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Resumo 
 

A busca pela beleza estética e o bem estar físico é uma preocupação atual na sociedade. 

Contudo, a procura de tratamentos estéticos tem sido cada vez maior para alcançar o corpo 

desejado. A gordura localizada é uma patologia do tecido gorduroso, em que a gordura se 

acumula em alguns locais mais que em outros, e um dos locais mais atingidos é o abdômen. A 

Fisioterapia Dermato-Funcional tem se tornado uma das áreas mais procuradas com intuito 

da resolução deste problema, sendo que esta área envolve variadas técnicas para o 

tratamento da gordura localizada, sendo uma delas a criolipólise. A criolipólise é uma 

técnica que está sendo muito procurada na eliminação da gordura localizada, sendo um 

método não invasivo que provoca a morte celular por apoptose do adipócito reduzindo 

significativamente a gordura localizada do abdômen. Este artigo tem por objetivo apresentar 

a eficácia da criolipólise no tratamento da gordura localizada abdominal por meio de uma 

revisão bibliográfica em artigos e livros. Em conclusão, observou-se que a criolipólise 

apresenta resultados positivos no tratamento desta patologia do tecido gorduroso, sendo 

necessário maiores estudos para comprovar este resultado.  
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1. Introdução  
 

Na busca pelo corpo perfeito, o público feminino tem recorrido a diversos métodos e técnicas 

na esperança de bons resultados. O que entendemos hoje por beleza, é diferente do que era 

considerado belo anos atrás.  

Hoje em dia, existe uma constante e incansável busca pelo “corpo perfeito”. De certa forma a 

moda influencia muito, utilizando suas restrições, coloca as mulheres numa difícil situação, já 

que é provocada e atraída permanentemente para que se ponha de acordo com os padrões de 

beleza atual, com essa representação de corpo ideal. As pessoas sentem necessidade de estar 

dentro de um padrão de beleza, considerado ideal diante da sociedade (ROSSI, 2000). 

A preocupação com o corpo perfeito tornou-se constante na vida da maioria das pessoas. 

Padrões culturais, sociais, e individuais acabam acarretando baixa autoestima, ansiedade e 

distorção da imagem corporal, deixando as pessoas mais cuidadosas com o corpo e com 

aparência estética. Na tentativa de aprimorar e manter uma boa aparência estética as pessoas 

se submetem a sacrifícios como: dietas, medicamentos, exercícios e até mesmo cirurgias 

(BRESCIA et al., 2009). 

A partir do conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

completo bem-estar físico, psíquico ou emocional e social, e não apenas a ausência de doença, 

permite compreender que o distúrbio estético representa uma ameaça à integridade emocional 

do indivíduo, resultante da alteração do esquema/imagem corporal e, consequentemente, da 

autoestima (MACHADO et al, 2011). 
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A gordura localizada é um grande problema para quem está preocupado com a sua forma 

física, pois a mesma afeta grande parte da população. Ela ocorre devido ao desenvolvimento 

irregular do tecido conjuntivo adiposo e pode ser de origem genética, postural ou circulatório. 

Os adipócitos se apresentam aumentados com uma quantidade de triglicerídeos maior que 

outras regiões; o metabolismo local pode se apresentar lento, mas sem maiores transtornos. O 

tecido adiposo é o tecido conjuntivo frouxo, quando aumentado, apresenta irregularidade e 

uma aparência ondulada, confundindo com a celulite (FEG), de acordo com a localização da 

gordura. Devido às rápidas trocas de ácidos graxos, os triglicerídeos nas células adiposas, 

gordura armazenada nos tecidos hoje, não é a mesma que foi depositada no mês passado 

(GUYTON, 1998). 

As regiões de maior concentração da adiposidade são, abdômen, coxas, quadril, subescapular 

e pré axilar. Mesmo com uma alimentação equilibrada e a pratica de exercícios físicos, as 

gorduras localizadas não são totalmente mobilizadas, permanecendo no local afetado e se 

tornando um incômodo para as pessoas que buscam uma satisfação com o próprio corpo. É 

necessário um tratamento especifico para removê-lo independentemente da dieta.  

