibióticos (estoque)  50 µL 

pH:  7.2-7.4. mOsm. 280-290 – Filtrar guardar na geladeira por 30 dias. 

 

 

2.1.4 TALP-sp 10X  

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  10 mL 

NaCl  0.54g 

NaH2P04  0.0048g 

NaHCO3  0.21g 

KCl  0.0235g 

Ácido lático 98%  0.226mL 
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Piruvato  0.011g 

Hepes  0.238g 

MgCl2.6H2O  0.031g 
Phenol red  0.0001 g 

Antibióticos (estoque)  10 µL 

pH:  7.2-7.4 – Filtrar guardar na geladeira por 30 dias. 

 

 

2.1.5 TALP – fec. 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  50 mL 

NaCl  0.333 g 

NaH2P04  0.002 g 

NaHCO3  0.105 g 

KCl  0.012 g 

MgCl2 6H2O  0.005 g 

CaCl2.2H2O  0.015 g 

Ácido lático 98%  44 µL 

Phenol red  0.001 g 

Piruvato  0.0011 g 

Antibióticos (estoque)  50 µL 

pH:  7.2-7.4. mOsm. 280-290 – Filtrar guardar na geladeira por 30 dias. 

 

 

 

2.1.6 TALP-fec - BSA 

Componentes  Quantidades 

TALP – fec (estoque)  5 mL 

BSA – (albumina sérica bovina - fração V)  0.03 g 

Deixar na estufa até dissolver totalmente o BSA – Filtrar - uso semanal 

 

 

2.1.7 TALP-sp - BSA 

Componentes  Quantidades 

TALP-sp (estoque)  2 mL 

BSA (albumina sérica bovina - fração V)  0.012 g 

Deixar na estufa até dissolver totalmente o BSA – filtrar - uso semanal 

 

 

2.1.8 Penicilamina (Solução A) 

Componentes  Quantidades 

NaCl 0.9 % (estoque)  10 mL 

Penicilamina  3.0 mg 

Proteger da luz -  
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2.1.9 Hipotaurina (Solução B) 

Componentes  Quantidades 

NaCl 0.9% (estoque)  10 mL 

Hipotaurina  1.09 mg 

 

 

2.1.10 Epinefrina (Solução C) 

Componentes  Quantidade 

Água ultrapura q.s.p.  40 mL 

Ácido lático 98%  63.7µL 

Metabissulfito (Na2S2O5)  40mg 

Corrigir* o pH da solução (pH 4.0) antes de acrescentar a Epinefrina 

Epinefrina  1.83 mg 

*HCL (1M) (Proteger da luz) 

 

 

2.1.11 Solução de PHE 

Componentes  Quantidades 

NaCl 0.9 % (estoque)  80 µL 

Penicilamina (estoque A)  50 µL 

Hipotaurina (estoque B)   50 µL 

Epinefrina (estoque C)  20 µL 

Filtrar e proteger da luz - Estocar no freezer a –20ºC – validade um ano. 

 

 

2.1.12 Heparina 

Componentes  Quantidades 

NaCl 0.9 % (estoque)  10 mL 

Heparina  0.02 g 

Filtrar/estocar no freezer a –20ºC – validade um ano. 

 

 

2.1.13 Piruvato 

Componentes  Quantidades 

NaCl 0.9 % (estoque)  10 mL 

Piruvato de sódio  0.06 g 

Filtrar/estocar no freezer a –20º C - validade um ano. 
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2.1.14 SOF (solução A) 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  9.84 mL 

NaCl  0.629 g 

KCl  0.053 g 

KH2PO4  0.016 g 

MgSO4.7H2O  0.018 g 

Ácido lático 98%  46.0 µL 

Filtrar e estocar na geladeira – validade 30 dias  

 

 

2.1.15 SOF (solução B) 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  10 mL 

NaHCO3  0.21 g 

Phenol red  0.001 g 

CaCl2.2H2O  0.0262 g 

Sodium tri citrate  0.01 g 

Filtrar e estocar na geladeira - validade 30 dias  

 

 

2.1.16 SOF (solução C) 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura q.s.p.  5 mL 

Myo-Inositol  0.25 g 

L-glutamine  0.0146 g 

Filtrar e estocar na geladeira - validade 30 dias  

 

 

2.2 Soluções de uso final 

2.2.1 Meio de manipulação 

 

Componentes  Quantidades 

TCM-199/Hepes*  9.5 mL 

Soro fetal bovino (SFB) 5% ou 10%  0.5 mL 

Antibiótico (estoque)  10µL 

* Meio comercial - TCM-199 com sais EARLE, L-glutamina, bicarbonato de sódio e Hepes. 

Procedimentos: Meio de manipulação de ovócitos embriões e células. Uso diário. 
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2.2.2 Maturação in vitro (MIV) 

Componentes  Quantidades 

TCM-199*  1.8 mL 

Soro (SFB) 10%  0.2 mL 

Antibiótico (estoque)  1µL 

FSH (0,5 µg/mL)  10µL 

LH (5,0 µg/mL)  10µL 

*Meio comercial - TCM-199 com sais EARLE, L-glutamina. Procedimentos: Preparar 

as gotas com meio de MIV em uma placa e deixar estabilizando (estufa de CO2) por 

2 horas antes de adicionar os ovócitos. Fazer gotas de 100 µL/25 ovócitos. Não estocar 

para uso posterior. 
 

 

2.2.3 Fecundação in vitro (FIV) 

Componentes  Quantidades 
TALP-fec - BSA (estoque)  1.350 mL 
PHE (estoque)  60 µL 
Heparina (estoque)  15 µL 
Procedimentos: Preparar as gotas com meio de FIV em uma placa e deixar estabilizando (estufa 

de CO2) por 2 horas antes de adicionar os ovócitos. Fazer gotas de 100 µL/25 ovócitos. Não 

estocar para uso posterior ao dia da FIV. 

