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Resumo  
A criolipólise é uma técnica nova e instigante, que promete a remoção das tão temidas 

gorduras localizadas através do congelamento destes lipídeos. A técnica tem despertado 

bastante interesse nas pessoas devido ao fato de ser um procedimento não agressivo e quase 

indolor, diferentemente da lipoaspiração que é o procedimento mais tradicional para 

remoção da camada adiposa. Consiste em um procedimento não invasivo onde de forma 

seletiva e direcionada é feita a eliminação das células de gordura sem que ocorra lesão das 

estruturas adjacentes ou qualquer danos aos órgãos posicionados próximo ao local a ser 

tratado. É realizada atráves de um aparelho que possui uma ponteira em formato de 

acoplador que faz a sucção da área a ser tratada e realiza o resfriamento na região 

acoplada. Com isso ocorre uma reação inflamatória no organismo, desencadeando assim a 

eliminação dessas células. Desencadeando assim uma melhora do contorno corporal devido 

à redução de medidas. A técnica é indicada para pessoas que possuem gordura localizada 

porém não estão com sobrepeso. É contra indicada para pessoas com flacidez acentuada, 

alterações de sensibilidade e que estejam obesos. 
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1. Introdução  
Através do conceito de saúde estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

considera-se saudável o indivíduo que possuí completo bem estar físico, psíquico e social, e 

não apenas aquele que se encontra com ausência de doença, possibilita a compreensão de que 

o distúrbio estético representa uma ameaça à integridade emocional do indivíduo, resultante 

da alteração da imagem corporal e, por consequência, da autoestima.  (MACHADO,2011) 

De acordo com Skopinski (2014) o conceito de imagem corporal representa a experiência 

psicológica do indivíduo sobre a aparência e o funcionamento do seu corpo. O 

desenvolvimento da imagem corporal está interligado ao desenvolvimento da identidade do 

próprio corpo, tendo relação com aspectos fisiológicos, afetivos e sociais. Sendo esse 

desenvolvimento algo que ocorre durante toda a vida, embora sua base encontre-se nos 

primeiros anos de vida, devido ás condições fisiológicas, afetivas e sociais peculiares da 

época. 

Em busca de um padrão estético social atualmente é notório o aumento de mulheres que 

foram buscar diversas terapias, com o intuito de minimizar ás disfunções estéticas visando 

uma melhora na harmonia corporal. Com isso faz-se necessário o desenvolvimento de novas 

tecnologias que visam principalmente à remodelação corporal, tendo em vista, que somente a 

associação de dietas e atividades físicas muitas vezes não são capazes de remover a gordura 
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localizada de algumas regiões específicas, resultado esse obtido facilmente com a 

lipoaspiração. (ROCHA, 2013) 

Porém mesmo a lipoaspiração sendo uma opção terapêutica eficaz para a remoção de gordura 

localizada, e podendo ser realizada a nível ambulatorial com segurança, a mesma é um 

procedimento invasivo. E nos últimos anos tem se observado uma forte procura em relação 

aos procedimentos não invasivos, visto que os mesmo oferecem menos risco e mais conforto 

para o paciente. (NELSON, Andrew A.; WASSERMAN, Daniel; et al . 2009) 

Diversas técnicas não cirúrgicas e minimamente invasivas têm sido desenvolvidas buscando 

se equiparar a eficácia da lipoaspiração. Tratamentos como radiofrequência, luz 

infravermelha, ultrassom não focado e mesoterapia ganharam popularidade por sua segurança 

relativa e efeito na melhora temporária do contorno corporal. Entretanto, os resultados 

obtidos, na maioria das vezes, são modestos, e a redução na circunferência é temporária. 