Com o objetivo de tratar eficazmente os distúrbios estéticos é que a Fisioterapia Dermato-

Funcional vem sendo cada vez mais procurada. Com os conhecimentos de anatomia humana, 

fisiologia e patologia, a fisioterapia pode atuar no tratamento da gordura localizada (GUIRRO 

et al, 2002). Ela vem desmistificando os tratamentos estéticos, uma vez que atua na 

comprovação científica dos métodos e técnicas utilizadas para o tratamento da adiposidade 

abdominal (AZEVEDO et a, 2008). 

A criolipólise vem se tornando um dos recursos mais eficazes para o tratamento de gordura 

subcutânea localizada em vários países, sua eficácia foi comprovada através de estudos que 

fizeram entender que tecidos ricos em lipídios são mais suscetíveis a lesões pelo frio do que 

tecidos ricos em água. Assim, com o controle da aplicação do frio sobre a pele, entendeu-se 

que seria possível lesionar seletivamente os adipócitos subcutâneos, evitando danos à 

epiderme e derme sobrejacentes, proporcionando uma forma eficaz de tratar o excesso de 

tecido adiposo localizado subcutâneo (BORGES et al, 2014).  

A Criolipólise é um método não-invasivo que reduz significativamente a adiposidade 

subcutânea, sem prejuízo para os tecidos adjacentes. É um procedimento aprovado pelo FDA 

(Food and Drug Administration) que provoca a morte celular por apoptose do adipócito, 

reduzindo a espessura da camada de gordura subcutânea de aproximadamente 20% na camada 

de gordura, com um único tratamento em apenas dois meses (KERECZ et al, 2014).  

Foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a 

técnica usa baixas temperaturas para acabar com a gordura localizada. O aparelho é colocado 

na superfície da pele, fazendo as células de gordura serem congeladas a temperaturas 

negativas para serem destruídas (MUTTI, 2013). É feita com a ajuda de um aparelho 

específico cujos aplicadores acoplam-se perfeitamente às diferentes áreas do corpo, a ponteira 

do aparelho realiza um poderoso vácuo que promove a sucção da pele e da porção de gordura 

localizada. Ao mesmo tempo, o resfriamento intenso e controlado destrói as células de 

gordura. O resfriamento controlado age danificando seletivamente as células adiposas, que 

são mais sensíveis ao frio, sem causar qualquer dano a nervos, músculos e outras estruturas 

próximas. As células de gordura se rompem totalmente. Em consequência, o corpo entende 

que elas não fazem mais parte do organismo e as expele naturalmente (ZELICKSON et al., 

2009).  

O objetivo deste artigo é apresentar a criolipólise como tratamento eficaz na eliminação de 

gordura localizada, através de uma revisão bibliográfica de artigos que comprovem um 

resultado satisfatório desta técnica, que atualmente está sendo conhecida como “lipo sem 

corte”. 
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2. Fundamentação Teórica 
 

2.1. Anatomia do Abdômen 
 

O abdômen é a parte do tronco situada entre o tórax e a pelve. É um receptáculo dinâmico e 

flexível que abriga a maioria dos órgãos do sistema digestório e a parte dos sistemas genital e 

urinário (MOORE et al, 2014).  A parede abdominal é formada por camadas dispostas da 

região externa para mais interna: pele, tecido subcutâneo, músculos, tecido extra-peritoneal e 

Peritônio (DANGELO et al, 2004). 

O abdômen consiste de tecido mole contido no interior de paredes predominantemente 

musculares. Suas únicas características ósseas são os limites, superior e inferior e, 

posteriormente, a coluna vertebral (BOLAN, 2009). Faz parte do tronco, situando-se entre o 

tórax, superiormente e a pelve, inferiormente. Porém, nem externa, nem internamente, essas 

divisões são nitidamente marcadas (DANGELO et al, 2004) 

As paredes abdominais musculoaponeuróticas, dinâmicas e formadas por diversas camadas, 

não apenas se contraem para aumentar a pressão intra-abdominal, como também se distendem 

bastante, acomodando expansões causadas pela ingestão de alimentos, gravidez, deposição de 

gordura ou doenças (MOORE et al, 2011). Os músculos abdominais fazem uma pressão sobre 

os órgãos da região abdominal, assim protegendo-os e mantendo-os no local (JACOB et al, 

1990). A parede ântero-lateral do abdômem é constituída, pelos músculos piramidais, 

músculo reto abdominal e pelas aponeuroses dos três músculos (oblíquo externo, oblíquo 

interno, e o transverso do abdômen). E as partes laterais são constituídas por esses três 

músculos, parte do músculo ilíaco, e pelos ossos do quadril (GARDNER et al, 1988). 

