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Editorial 
 
Prezados congressistas, 
 

Sejam bem-vindos ao XXII Congresso Brasileiro de Reprodução Animal! Ao longo de mais de quatro 
décadas o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal - CBRA vem desempenhando papel de relevância na socie-
dade científica brasileira, no que diz respeito a fomentar e difundir a ciência e tecnologia da Reprodução Animal.  

Nosso congresso é uma referência para os profissionais do meio acadêmico - professores, estudantes e 
pesquisadores - bem como para os profissionais autônomos. O CBRA promove o intercâmbio do conhecimento, 
permitindo a troca de experiências entre quem estuda, quem pesquisa, e quem aplica. 

O presente congresso foi construído com muito carinho pela atual Diretoria Executiva. Serão abordados 
temas da reprodução animal das mais diversas espécies, domésticas e selvagens, e, como inovação, teremos o 
mini simpósio de animais de laboratório. Desta forma, busca-se difundir conhecimento da reprodução dos ani-
mais de produção, companhia, silvestres, de laboratório, e também acerca dos peixes. 

Neste ano, em especial, o CBRA sente-se honrado em prestar homenagem a quatro profissionais, médi-
cas veterinárias, com carreira profissional de destaque na reprodução animal brasileira. A Profa. Dra. Eunice Oba 
destaca-se por seus trabalhos acadêmicos nas áreas de Endocrinologia da Reprodução e Reprodução de Búfalos; 
a Dra. Lúcia Helena Rodrigues se destaca por seu trabalho nas áreas de Andrologia e Inseminação Artificial de 
Bovinos, no setor privado; também no meio acadêmico, tem destaque a Profa. Dra. Maria Denise Lopes, com 
ênfase na Reprodução de Cães e Gatos; e a Profa. Dra. Valquíria Hyppólito Barnabé destaca-se por seus traba-
lhos científicos na área de Biotecnologia Espermática de Animais Domésticos. 

Agradecemos ao seleto grupo de palestrantes que vieram abrilhantar o congresso, cujas contribuições 
são imensuráveis; aos pareceristas ad hoc pela dedicação em realizar a avaliação das palestras e resumos; o apoio 
recebido das agências de fomento CNPq e CAPES que permitiu viabilizar mais um Congresso Brasileiro de Re-
produção Animal; bem como aos expositores que vieram prestigiar o evento e expor seus produtos. De grande 
importância, destaca-se o trabalho de nossas secretárias, Marta Lúcia de Oliveira Paiva e Maria Helena Chaves 
Silva, que se dedicaram e disponibilizaram sua experiência na organização do evento. 

Ressaltamos que além do congresso bianual, realizado nos anos ímpares, o CBRA realiza nos anos pa-
res o International Symposium on Animal Biology of Reproduction (ISABR), que já está indo para sua 7ª edição. 
Destacamos também a publicação da Revista Brasileira de Reprodução Animal (RBRA), responsável pela divul-
gação de pesquisas, relatos de caso, e trabalhos de revisão, que escritos por especialistas, são fonte de consulta e 
atualização para muitos estudantes e profissionais. Já a revista Animal Reproduction (AR) vem se inserindo no 
cenário mundial, com crescente destaque. 

As palestras do XXII Congresso e os resumos apresentados nas formas oral e pôster estão disponíveis 
no volume 41, número 1, de 2017da RBRA, disponível on-line no site do CBRA, que conta com nova identidade 
visual, permitindo rápido acesso aos conteúdos, e de forma intuitiva. Além disso, a fan page do CBRA se tornou 
um novo canal de comunicação entre a Diretoria, sócios, congressistas e a sociedade. 

 
Tenham todos um ótimo congresso! 
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