(NIWA; et al. 2010) 

Dentre os procedimentos não invasivos da atualidade um em especial vem ganhando destaque 

no ramo da estética, a Criolipólise. A técnica consiste em um método não invasivo para a 

redução da adiposidade localizada, está redução é produzida pela destruição seletiva das 

células de gordura que são expostas ao frio. (FERRARO, 2012) 

Portanto, esse artigo tem como objetivo explanar a utilização da criolipólise como opção de 

técnica não invasiva no tratamento da gordura localizada. 

Optou-se pela utilização da revisão bibliográfica visando explicar à problemática á partir de 

referências teóricas publicadas, com intenção de analisar as diversas opiniões á cerca de 

determinado tema.  

 

2. Pele 

Segundo Azulay (2013) a pele do ser humano corresponde a 15% do seu peso corporal, a 

mesma consiste em um órgão de revestimento e delimitação do organismo, sendo responsável 

pela proteção e interação com o meio exterior. Sua plasticidade é determinada pela sua 

resistência e flexibilidade. Essencialmente dinâmica, ela apresenta alterações constantes, 

possuindo grande capacidade de renovação e reparação e também de um certo grau de 

impermeabilidade. 

A pele é composta de duas camadas principais, a primeira é a epiderme, que consiste na 

camada superficial composta de células epiteliais intimamente unidas, e a segunda é a derme, 

que é a camada mais profunda composta de tecido conjuntivo denso irregular. (GUIRRO & 

GUIRRO, 2004) 

Guirro & Guirro (2004) descrevem que a epiderme é constituída essencialmente por um 

epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. A porção mais profunda da epiderme é 

constituída de células epiteliais que se proliferam continuamente para que seja mantido o seu 

número. Em geral a epiderme é descrita como dividida em quatro ou cinco camadas ou 

estratos. 

A derme é uma camada espessa de tecido conjuntivo na qual se apoia a epiderme, 

comunicando a mesma com a hipoderme. A arquitetura dérmica sofre uma variação na pele 

normal de região para região, não existindo uma média de variação entre os indivíduos da 

mesma idade ou diferentes faixas etárias. É dividida em camada papilar, mais superficial, e a 

camada reticular, a mais profunda. (GUIRRO & GUIRRO, 2004) 

A hipoderme ou tela subcutânea localiza-se logo abaixo da pele e é constituída por tecido 

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

indivíduos. A hipoderme não faz parte da pele diretamente, entretanto fixa às estruturas 

subjacentes. Pode ter uma camada variável de tecido adiposo dependendo da região do corpo. 

Além da função de reservatório energético, a hipoderme apresenta a função de isolamento 

térmico, modelagem da superfície corporal, absorção de choques e preenchimento para a 
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fixação de órgãos. Compõe-se por duas camadas: areolar (é mais superficial, ricamente 

irrigada e possui adipócitos globulares e volumosos) e lamelar (é mais profunda e é onde 

ocorre aumento de espessura no ganho de peso) (Azulay e Azulay, 2013). 

 

2.1 Tecido Adiposo 

O tecido adiposo é uma forma especializada de tecido conjuntivo, sendo composto por células 

nomeadas de adipócitos. Podem encontrar-se de forma isolada ou em pequenos grupos, nas 

malhas de muitos tecidos conjuntivos, ou também agrupados em grandes áreas do corpo, 

como no tecido subcutâneo. Diversos fatores podem determinar a quantidade de tecido 

adiposo em um indivíduo, dentre eles os principais são os fatores hereditários e ambientais, 

sendo o principal desses a ingestão de calorias. (BORGES,2010) 

O tecido adiposo é considerado o órgão mais importante de armazenamento de energia do 

organismo humano. O excesso de energia consumido é convertido em moléculas de 

triacilgliceróis sob ação do hormônio insulina, em vista que na situação restritiva de energia 

os estoques energéticos são rapidamente mobilizados sob a influência das catecolaminas e 

outros hormônios lipolíticos. (GUIMARÃES et al., 2007) 

No corpo humano podem ser encontradas duas variedades de tecido adiposo, o amarelo ou 

unilocular, quando desenvolvidas, as células possuem apenas uma gotícula de gordura no 

citoplasma, e espalha-se por todo o corpo humano. No pardo ou multilocular as células 

contém inúmeras gotículas de gordura em seu citoplasma, sua principal função é a produção 

de calor, sendo significativa apenas no recém-nascido. (MAIO, 2004). 