O tecido subcutâneo da maior parte da parede contém uma quantidade variável de gordura e é 

um deposito de gordura importante. Os homens são mais suscetíveis ao acumulo subcutâneo 

de gordura na parede abdominal anteroinferior. Na obesidade mórbida, a camada de gordura 

tem muitos centímetros de espessura e, em geral, forma uma ou mais dobras flácidas 

(MOORE et al, 2011).   

A forma da parede abdominal é dada pela estrutura esquelética, pela quantidade e distribuição 

da gordura, aspecto e situação da pele, integridade do sistema músculo aponeurótico e o 

conteúdo intracavitário. Cada um desses componentes é uma variável independente dentro do 

diagnóstico da deformidade da parede abdominal que determinará o tipo de tratamento a ser 

indicado para o paciente. Pode ser descrita de três formas diferentes: pendular, globoso, e 

flácida. O abdome pendular apresenta acúmulo de gordura no abdome inferior e ao redor do 

umbigo, podendo a pele dobrar-se sobre o púbis devido ao excesso de peso. O abdome 

globoso é arredondado, com distensão generalizada, havendo uma quantidade variável de 

gordura, com ou sem flacidez do sistema músculo-aponeurótico. O abdome flácido apresenta 

pele redundante, lassa e frouxa, encontrando-se estrias com frequência. 

 

 

2.2. Tecido conjuntivo 

 

Os tecidos conjuntivos caracterizam-se por apresentar tipos diversos de células, separadas por 

abundante material intercelular, que é sintetizado por elas e representado pelas fibras do 

conjuntivo e pela substância fundamental amorfa (VILELA, 2006). 

Banhando este material e também as células há uma pequena quantidade de fluido, o líquido 

intersticial. Há uma homeostasia nos tecidos conjuntivos, isto é, a quantidade e a qualidade de 

colágeno nos diferentes órgãos ou tecidos são ativamente reguladas em nível local. O material 

intercelular do tecido conjuntivo é formado por substância fundamental e fibras. O tecido 
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conjuntivo apresenta fibras colágenas, elásticas e reticulares, podendo existir mais de um tipo 

de fibra em um mesmo tecido. As fibras predominantes de um determinado tecido são as 

responsáveis pelas propriedades do mesmo, sendo assim classificado o tecido conjuntivo 

propriamente dito em: tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso e tecido conjuntivo 

de propriedades especiais, onde neste encontram-se os tecidos adiposo, elástico, reticular e 

mucoso (FERREIRA, 1995). 

 

 

2.3. Tecido adiposo 

 

Uma grande quantidade de lipídeos está frequentemente armazenada em dois tecidos 

importantes do corpo, no tecido adiposo e no fígado. O tecido adiposo é, em geral, designado 

como depósito lipídico ou, simplesmente, depósito de gordura. Sua principal função é o 

armazenamento de triglicerídios até que estes sejam necessários para fornecer energia em 

outra parte do corpo. Uma função subsidiária, contudo, é a de proporcionar isolamento 

térmico do corpo (GUYTON, 1998). 

 As células adiposas do tecido adiposo são fibroblastos modificados capazes de armazenar 

triglicerídios praticamente puros em quantidades iguais a 80 a 95% de seu volume. Elas 

também podem sintetizar uma quantidade muito pequena de ácidos graxos e triglicerídios a 

partir dos carboidratos, esta função suplementa a síntese hepática de lipídios. As lipases 

teciduais estão presentes em grande quantidade no tecido adiposo. Algumas dessas enzimas 

catalisam a deposição dos triglicerídios derivados dos quilomícrons e de outras proteínas. 

Outras, quando ativadas por hormônios, promovem clivagem dos triglicerídios das células dos 

ácidos graxos, os triglicerídios nas células adiposas liberando ácidos graxos livres. Devido às 

rápidas trocas dos ácidos graxos, os triglicerídios nas células adiposas são renovados, 

aproximadamente, uma vez a cada 2 a 3 semanas, o que indica que os lipídios armazenados, 

hoje, nos tecidos não são os mesmos que estavam armazenados mês passado, enfatizando o 

estado dinâmico dos lipídios armazenados (GUYTON, 1998). 

