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RESUMO: O principal fator limitante para a produção in vitro de embriões (PIV) é a qualidade 

dos oócitos, uma vez que a produção embrionária não ultrapassa 30 a 40%. Os oócitos são 

comumente selecionados pela morfologia do complexo de cumulus-oócito (CCO) e 

classificados em quatro categorias de acordo com o número de camadas e compactação das 

células do cumulus e, com o aspecto do citoplasma. A associação da seleção morfológica com 

o corante de azul de cresil brilhante (do inglês, BCB), tem sido utilizada para a seleção de 

oócitos competentes para PIV através da atividade da glicose-6-fosfato desidrogenase 

(G6PDH). O objetivo deste resumo é realizar uma breve revisão de literatura sobre a seleção de 

oócitos bovinos com BCB, ressaltando os pontos positivos e negativos da técnica, para tanto, 

foi utilizada a base de dados do Pubmed (ncbi.nlm.nih.gov) com as seguintes estratégias de 

busca: (1) seleção de oócitos, (2) azul de cresil brilhante e (3) oócitos bovinos. Os dados foram 

coletados no período de 15 de setembro a 20 de setembro de 2018. A pesquisa foi limitada a 

artigos publicados no período de 2008 a 2018. O BCB cora em azul o citoplasma dos oócitos 

competentes, os quais possuem baixa atividade de G6PDH e são classificados como BCB 

positivo (BCB+). Enquanto que os oócitos que não completaram o seu crescimento possuem 

alta atividade da enzima que degrada o corante, sendo estes classificados como BCB negativo 

(BCB-). Estudos demonstram que a coloração não altera a competência de maturação e 

fertilização por selecionar oócitos com maiores taxas de metáfase II, sendo uma ótima escolha 

para a seleção de oócitos mais competentes pela alta correlação com o desenvolvimento 

embrionário. Oócitos BCB+ produzem mais embriões quando comparados com os BCB- e estes 

apresentaram maior número de células, o que está relacionado com melhor qualidade. Ainda, 

comparados com oócitos selecionados pelo método convencional os oócitos BCB+ resultam 

em maiores taxas de produção embrionária. Em conclusão, a seleção morfológica convencional 

associada à seleção pelo corante BCB pode ser utilizada como método de seleção de oócitos 
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bovinos imaturos, possibilitando a seleção de oócitos de melhor qualidade, o que pode melhorar 

o resultado da PIV. 
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