As células adiposas, ou adipócitos, apresentam-se de forma isolada ou em grupo nas malhas 

de muitos tecidos conjuntivos, sendo bastante numerosas no tecido adiposo. A medida que 

ocorre o acúmulo de gordura nas mesmas, elas aumentam de tamanho e se tornam globosas.  
(GUIRRO & GUIRRO, 2004) 

Os adipócitos encontram-se sustentados por uma trama de fibras reticulares e envotos por uma 

rede vascular desenvolvida. Não ocorrem divisão de adipócitos num individuo adulto, o 

crescimento do tecido se dá principalmente pelo acumulo de lipídios nas células adiposas já 

existentes e formadas durante a vida embrionária e num curto período após o nascimento 

(LEHNINGER; NELSON; COX, 1995). 

 

3. Adiposidade Localizada 

A adiposidade localizada é caracterizada pelo acúmulo de células de gordura em áreas 

específicas, com maior resistência a dietas alimentares e atividades físicas e esta diretamente 

relacionada ao número de adipócitos. (GUIRRO & GUIRRO, 2004) 

Para Borges (2010), A gordura localizada vai se acumulando principalmente na região de 

abdômen, culote, flancos, glúteos e se torna um tormento do ponto de vista estético, 

principalmente para o público feminino. Sendo assim o tratamento de adiposidade localizada 

gera muito dinheiro no ramo da medicina estética e da fisioterapia dermato funcional. 

Pode-se classificar a deposição de gordura em dois tipos: depósito geral (mobiliza–se 

facilmente) e depósito hereditário (resistente ao emagrecimento). Não se trata de peso e sim 

da distribuição da gordura no corpo do individuo que se modifica a cada “efeito sanfona”. 

Nestes depósitos o metabolismo é mais devagar, e visando resolver isso existem os 

tratamentos localizados. Os depósitos hereditários são classificados de acordo com a sua 

localização: Andróide são os que acumulam gordura em braços, costas e abdome, mantendo 

os quadris e pernas magras;  Ginóide são aqueles que acumulam gordura em nádegas, culotes 

e pernas, mantendo os braços, abdome e costas magros e Mista onde as pessoas engordam 

para os lados acumulando gordura nos braços, cintura, quadris e culotes (Clínica de Estética 

Tripod, 2007). 
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Pode existir 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.  

 

4. Fisioterapia Dermatofuncional 

A especialidade de Fisioterapia Dermato Funcional nasceu no Brasil, mas antes era conhecida 

como Fisioterapia Estética. Após uma decisão de um grupo de profissionais especializados, 

foi modificada para Fisioterapia Dermato Funcional, que atende muito mais ao conceito de 

recuperação da funcionalidade da pele – objetivo de quem atua nesta área – sendo a estética 

uma consequência dos resultados obtidos. Em 2010 a especialidade foi reconhecida através da 

Resolução COFFITO nº. 362 de 20 de maio de 2009. 

A Fisioterapia Dermato funcional não visa apenas o objetivo de promover a recuperação 

físico-funcional dos distúrbios endocrinometabólicos, dermatológicos e muscoesquelétivos, 

más se apresenta com um caráter assistencial mais amplo com relação a trabalhos puramente 

“estéticos”. (BORGES,2010) 

Diante do exposto, a Fisioterapia Dermato Funcional prevê a prevenção, promoção e 

recuperação do indivíduo no que se refere aos distúrbios endócrino/metabólicos, 

dermatológicos, circulatórios e/ou musculoesqueléticos, usando para tal a arte de prevenir e 

restaurar as alterações patológicas. Conforme a Resolução 80: “Lançando mão de 

conhecimentos e recursos próprios, com os quais, baseando-se nas condições psico – físico – 

social, busca promover, aperfeiçoar ou adaptar através de uma relação terapêutica, o indivíduo 

a uma melhor qualidade de vida.” 

