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Resumo 

Como consequência do aumento na procura por 
procedimentos estéticos com fins de rejuvenescimento, 
há estudos relacionados à fórmula de Hetter (que contém 
em sua composição o óleo da espécie vegetal Croton 
tiglium – óleo de croton), que é usado para a realização 
de peeling. Neste projeto foram avaliadas as 
características histológicas que ocorreram na pele de 
porcos (experimento in vivo) após aplicação tópica do 
óleo de croton utilizando um swab e uma máquina de 
tatuagem, para determinar a eficácia dessa matriz na 
produção de colágeno. 

Introdução  

O gênero Croton, pertencente à família Euphorbiaceae, 
se destaca no potencial farmacológico, sendo utilizado 
em vários estudos (CHANGYOU, 2016). As técnicas de 
peeling, tanto físico quanto químico, são utilizadas desde 
a antiguidade (LAWRENCE, 2000), e no fim da década 
de 50, começou-se a investigar cientificamente os 
agentes químicos como o fenol para uso em 
rejuvenescimento facial (HETTER, 2000). Em 1960, 
Baker e Gordon prepararam uma fórmula que além do 
fenol, continha um óleo retirado da espécie C. tiglium, e 
associaram esses compostos a uma proporção de água 
e Septisol® (KADUNC, VANTI, 2009). Assim atualmente 
cada vez mais são desenvolvidos estudos que avaliam 
alternativas a fórmula proposta por Baker e Gordon, na 
tentativa de se retirar o uso do fenol da prática médica 
dermatológica e se potencializar a ação pró-inflamatória 
atribuída aos compostos presentes no óleo de croton. 

Material e Métodos 

As amostras foram preparadas de acordo com a via de 

administração, dessa forma, foi realizada avaliação de 5 

grupos de amostras, sendo elas o controle negativo 

(Grupo1) e positivo (Grupo 2), formulação de Hetter 

(Grupo 3), óleo puro em via dérmica aplicado com swab 

(Grupo 4) e com máquina de tatuagem (Grupo 5). 

Posteriormente as amostras foram coletadas nos dias 1, 

7 e 21, conservadas em formol e etanol, até momento de 

inclusão na parafina, para o corte histológico no 

micrótomo. Foram utilizadas as colorações Hematoxilina-

Eosina e o Herovici, para determinar através do 

programa ImageJ®1.51j8, as principais características 

histológicas do tecido, sendo esses dados tabelados e 

comparados referentes às mudanças no perfil tecidual. 

Resultados e Discussão 

Após a análise estatística, os resultados obtidos foram 

baseados na visualização e presença de células, 

colágeno lll e evidenciando a espessura do epitélio como 

resposta ao processo inflamatório. Dessa forma, foram 

feitas comparações entre os grupos, visualização da 

atividade inflamatória do óleo na formulação. Seguindo 

as informações obtidas após análise estatística, é 

perceptível que a inflamação causada após aplicação da 

fórmula de Hetter é maior que a causada apenas com a 

aplicação do fenol, indicando que o óleo de Cróton auxilia 

no aumento do processo inflamatório. 

Avaliando os resultados é notável que no Grupo 4 e 

Grupo 5 tenham aumento da concentração celular do dia 

1 ao dia 21, resultando em produção de colágeno. Essa 

resposta celular indica que após aplicação do óleo de 

Croton puro ocorre inflamação no tecido, tendo de forma 

tópica um resultado menos intenso quando comparado 

com a aplicação coma máquina de tatuagem. 

É observado que há maior produção de colágeno lll no 

Grupo 5, resultado de uma grande inflamação causada 

após aplicação com a máquina de tatuagem. Mesmo 

sendo o melhor resultado, tem como consequência da 

extensão da lesão e grande atividade inflamatória local 

um tecido mais fibroso, não sendo usual no cotidiano da 

clínica. 

Conclusão ou Conclusões 

Observa-se que o óleo de croton é um diferencial na 

formulação, auxiliando a promover maior processo 

inflamatório e produção de colágeno tipo lll, o que 

favorece o rejuvenescimento procurado pelos pacientes 

na clínica dermatológica. 
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