EDITAL 20/2018 - Processo de Seleção Especial para o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) - Grupo
Boticário

A Coordenação de Iniciação Científica e a Agência PUC, ambos vinculados à Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI), informam à comunidade universitária da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná que, no período de 23 a 27/08/2018, receberão
propostas para o processo de seleção de bolsistas para o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) em parceria com o Grupo Boticário.

1

Objetivos
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e

Inovação (PIBITI) tem por objetivo estimular os estudantes de graduação do ensino superior nas
atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias voltadas ao desenvolvimento
tecnológico e processos de inovação. O objetivo desta chamada específica é selecionar estudantes
que desejem desenvolver projetos de pesquisa aplicada, demandados e desenvolvidos em parceria
com a Agência PUC de Inovação da PUCPR e o Grupo Boticário.

2

Bolsas
Serão oferecidas 2 bolsas que contemplam um valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos

reais) para o estudante. O período de vigência das bolsas é de 01 de setembro de 2018 a 31 de
julho de 2019.

3

Cronograma

Lançamento do edital

23 de agosto

Período de submissão das propostas

23 de agosto a 27 de agosto

Entrevistas com candidatos à bolsa

28/08 às 13:30h

Divulgação do resultado

28/08 às 18:00h

Prazo para pedido de reconsideração

Até 02 (dois) dias úteis após a
divulgação dos resultados
31/08

Implementação

4

Elegibilidade

4.1 Orientador


Atuar no Campus Curitiba da PUCPR.



Apresentar ao menos o título de mestre.



Apresentar produção científica, tecnológica ou artístico-cultural relevante nos

últimos três anos e currículo lattes atualizado.


Apresentar experiência compatível com a função de orientador e formador de

recursos humanos qualificados.


Não ter tido penalidade no programa na vigência anterior que o impeça de

realizar a submissão na vigência atual.

4.2 Estudante PIBIC/PIBITI


Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação de Biotecnologia (a

partir do 4o período ao 6o) ou de Farmácia (a partir do 4o e 8o período) do Campus Curitiba
da PUCPR.


Ter currículo cadastrado na plataforma Lattes no CNPq.



Ser selecionado e indicado pelo orientador. A indicação do estudante deve ser

feita no momento da submissão do proposta. O estudante só poderá ser indicado uma
única vez, por um único orientador.


Estudantes contemplados com a bolsa PIBITI não poderão ter vínculo

empregatício, nem realizar estágio remunerado durante a vigência da bolsa; os estudantes
deverão dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa.


Estudantes com bolsas de financiamento (bolsa rotativa PUCPR, FIES ou PROUNI)

poderão participar do programa e concorrer às bolsas.


O estudante não poderá participar de nenhum outro programa simultaneamente

(p.ex: PIBIC, PIBITI, PIBID, PIBEP, BEPID, Apple academy, monitoria, etc.), mesmo que na
modalidade voluntária.

4.3 Projetos de Pesquisa


Os projetos de pesquisa foram demandados e desenvolvidos pela equipe do

Grupo Boticário. São dois projetos, intitulados: “Screening de claims para ativos de uso
cosmetic” e “Disruptores Endócrinos na Indústria Cosmética”. Os projetos estão
disponíveis nos anexos 1 e 2.


Os projetos serão desenvolvidos em parceria Agência Puc de Inovação e Grupo

Boticário, sendo financiados pelo Grupo Boticário.


5

Cada projeto de pesquisa será executado por um único estudante.

Apresentação da proposta
As inscrições e envio de documentos deverão ser realizados exclusivamente por
meio de mensagem eletrônica para o endereço pibicpr@pucpr.br, no período de 23 a 27
de agosto de 2018.
No e-mail, o professor orientador deverá encaminhar o pedido de proposta de
participação no edital, indicando para qual projeto está se inscrevendo. O aluno deverá
estar indicado, sendo necessário anexar os seguintes documentos na mensagem:
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Carta de motivação, escrita pelo estudante



Carta de recomendação, feita pelo professor orientador



Link para o currículo Lattes do professor orientador



Link para o currículo Lattes do estudante



Histórico escolar

Avaliação das candidaturas às bolsas
A avaliação das propostas de candidatura às bolsas será realizada por uma banca,
composta por um representante do Grupo Boticário, um representante do Comitê
Gestor do PIBIC e um representante dos cursos de graduação envolvidos e/ou da Agência
PUC de Inovação.
A avaliação consistirá na análise dos documentos encaminhados (carta de

motivação, carta de recomendação, histórico escolar do estudante e consulta ao
currículo na plataforma Lattes do CNPq) e em entrevista a ser realizada com o estudante.
A análise da produção científica e experiência profissional do professor orientador
ocorrerá por meio de consulta ao currículo na plataforma Lattes do CNPq
(http:/lattes.cnpq.br).
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Disposições gerais
A coordenação de iniciação científica reserva-se o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas no presente Edital.