As células adiposas, ou adipócitos, ocorrem isoladamente ou em grupos nas malhas de muitos 

tecidos conjuntivos, sendo especialmente numerosas no tecido adiposo. À medida que a 

gordura se acumula, as células aumentam de tamanho e se tornam globulosas, a gordura 

aparece, primeiramente, como pequenas gotas que, posteriormente, juntam-se para formar 

uma só gota. A mobilização da gordura está sob o controle nervoso e hormonal que leva à 

liberação de ácidos graxos e glicerol, os quais passam para o sangue. A noradrenalina liberada 

nas terminações pós-ganglionares dos nervos simpáticos do tecido adiposo é, particularmente, 

importante a este respeito, quando o organismo está sujeito a atividades físicas intensas, jejum 

prolongado ou frio (GARTNER, 1999). 

De acordo com Ferreira, (1995) o tecido adiposo tem como função principal o 

armazenamento de energia em forma de triglicerídeos, suas células, os adipócitos, apresentam 

seu desenvolvimento a partir de células semelhantes aos fibroblastos, multiplicam-se durante 

a infância e adolescência, permanecendo um número constante durante a vida adulta. Sendo 

que no adulto pode variar a quantidade de lipídio depositado em seu interior. 

O metabolismo do tecido adiposo é complexo, nele intervindo também o hormônio de 

crescimento, os glicocorticóides, a insulina e o hormônio tiroidiano. Sampaio, et al (1992) cita 

que, além da função de reservatório energético, o tecido adiposo apresenta outras funções, tais 

como: 1) isolamento térmico do organismo, por ser um mau condutor de calor; 2) modela a 

superfície corporal, e dependendo do sexo localiza-se em diferentes regiões; 3) os coxins 

adiposos servem para absorção de choques; 4) tecido de preenchimento e auxiliar na fixação 

dos órgãos; os rins podem sofrer ptoses nos indivíduos magros ou naqueles que diminuem de 

peso muito rapidamente, pela falta de gordura perirrenal.  
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2.4. Pele  

 

A pele é o maior órgão do corpo humano, o mais extenso e revestido de grande complexidade. 

Com cerca de 1,5 – 2 m² de área, a pele é um órgão externo que reveste o organismo humano 

e dá proteção às estruturas internas com relação ao meio exterior (SIMÕES, 2001). 

Guirro et al, (2004) descreve inúmeras funções da pele no organismo humano, como: 

Eliminação de toxinas através das glândulas sudoríparas; Proteção do organismo; 

Termorregulação; Sensorial; Imunológica; Renovação dos tecidos de revestimento. 

A pele é composta de duas camadas principais: 1) a epiderme, camada superficial composta 

de células epiteliais intimamente unidas e 2) a derme, camada mais profunda composta de 

tecido conjuntivo denso irregular (GUIRRO et al, 2004). 

A Hipoderme ou tecido subcutâneo está localizado abaixo da derme e é um tecido conjuntivo 

frouxo, formado por células adiposas que se agrupam formando lóbulos separados por 

filamentos de colágeno e por vasos sanguíneos. A constituição celular dos adipócitos 

apresenta basicamente os lipídeos do tipo triglicerídeos e colesterol, vitaminas e água. A 

hipoderme tem importantes funções como proteger o organismo contra choques e 

traumatismos, atuando ainda como reserva energética e isolante térmico (VILELA, 2006). 

Para Guiro et al (2004) a hipoderme, tecido sobre o qual a pele repousa, é formado por tecido 

conjuntivo que varia do tipo frouxo ou adiposo ao denso nas várias localizações e nos 

diferentes indivíduos. A hipoderme conecta frouxamente a pele e a fáscia dos músculos 

subjacentes, o que permite aos músculos contraírem-se sem repuxar a pele. 

A tecido subcutâneo compõe-se, em geral, de duas camadas, das quais a mais superficial é 

chamada areolar (adipócitos globulares e volumosos) onde os vasos sanguíneos são 

numerosos e delicados. Na camada lamelar, mais profunda, ocorre aumento de espessura e 

ganho de peso, com aumento do volume dos adipócitos. Na camada lamelar ocorre a maior 

mobilização de gorduras quando o indivíduo obeso inicia um programa de redução ponderal 

(GUIRRO et al, 2004). 