 

 

2.2.4 Cultivo in vitro (CIV), meio SOF 

Componentes  Quantidades 

Água ultrapura para 10 mL final                              ... 

Estoque – A (estoque)  1 mL 

Estoque – B (estoque)  1 mL 

Estoque – C (estoque)  100 µL 

Solução de BME (50X) comercial  300 µL 

Solução de MEM (100X) comercial  100 µL 

Piruvato de sódio (estoque)  130 µL 

Antibiótico (estoque) 

*Soro fetal bovino (10%) 

 10 µL 

*Há possibilidade de substituir a fonte de proteína. Ex.: BSA ou fazer a combinação de BSA + SFB. 

pH:  7.3 – mOsm. 280-290 - Filtrar/Estocar na geladeira por 1 semana. Procedimentos: Preparar as 

gotas com meio SOF (cultivo) em uma placa e deixar estabilizando (estufa de CO2) por 2 horas antes 

de adicionar os ovócitos. Fazer gotas de 100 µL/25 ovócitos. 

 

 

2.3 Preparação do sêmen para fecundação in vitro 

2.3.1 Percoll 90% 
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Componentes  Quantidades 

Percoll comercial  1.350 mL 

TALP-sp 10X (estoque)  150 µL 

2.3.2 Percoll 45% 

Componentes  Quantidades 

Percoll 90%  500 µL 

TALP-sp – BSA (estoque)  500 µL 

 

 

2.3.3 Gradiente de percoll 

Componentes  Quantidades 

Percoll 45%   1 mL 

Percoll 90%  1 mL 

Colocar o percoll 45% em um tubo e, em seguida adicionar no fundo tubo o percoll 90% - Deixar 

na estufa de CO2 uma pouco antes de adicionar o sêmen. 

 

 

2.3.4 Procedimentos: técnica de percoll 

✓ Descongelar o sêmen 36-37ºC por um minuto; 

✓ Adicionar lentamente o sêmen na parte superior do gradiente; 

✓ Centrifugar a 600 G por cinco minutos; 

✓ Retirar o sobrenadante com cuidado; 

✓ Adicionar 1 mL de TALP-sp - BSA (estoque) sobre o pellet; 

✓ Centrifugar novamente a 100 G por 1-2 minutos; 

✓ Retirar o sobrenadante e fazer a concentração; 

✓ Fazer a fecundação. 

 

2.3.5 Procedimentos: técnica de Swim – up 

✓ Descongelar o sêmen 36-37ºC por um minuto; 

✓ Adicionar 1mL de TALP-sp-BSA em um tubo e, em seguida adicionar o sêmen 

no fundo do tubo; 

✓ Deixar o tubo na estufa inclinado a 45º por uma hora; 

✓ Transferir 0.85 µL da parte superior para outro tubo e adicionar 4 mL de TALP-

sp - BSA 

✓ Centrifugar a 120 G por 2 minutos; 
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✓ Retirar o sobrenadante e fazer a concentração; 

✓ Fazer a fecundação. 

2.5 Cálculo para concentração de espermatozoides (spz) 

✓ Prepara um micro tubo com 190 µL de água; 

✓ Retira-se uma amostra de spz de 10 µL para concentração; 

✓ Adicionar os spz na água e homogeneizar bem; 

✓ Fazer a contagem de spz na câmara de Neubauer; 

✓ Contar 5 quadrantes de cada lado da câmara; 

✓ Somar o número de spz contados nos dois lados da câmara e dividir por dois (Ex. 

44 + 48 = 92 2 = 46 → 46 . 106 spz/mL); 

✓ Fazer os cálculos - CI . VI = CF . VF; 

✓ CI = concentração inicial – nº de spz contado na câmara; 

✓ VI = volume inicial –?; 

✓ CF = concentração final – é o número de spz/mL (Ex. 1,6 . 106 spz/mL ou 2,0 . 106 

spz/mL); 

✓ VF = volume final – é o volume do meio utilizado (Ex. Gota de 100 µL ou gota de 

400 µL); 

✓ Fazer os cálculos para descobrir o volume há ser inseminado (VI = CF . VF / CI ).         

✓ VI = 1,6 . 106  . 100 / 46 . 106 

✓ VI = 3,47µL → volume da dose de spz que será usada para inseminação dos 

ovócitos. 

 

2.7 Recomendações gerais 

✓ Usar produtos de marcas de confiança (Sigma e Gibco etc.); 

✓ Usar Substâncias “embryo tested” preferencialmente; 

✓ Usar água testada para PIV de embriões; 

✓ Filtrar sempre; 

✓ Deixar os meios de MIV, FIV e CIV estabilizando ante do uso; 

✓ Reduzir um pouco incidência de luz na sala de trabalho; 

✓ As manipulações devem ser as mais rápidas possíveis; 

✓ Se possível não usar material de vidro ou plástico reciclado; 
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✓ Cuidado com oscilações de temperatura durante os procedimentos – se 

necessário usar placa aquecedora; 

✓ Atenção com o pH dos meios – pH entre 7,2 e 7,5; 

✓ Ajustar a osmolaridade – mOsm entre 280 – 290. 
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3 Conclusão 

O uso de protocolos adequados pode melhora a qualidade e a quantidade de embriões 

provenientes da produção in vitro de embriões. Porém, mais estudos são necessários para 

avaliar novos protocolos com adição de antioxidantes e outras substancias que proporcionem 

melhorias ao sistema produção in vitro de embriões. 
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