Curitiba, 23 de agosto de 2018.

Profa. Cleybe H. Vieira
Coordenadora da Iniciação Científica

Profa. Paula Cristina Trevilatto
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento cutâneo resulta do efeito cumulativo do envelhecimento

cronológico e devido a fatores ambientais, sendo caracterizado clínica e
instrumentalmente por ressecamento, flacidez e formação de rugas além de
manchas. Do ponto de vista histológico o envelhecimento cutâneo é caracterizado
pelo afinamento da epiderme, pelo achatamento da junção derme-epiderme, perda
da laminação da membrana basal, alterações da derme superficial, com uma
diminuição do colágeno tipo I, glicosaminoglicanos e proteoglicanos, colágeno tipo
VII, integrina e laminina (Lavker et al., 1987; Varani et al., 2006; Oh et al., 2011;
Deloche et al., 2011; Craven et al., 1997; Langton et al., 2016). Além dessas
alterações é possível verificar uma relação alterada entre queratinócitos proliferando
e diferenciando, o que resulta na perturbação da função de barreira, havendo perdas
na integridade e funções fisiológicas da pele.
Tanto os fatores extrínsecos (ambientais) como os intrínsecos (cronológico)
envolvem diferentes processos, entre eles, a formação de ROS (reactive oxygen
species) e mediadores inflamatórios (Pillai et al., 2005; Kohl et al., 2010). A pele está
diariamente exposta a radicais livres oriundos de processos fisiológicos como a
fosforilação oxidativa mitocondrial e agressões ambientais como a radiação solar
(Hekimi et al., 2011). O stress oxidativo promove a inflamação dos tecidos através
da indução da expressão de genes que codificam citocinas proinflamatórias,
ativando a sinalização da via de NF-ΚB, acelerando o processo de envelhecimento
da pele (Wilmer et al., 1994; Murphy et al., 2007; Tilstra et al., 2011).

Essa

inflamação crônica e a indução de expressão de mediadores pro-inflamatórios como
IL-6, IL-8 e TNFa são um dos grandes vilões do envelhecimento da pele.
Adicionalmente, com a idade os melanócitos da epiderme acabam tendo a
sua distribuição no tecido irregular. Em peles claras a hipo e hiperpigmentação estão
associadas e resultam aparentemente da progressiva perda de atividade dos
melanócitos e proliferação/agregação exacerbada focal (Haddad et al., 1998).

2.

OBJETIVO
O presente projeto tem como objetivo screening de ativos, focados em

processos e vias com conhecida ação no envelhecimento da pele agilizando o
lançamento de novos produtos eficientes para a prevenção e atenuação dos sinais
de envelhecimento cutâneo, seja intrínseco ou extrínseco.

3.

MÉTODO

.1

Pele 3D
Para a realização do ensaio as peles equivalentes serão preparadas

seguindo o protocolo validado pelo Grupo Boticário com alterações segundo
Cardeal, 2010.
.2

Avaliação da citotoxicidade em pele 3D
As amostras analisadas serão aplicadas diretamente sobre a superfície

epidermal da pele reconstituída, em diluições a serem definidas, utilizando 25 uL/cm²
para amostras.
Serão incubadas em estufa a 37°C e 6% de CO 2 overnight. Após lavagem,
as peles 3D serem incubadas, por 42 horas em meio de cultura apropriado e a
viabilidade celular avaliada com o indicador MTT (Thiazolyl Blue Tretazolium
Bromide - Sigma, M5655), 1 mL por poço, mantido em contato com as peles por 3
horas, na ausência de luz, a 37°C e 6% de CO2, seguindo protocolo de irritação
cutânea do ECVAM (2009).
.3

Avaliação da expressão gênica
Após 24 horas de incubação com os ativos será realizada a extração de