 

 

2.5. Lipodistrofia Localizada 
 

Lipodistrofia localizada é o acúmulo em excesso de tecido gorduroso em determinadas partes 

do corpo. Tendo uma classificação de acordo com a sua localização anatômica, sendo três 

tipos: android ou central quando localizada no abdômen, sendo mais comum em homes; 

ginóide ou periférica, quando o acumulo se localiza em coxas e quadris, mais comum em 

mulheres; e mista, quando ocorre uma associação dos dois tipos (MELLO, 2010).  

O tecido adiposo é uma forma de tecido conjuntivo, formado por células chamadas 

adipócitos, responsáveis por armazenar a gordura e que apresentam a capacidade de aumentar 

ou diminuir seu volume de acordo com a quantidade de triglicerídeos em seu interior 

(BORGES, 2010). Essas células podem ser encontradas nas malhas de muitos tecidos 

conjuntivos, ou ainda agrupadas em grandes partes do corpo como na hipoderme, tecido sobre 

o qual a pele repousa, formado por tecido conjuntivo que varia do tipo frouxo ou adiposo ao 

denso nas várias localizações e nos diferentes indivíduos. O tecido adiposo é identificável 

pela estrutura, localização, cor, função, inervação e vascularização de suas células, sendo 

classificado em tecido adiposo amarelo e tecido adiposo pardo (DANGELO et al, 2004). 

Segundo Guirro et el., (2004) A distribuição de gordura não é uniforme em todas as regiões 

do corpo. Nos indivíduos normais, algumas regiões nunca acumulam gordura, como a 

pálpebra, a cicatriz umbilical, o pênis e as dobras articulares. Em outras regiões, pelo 

contrário, há maior acúmulo de tecido adiposo: a porção proximal dos membros, a parede 

abdominal, especialmente as porções laterais. 
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No sexo feminino há em média 8 a 10% mais gordura corporal do que no masculino. Sua 

gordura essencial representa entre 9 a 12% e, nos homens, 3%; isso ocorre devido a 

diferenciação hormonal de cada sexo (SANDOVAL, 2005). 

Valores de peso e gordura corporal flutuam de estação para estação e de ano para ano. O 

depósito de gordura corporal total, frequentemente, é mais alto durante os meses de inverno, 

quando a gordura subcutânea serve como isolamento contra o frio. No verão, o peso e a 

gordura geralmente declinam em resposta a um aumento do gasto de energia e a diminuição 

do apetite (AZULAY et al, 1999). 

As causas mais frequentes da lipodistrofia gordurosa é o sedentarismo, o stress, os 

antecedentes familiares, o tabagismo, alterações hormonais como a elevação do estrogênio, da 

aldosterona, da prolactina e da insulina, síndrome pré-menstrual, uso de anticoncepcionais, 

dismenorreias, algumas alterações ortopédicas sépticas e a patologia venosa ou linfática 

(RIBEIRO, 2006). 

A gordura localizada é tudo aquilo que resiste ao emagrecimento, associado geneticamente, e 

que mantêm as características familiares. Os depósitos de gordura são divididos em dois: 

depósito geral (mobiliza–se facilmente) e depósito hereditário (resistente ao emagrecimento). 

O metabolismo é mais lento nesses depósitos, mesmo que aja uma perca de peso, a 

distribuição da gordura é modificada a cada “efeito safona”. A gordura localizada é uma das 

principais queixas de alteração estética que se observa atualmente, existindo mesmo em 

indivíduos sem sobrepeso, justificando sua presença em pessoas aparentemente magras, 

principalmente em mulheres após a adolescência. Essas, muitas vezes apresentam problemas 

psicológicos e sociais por estarem fora do padrão de beleza imposto pela sociedade, o que as 

leva a procura de tratamentos estéticos localizados (NEVES et al, 2008). 

 

 

2.6. Criolipólise  
 

Foi criada em 2005 pela Zeltiq Aesthetics, Inc. (Pleasanton, CA), e vem se tornando um dos 

recursos mais eficazes no tratamento de gordura localizada em vários países. Foi usado como 

fundamento em seus estudos, episódios de paniculite relatados na literatura, como Paniculite 

Picolé, Paniculite Equestre, Pé de Trincheira e outros, onde tiveram a conclusão que tecidos 

ricos em lipídios são mais suscetíveis a lesões pelo frio do que tecidos ricos em água 

(BORGES et al, 2014). 

