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A produção in vitro de embriões é uma biotécnica que tem por objetivo aumentar o 

número de animais geneticamente superiores. A etapa da maturação in vitro (MIV) é um 

processo complexo e exerce um grande impacto na produção de embriões bovinos, 

incluindo efeitos na maturação nuclear, clivagem e taxa de blastocisto. O objetivo desse 

estudo foi avaliar o efeito da suplementação de cisteamina no meio de MIV e/ou no 

meio de cultivo in vitro (CIV) de oócitos obtidos de ovários de abatedouros ou de 

aspiração in vivo (OPU) sobre a produção embrionária, criotolerância, sobrevivência do 

embrião, duração da gestação, peso ao nascimento, mortalidade perinatal e proporção 

sexual dos terneiros. Foram realizados três experimentos: no primeiro, os oócitos foram 

obtidos de ovários de abatedouro e maturados em meio de MIV convencional ou 

suplementado com cisteamina; no segundo, a cisteamina foi utilizada tanto no meio de 

MIV, como no meio de CIV; e no terceiro, os oócitos foram obtidos por OPU e 

maturados em de MIV convencional ou suplementado com cisteamina. Em todos os 

experimentos, os embriões foram avaliados no D7 e transferidos ou congelados. A 

suplementação de cisteamina no meio de MIV aumentou o número de blastocistos 

produzidos, nos oócitos obtidos de abatedouro ou por OPU, porém não afetou a 

qualidade embrionária e a criotolerância (experimento 1 e 3). Contudo, a adição de 

cisteamina nos meios de MIV e CIV afetou negativamente a produção embrionária 

(experimento 2). A cisteamina não alterou os demais parâmetros avaliados. Dessa 

forma, conclui-se que a suplementação com cisteamina no meio de MIV é benéfica para 

a produção in vitro de embriões.  
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