RNA das peles com o RNeasy Mini Kit (74106, Qiagen), de acordo com o fabricante.
Após a extração, as amostras serão quantificadas no Nanodrop e mantidas a -80°C.
A transcrição reversa será realizada com o High Capacity cDNA Reverse
Transcription Kit (Life Technologies) de acordo com as recomendações do
fabricante. Para cada amostra serão considerados 200 ng de RNA total como

template para síntese de cDNA.
A expressão gênica será realizada pela metodologia de PCR em Tempo
Real (qPCR) através do sistema TaqMan (Life Technologies) com sondas
inventariadas, selecionadas posteriormente.
Todas as reações serão realizadas em placas de 384 poços em triplicata
técnica.
Os resultados serão analisados através do método de 2 -ΔΔCt (fold change)
com base nos valores de Ct das amostras obtidos após a corrida de qPCR, segundo
Livak & Schmittgen (2000), como segue:
ΔCt (tratamento) = Ct (gene alvo tratamento) – Ct (gene normalizador tratamento)
ΔCt (controle) = Ct (gene alvo controle) – Ct (gene normalizador controle)
ΔΔCt = ΔCt (tratamento) – ΔCt (controle)
Onde, Fold Change = 2 –ΔΔCt

Os valores fixos de threshold foram definidos para cada um dos genes com
base na fase exponencial da curva de amplificação.

4.

CRONOGRAMA
Revisão
bibliográfica

Treinamento
em BPL e
cultivo celular

Compra de Testes de
Testes de
Execução do
Material
Solubilidade Citotoxicidade Método

Análise dos Escrita do
Dados
Relatório

2018
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

5.

PRINCIPAIS

CONTRIBUIÇÕES

CIENTÍFICAS/TECNOLÓGICAS

DA

PROPOSTA
Criar uma plataforma de avaliação de novos ativos com ação anti-idade
focado nos principais processos e vias que influenciam o envelhecimento cutâneo
utilizando as técnicas de transcriptômica e seleção de aproximadamente 38 genes
alvos, utilizando modelo in vitro de pele equivalente. Agilidade no desenvolvimento
de novos produtos anti-idade, explorando todo potencial dos ativos, e
proporcionando um diferencial competitivo no lançamento de tratamentos
antienvelhecimento.
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Projeto de pesquisa (Plataforma Lattes)

1.

INTRODUÇÃO
Receptores intracelulares nucleares incluem os receptores de estrógenos,

andrógenos, tireóide e retinóides. Esses receptores possuem uma função
essencial nos processos fisiológicos e nos processos toxicológicos, agindo como
fatores de transcrição, alterando a expressão gênica. A estimulação desses
receptores por substâncias químicas que apresentam características semelhantes
aos hormônios e que são utilizadas na indústria, tanto em seus produtos como
liberados nos efluentes, pode levar a danos irreversíveis nos organismos expostos,
resultado em danos como a alteração da maturação sexual e carcinogênese
(Janosek et al, 2006). Um exemplo dos compostos polêmicos na indústria
cosmética são os parabenos que mostraram interação fraca com os receptores de
estrógeno, com afinidade mil vezes menor que a do hormônio humano (Routledge,
1998), mas que já gerou uma grande discussão a respeito de segurança.
Estrógenos são compostos esteroides que possuem função de hormônio na
maioria dos vertebrados, sendo o seu sistema biológico celular bem conservado
entre as diferentes espécies, e o seu sistema incluem desde enzimas responsáveis
pela sua produção, as moléculas estrona, estradiol e 17β-estradiol além dos
receptores desses hormônios (Pinto et al, 2014). Estrógenos são importantes
reguladores de mudanças fisiológicas associadas a reprodução em ambos sexos,
além de regular também muitos outros processos fisiológicos como função imune
e homeostase mineral (Guerreiro et al, 2002; Lange et al, 2002).
Uma série de compostos capazes de interferir no sistema estrógeno foram
identificados e são classificados como disruptores endócrinos. Alguns desses
disruptores endócrinos são capazes de se ligar aos receptores estrógenos e
mimetizar ou bloquear a ação normal desse hormônio (Marino et al, 2012; Ropero
et al, 2006; Tabb et al, 2006).
No modelo de ação clássicos dos estrógenos (Figura 1) os receptores
estrógenos (ER) regulam a expressão gênica no núcleo da célula alvo através da
ligação do elemento de resposta estrogênica (ERE) no promotor de determinados
genes. (Bjornstrom et al, 2005; Laurentino et al, 2012), ou ainda ligando-se a