Silva (2013) explica em seu estudo que, a Paniculite Picolé diz respeito a redução do volume 

de gordura dos lábios em razão de contato frequente com picolés e alimentos gelados, 

verificado em crianças. A Paniculite Equestre refere-se à diminuição da camada de gordura da 

região de dentro das coxas de mulheres que, praticavam equitação sob clima gelado. Tais 

eventos revelaram ser indícios de que a gordura seria mais sensível aos efeitos do frio do que 

a pele. Entretanto, esses estudos levaram ao entendimento de que seria possível lesionar de 

forma seletiva os adipócitos (células de gordura) subcutâneos, desde de que se mantenha o 

controle da aplicação do frio sobre a pele, para que não ocorra danos à epiderme e derme 

subjacentes, proporcionando uma forma eficaz de tratar o excesso de tecido adiposo 

localizado subcutâneo. 

Em 2008, cientistas deram início as primeiras pesquisas conclusivas referentes à essa técnica, 

através de um estudo piloto realizados em porcos. Procuraram determinar a viabilidade da 

redução de gordura usando uma aplicação externa de frio. Dez áreas do animal foram 

expostas a um resfriamento a -7°C. Após três meses, verificaram que todos os locais 

demonstraram uma diminuição visível e mensurável na espessura da camada superficial de 

gordura (BORGES et al, 2014). Na técnica utilizaram um gel (o mesmo utilizado em exames 

de ultrassom) sobre a epiderme dos porcos e fizeram a sucção a vácuo da região com um 
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aparelho próprio. O frio, foi capaz de induzir a morte dos adipócitos por apoptose sem 

qualquer prejuízo para a pele ou estruturas internas adjacentes. A criolipólise é capaz de 

reduzir até 30% a camada de gordura subcutânea após uma única aplicação de frio por 

apoptose (BORGES et al, 2014). 

As marcas que comercializam o aparelho da criolipólise exigem que um médico seja 

responsável pelo procedimento, e se outro profissional de saúde o aplicar, o médico deve 

acompanhar esse procedimento de perto (REVITAL, 2013). 

O termo apoptose foi adotado na década de 70, vem do grego apó = separação, ptôsis = queda, 

designa forma fisiológica de morte celular. A apoptose ocorre por um programa genético, 

desencadeando uma autodigestão controlada, seguida da remoção de células lesadas, sem 

alteração do microambiente celular. A morte celular programada é um processo essencial para 

a manutenção do desenvolvimento dos seres vivos (GRIVICICH et al, 2007). 

A criolipólise é uma técnica não invasiva, sendo um procedimento que consiste no 

resfriamento, controlado e localizado do adipócito, por um período de 40 a 60 minutos, com 

temperaturas acima do congelamento, porém, abaixo da temperatura corporal normal entre 36 

e 37ºC (ROCHA, 2013). 

Com as baixas temperaturas no corpo, o organismo acelera o metabolismo a fim de quebrar a 

gordura localizada com objetivo de elevar a temperatura corporal. Essa quebra gera, a 

produção de energia de forma secundaria, ocorrendo o aumento da vascularização e, 

consequentemente, o aumento do aporte nutricional ao tecido, ocasionando a remoção de 

toxinas e o excesso de água (ROCHA, 2013). 

A criolipólise é uma técnica criada recentemente de remodelação corporal e eliminação da 

gordura localizada e, consequentemente, da celulite. É um método revolucionário que induz o 

organismo a um efeito cascata através do resfriamento da gordura (ZELICKSON et al, 2009). 

Após a aplicação de criolipólise, o paciente pode retomar a sua rotina imediatamente, no 

mesmo dia, por ser uma técnica não invasiva, não precisa manter-se em repouso. Quando a 

área escolhida é congelada, as células de gordura do local são destruídas e eliminadas pelo 

próprio organismo em um período de seis a oito semanas. A gordura depois de destruída é 

liberada lentamente pelo sistema linfático e é metabolizada no fígado, mas sem comprometer 

o seu funcionamento, ela é eliminada de forma natural e lentamente.  

Esse tratamento não provoca necrose ou quaisquer outros danos aos outros órgãos. O paciente 

pode perder de 20% a 25% de gordura na região tratada e isso pode ser observado em até dois 

meses, após a primeira sessão. O intervalo entre as sessões deve ser de 6 a 8 semanas. 