diferentes fatores de transcrição ou receptores de membrana levando a alterações
na expressão gênica ou ativação direta de algumas enzimas (Watson et al, 2007;
Ropero, 2006).
Figura 1. Esquema do possível mecanismo celular de ação dos estrógenos naturais (17β-estradiol,
E2, P. EX) e disruptores endócrinos estrogênicos (EDCs). (A), um ligante estrogênico liga-se e ativa
um RE intracelular (ERα, ERβa ou ERβb), que dimeriza no núcleo e liga-se ao elemento de resposta
estrogênica na região promotora de genes alvo, regulando a sua expressão através do
recrutamento de possíveis co-regulares célula-específicos. Um mecanismo alternativo inclui: (B)
regulação indireta da expressão gênica através da interação dos ligantes de ER a outros fatores de
transcrição (TF); (C,D) ação estrógeno inciada pela ligação a receptores de membrana (ERs ou
receptores acoplados a proteína G- GPER, p. ex) e ativação da cascata da proteína quinase ou
alterações em outros segundo mensageiros resultando na (C) ativação de fatores de transcrição
que modulam a expressão gênica ou (D) efeitos rápidos não-genômicos como a ativação de
enzimas específicas. Os ER podem ser ativados e regular a expressão gênica de forma indepente
de ligante (E) através da fosforilação (P) em resposta a ligação de fatores de crescimento aos
receptores de membrana. cAMP, AMP cíclico; PKA, proteína quinase A; PLC, fosfolipase C; IP3,
inositol 1,4,5-trifosfato; DAG, diacilglicerol; PKC, proteína quianse C. Fonte: Pinto et al, 2014.

Atualmente existem diversos ensaios já padronizados que buscam auxiliar

na identificação de disruptores endócrinos estrogrênicos, auxiliando na avaliação
de segurança de produtos e seus efluentes. O ensaio ER-CALUX é composto por
células T47D de adenocarcinoma de mama humano com receptor de estrógeno
(RE) endógeno, o qual são transfectadas estavelmente com um gene repórter de
luciferase (Luc) estrogênio-responsivo. No ensaio, no interior das células, as
substâncias estrogênicas se ligam aos RE endógenos ativando-os. Com isso, o
complexo ligante-receptor se liga aos elementos responsivos ao estrógeno (EREs)
presentes na região do promotor do gene da luciferase, conduzindo a expressão
do gene da luciferase. A enzima luciferase é liberada pela lise das células, que
metaboliza o substrato luciferina e a luz produzida pode ser medida em um
luminômetro (LEGLER et al., 2002). Um prestador de serviços e fornecedor dessa
metodologia é a Bio Detection Systems (http://www.biodetectionsystems.com).
Routledge e Sumpter (1996) desenvolveram um ensaio, chamado YES
(yeast estrogen-inducible expression system ou recobinant yeast estrogenic
system), em que foi inserido o gene do receptor de estrogênio humano (hRE) no
genoma da levedura de forma estável, além da introdução de um plasmídeo
contendo o elemento de resposta de estrogênio (ERE) e um gene repórter lacZ, o
qual codifica a enzima galactosidase, na levedura Saccharomyces cerevisiae. Um
ligante ativo (o qual tenha a capacidade de acoplar-se ao hRE) induz a expressão
da β-galactosidase (Figura 2). A enzima galactosidase metaboliza o substrato
cromogênico clorofenol vermelho-β-D-galactopiranosida (CPRG) presente no
meio, gerando um produto com tons entre amarelo e vermelho, cuja absorbância é
medida a 540nm. A produção de β-galactosidase no meio depende da quantidade
de substância estrogênica. A medida da absorbância pela espectrofotometria pode
estimar a quantidade de substância estrogênica no meio de análise. As vantagens
dos ensaios YES são suas especificidade, sensibilidade, capacidade de realizar a
análise de grande quantidade de amostras com processo de fácil manuseio, uma
vez que as células não precisam ser continuamente transformadas. Pode-se
adquirir o Kit com a linhagem de levedura transformada para detecção de
estrógenos e andrógenos através do fornecedor Aniara (http://www.aniara.com/).

Figura 2. Modelo representando o ensaio YES para detecção de estrógeno. Foto
com resultado típico. Fonte: http://www. engineering.auckland.ac.nz/uoa/waterpollution-assessment.

A internalização e validação de ensaios luminescentes é de extrema
importância para a indústria cosmética que vem sendo questionada sobre possível
componentes de cosméticos que possuiriam ação estrogênica. Uma categoria
bastante questionada são a dos filtros UV, que possuem importância irrefutável na

prevenção dos danos dos raios solares à saúde da pele. Diversos filtros UV veem
sendo identificados como ação estrógena em animais como ratos, Xenopus laevis,
Japanese quail (Coturnix japonica), Chironomus riparius (Meigen) e peixes
(Schlumpf et al, 2001; Kunz et al, 2004; Morohoshi et al, 2005; Suzuki et al, 2005;
Molina-Molina et al, 2008; Weisbrod, 2008 e Kunz et al, 2006). Um resumo dos
últimos estudos relativos a esses filtros e seus efeitos estrogênicos estão
sumarizados na Tabela I.