 

 

 

3. Metodologia 

 

O presente artigo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica. Na pesquisa foram 

utilizadas as seguintes palavras de busca: criolipólise, adiposidade, gordura localizada, 

drenagem linfática. Foram consultados livros, artigos originais e de revisão sobre o tema ora 

proposto, dispostos em bases de dados. 

Os artigos selecionados foram apenas de interesse para o objetivo proposto, ou seja, para ser 

discutido o tratamento da gordura localizada na região do abdômen com a técnica de 

criolipólise. A escolha desta metodologia, para o caso específico, deve-se ao fato de o 

material disponível pesquisado, estar estruturado para situações e realidades diferentes. 

Através da revisão bibliográfica pôde-se contornar problemas relacionados a tempo e recursos 

financeiros. O material assim organizado, constitui uma base de dados consistente para a 
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elaboração de estudos mais avançados. Todos esses artigos foram lidos cuidadosamente e 

criticamente. 

 

 

4. Resultados e Discussão 
 

Atualmente homens e mulheres se sentem insatisfeitos com a sua imagem por possuírem 

excesso de gordura subcutânea localizada no abdômen.  Isso se deve aos padrões culturais, 

sociais e individuais que, por vezes, acabam acarretando baixa autoestima, ansiedade e 

distorção da imagem corporal. 

A gordura localizada se desenvolve em razão de uma hiperplasia celular, razão do aumento no 

número de células adiposas (hiperplasia celular) ou do aumento no volume de células já 

existentes (hipertrofia celular) (GUIRRO et al, 2002). 

O excesso de gordura corporal é resultado de um desequilíbrio entre consumo e a demanda 

enérgica em alguma fase da vida, desenvolvendo maior acúmulo de gordura corporal, 

dificultando futuramente na manutenção dos níveis de gordura corporal em limites desejáveis 

(MELLO et. al., 2009). Sampaio et al, (2001) relata que, a gordura corporal embora 

desempenhe funções importantes no corpo humano, quando em excesso pode causar sérios 

distúrbios para saúde, além de ser indesejável nos padrões estéticos da sociedade 

contemporânea. 

Segundo Lucirio (2013), a gordura acumulada na área abdominal afeta o coração, aumenta o 

risco de diabetes, e até pode fazer com que o fígado pare de funcionar, causando males como: 

diabetes, hipertensão, infarto e derrame. 

Vários recursos atuam no tratamento da gordura localizada na região abdominal e prometem 

ações isoladas nesse acumulo de gordura, porém, o indivíduo tem que se adequar a uma dieta 

alimentar, pois se o mesmo engordar, esse acumulo de gordura será novamente distribuído no 

corpo. Estudos realizados sobre o tecido adiposo afirmam que as células de gordura 

apresentam significativas diferenças metabólicas e morfológicas de acordo com a sua 

localização anatômica. As áreas mais acometidas são culotes, nádegas, coxas, face interna das 

coxas, abdome e flancos (BORGES, 2006). 

Convencionalmente, a remoção de gordura pode ser feita cirurgicamente por abdominoplastia 

ou lipoaspiração que se trata de um procedimento invasivo, para remover gordura. Essas 

técnicas cirúrgicas são habitualmente seguras quando realizada por cirurgião plástico 

qualificado, mas ainda assim, persiste o risco de infecção local, alteração cicatricial, 

irregularidade da superfície por aspiração irregular da gordura, perfuração de outras 

estruturas, hemorragia, septicemia e morte. Devido a esses potenciais efeitos colaterais, surgiu 

a necessidade de procedimentos não invasivos que também permitam remoção efetiva de 

gordura. 

Atualmente a técnica não invasiva que vem ganhando espaço no mercado é a criolipólise, que 

se trata de um resfriamento localizado do tecido adiposo subcutâneo de forma não invasiva, 

causando paniculite fria localizada, morte adipocitária por apoptose e, consequentemente, 

diminuição do contingente adiposo subcutâneo localizado (BORGES et al, 2014). 