Tabela I. Estrogenicidade de famílias de filtros UV.
Filtro UV

Efeitos como disruptor endócrino estrogênico

Benzofenonas

Ativação de Erα; inibição da atividade da 17 βestradiol; indução de proliferação de células MCF7; redução do volume uterino em ratos.
Ativação de Erα; inibição da atividade da 17 βestradiol; indução de proliferação de células MCFDerivados de
7; indução da expressão de pS2 em células MCF-7;
Cânfora
redução do volume uterino em ratos; indução de
VfG em peixes
Ativação de Erα; inibição da atividade da 17 βDerivados de
estradiol; indução de proliferação de células MCFCinamato
7; redução do volume uterino em ratos; idução de
VfG em peixes

VfG; vitelogenina. Fonte: Wang et al, 2016.

2. OBJETIVO

Diante da importância da identificação de potenciais disruptores endócrinos
com ação estrogênica em cosméticos o objetivo do presente projeto é internalizar
e validar com 24 substâncias referência o ensaio de PERFORMANCE-BASED

TEST GUIDELINE FOR STABLY TRANSFECTED TRANSACTIVATION IN VITRO
ASSAYS TO DETECT ESTROGEN RECEPTOR AGONISTS AND ANTAGONISTS
(OECD 455) adotado e validado pela OECD em 2016 no Laboratório de Métodos
Alternativos do Grupo Boticário.

3 MÉTODO
O método será seguido conforme OECD 455 (2016) seguindo critérios de
boas práticas em laboratório e instruções do Guideline do anexo I.

a. Cultivo Celular
Será utilizada a linhagem hERα-HeLa-9903 que deverá ser obtida junto ao
Japanese Collection of Research Bioresources (JCRB) Cell Bank.
As células serão mantidas em meio Eagle’s Minimum Essential Medium
(EMEM) sem vermelho fenol, suplementado com 60 mg/L de kanamycine e 10%
soro fetal bovino (DCC-FBS), em uma incubadora de CO2 (5% CO2) a 37±1˚C.
Na confluência entre 75 -90% a célula será subcultivada (10 mL of 0.4 x 105 – 1 x
105 células/mL em placas de cultivo de 100mm, podendo ser mantida por até 40
passagens. As células deverão ser ressuspendidas no meio 10% FBS-EMEM e
plaqueado em poços de placa de 96 poços num volume de 100 μL numa densidade
de 1 x 104 células. Após as células serão pré-incubadas por 3 horas antes da
exposição aos químicos. Deve-se garantir que o plástico utilizado seja livre de
atividade estrogênica.

b. Preparo das susbtâncias teste
Deverão ser solubilizados em DMSO, ou no solvente específico indicado,
numa concentração 1:10 para o preparo das diluições seriadas.

c. Citotoxicidade

Deverá ser realizado o ensaio de vermelho neutro descrito a seguir,
aceitando como concentração máxima em que se observa uma redução de até
20% na viabilidade celular.
Para essa avaliação os químicos diluídos 1:10 e diluídos numa razão de
3,14 serão testados em 8 concentrações em placas de 96 poços. Após o período
de tratamento de 24 horas, o meio de cultivo será removido e os poços lavados
com PBS. A solução do corante vermelho neutro (50 µg/ml) diluída em meio de
cultivo será adicionada às células. Após o tempo de captura de 3 horas à 37ºC, o
corante será removido e as células lavadas duas vezes com solução de D-PBS e
o corante será eluído das células com ácido acético-etanol por 15 minutos. Em
seguida a leitura da absorbância será realizada em espectrofotômetro no
comprimento de onda de 540 nm.
d. Adição das substâncias teste
Cada químico deverá ser serialmente diluído em DMSO preferencialmente
na maior concentração com citotoxicidade aceita, de forma seriada, utilizando 1,5
µl da substância teste em 500 µl de meio de cultivo. Adicione 50 µl dessa diluição
no poço do ensaio contendo 104células por poço.
e. Ensaio luminescente
Será utilizado um kit comercial de luciferase (Promega, E2510), seguindo as
instruções do fabricante.
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5 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS/TECNOLÓGICAS DA
PROPOSTA
A entrega do projeto entregara um método de rotina para avaliação de
segurança de produtos cosméticos no que diz respeito a estrogenicidade das
matérias-primas e impurezas dos componentes dessa indústria.
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