O crescente interesse pela criolipólise vem tornando esta técnica extremamente popular entre 

os vários seguimentos profissionais da área da estética, mesmo com pouco tempo de 

existência no mercado mundial. Através de vários polos de pesquisa científica com modelo 

animal e estudo in vitro a fim de criar fundamentos para o entendimento da criolipólise, e 

instituir parâmetros de modulação para sua utilização consciente e eficaz, foi indicado que a 

criolipólise é capaz de induzir a morte do adipócito através da geração de uma paniculite 

local. Segundo Zelickson et al (2009), uma resposta inflamatória induzida pelo resfriamento 

dos adipócitos precede a redução da camada de gordura. 
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A técnica pode ser feita apenas em algumas partes do corpo, aquelas que se adaptam bem as 

ponteiras. Não é possível fazer no rosto, por exemplo, porque o aplicador não se encaixa 

(MUTTI, 2013). A pessoa pode consumir alimentos e se exercitar normalmente antes e depois 

do tratamento. Silva (2013) enfatiza também, que não é necessário nenhum exame 

laboratorial para se submeter à técnica. Durante a aplicação da técnica o paciente pode sentir 

dor no momento da sucção proporcionada pelo aparelho e desconforto na hora de retirar o 

aplicador, mas nada muito intenso (MUTTI, 2013). O tempo de tratamento de uma área de 20 

por 20 centímetros dura aproximadamente uma hora, podendo ser feita em mais de uma 

região no mesmo dia sem riscos ao paciente (SILVA, 2013).  

Mutti (2013) em seu estudo explica que uma ou duas sessões já são suficientes para trazer 

resultados. Portanto, o efeito máximo de quebra de gordura e eliminação da mesma, acontece 

em torno de dois a três meses após a sessão. Para Revital (2013), caso a gordura eliminada na 

primeira sessão não tenha sido suficiente, uma segunda sessão pode ser feita cerca de dois 

meses após a primeira no mesmo local. Não existem sessões de manutenção, para manter o 

resultado obtido deve-se evitar o ganho de peso, através de hábitos saudáveis: dieta 

balanceada e prática de atividade física. É possível medir a diferença na fita métrica, mas a 

melhor maneira de fazer a comparação é através de fotografias de antes e depois, na mesma 

posição.  

Shek et al (2012), realizou um estudo analisando dois grupos de indivíduos, utilizando a 

técnica na região abdominal e flancos e afirma que teve um resultado positivo na redução de 

gordura localizada. Rocha (2013) conclui em seu estudo que a criolipólise é uma alternativa 

eficaz para pacientes que precisam de remoção de pequena ou moderada quantidade de tecido 

adiposo, quer tenham indicação cirúrgica ou não, pois além de reduzir a gordura corporal 

promove o aumento da vascularização e consequente aumento do aporte nutricional ao tecido, 

o que estimula a atividade metabólica no tecido subcutâneo, ocasionando a remoção de 

toxinas e o excesso de água. 

Alguns artigos sugerem a massagem manual como forma de repercussão cutânea e que usada 

imediatamente após aplicação, pode evitar efeitos adversos e aumentar a efetividade do 

tratamento. 

 

 

5. Conclusão  
 

O controle de peso corporal passou a ser uma preocupação do homem moderno, seja com 

finalidades estéticas ou com o objetivo de promoção e manutenção da saúde.  

A Fisioterapia Dermato-Funcional apresenta recursos terapêuticos como a criolipólise que 

visa proporcionar resultados positivos no tratamento destas patologias. 

A utilização da criolipólise tem demonstrado resultados positivos na eliminação da gordura 

corporal. Os melhores resultados são alcançados em pacientes com pequena a média 

quantidade de gordura localizada e sem muita flacidez associada. Os resultados da criolipólise 

começam a ser evidenciáveis após 30 dias do tratamento e continuam melhorando até os 60 

dias, quando o resultado pode ser visto. 

A tecnologia de criolipólise, poderá ser uma alternativa para pacientes que necessitam de 

remoção de pequena ou moderada quantidade de tecido adiposo, quer tenham indicação 

cirúrgica ou não. Além disso, todas as tecnologias referidas neste estudo apresentam eficácia 

clínica comprovada. É importante também nesse tratamento o controle do tempo de exposição 

do tecido, a manutenção da temperatura alvo e os parâmetros adequados. 

Estudos com esta técnica ainda sim, deverão ser preconizados para melhor compreensão e 

aprovação dos resultados em relação a gordura localizada. 
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