A fisioterapia dermato-funcional desde o ano de 2009 é reconhecida, pelo Conselho Federal 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFFITO) através de sua Resolução nº. 362 como 

uma área de especialização exclusiva do profissional fisioterapeuta. (CREFITO-8, 2009; 

COFFITO, 2009) 

 

5. Criolipólise 

A origem da ideia de criação da técnica da criolipólise está relacionada a alguns eventos raros 

analisados: as denominadas paniculite do picolé e paniculite equestre. O primeiro  evento 

remete à condição causada pela diminuição do volume de gordura dos lábios em consequência 

ao contato frequente com picolés e alimentos gelados, verificado em crianças.  O segundo 

refere-se à diminuição da camada de gordura da região interna das coxas de mulheres que, 

vestidas com calças justas, praticavam equitação sob-baixas temperaturas. Tais 

acontecimentos revelaram serem indícios de que o tecido adiposo seria mais sensível aos 

efeitos do frio do que a pele, e serviram de inspiração para a realização de estudos mais 

aprofundados sobre o fenômeno do tratamento criolipólise em si. (SILVA, 2013) 

Foi em 2008 que os experimentos pioneiros que tinham como objetivo comprovar a eficácia 

da técnica para a redução da espessura da camada adiposa foram realizados em um modelo 

suíno de Yucatán (JEWELL;SOLISH; DESILETS, 2011; COLEMAN etal., 2009). 

A exposição desses animais ao frio comprovou que a utilização da criolipólise pode 

desencadear uma redução de 30% a 50% na espessura da camada de gordura destes, 

(COLEMAN et al., 2009), já em seres humanos os estudos demonstraram uma redução de 20-

26% da camada de gordura localizada exposta ao frio 4-6 meses após o tratamento (JEWELL; 

SOLISH;DESILETS, 2011). 

O primeiro teste policêntrico em humanos da técnica foi realizado em 2009 por Sydney R. 

Coleman, Barbara M. Egbert, Kulveen Sachdeva, Jessica Preciado e John Allison. O 

experimento foi feito em dez pessoas, que se submeteram ao resfriamento gerado por um 

dispositivo criado especialmente para isso. A análise do antes e depois foi feita por meio de 
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ultrassom em nove dos pacientes, os quais foram submetidos, também, a avaliações 

neurológicas e colheita de tecido para biópsia. 

A palavra Cryo derivada do grego Kryos que significa gelo, frio, e constitui, na atualidade, 

uma das mais modernas técnicas de redução de medida corporal (COLEMAN et al., 2009) 

A criolipólise consiste em uma técnica não invasiva de diminuição da adiposidade localizada, 

através de resfriamento controlado e focalizado, promovendo assim uma paniculite localizada 

e modulação da gordura. (Avram et al., 2009; Nelson et al. 2009) 

2011). 

A técnica é considerada um recurso seguro, aprovado pela Health Canadá e Food and Drug 

Administration (FDA). O sistema de resfriamento a vácuo assistido age na gordura localizada 

promovendo a lipólise e consequente redução de medidas.  (JEWELL; SOLISH; DESILETS, 

2011; ZELICKSON et al., 2009). 

Tanto em humanos quanto em animais, o tratamento com a criolipólise não desencadeou 

nenhum tipo de lesão permanente à pele ou outras estruturas, sem alterações no perfil lipídico, 

incluindo colesterol total, lipoproteína de baixa e de alta densidade, colesterol e triglicérides. 

(JEWELL; SOLISH; DESILETS, 2011; ZELICKSON et al., 2009; COLEMAN et al., 2009) 

As baixas temperaturas no corpo estimulam uma aceleração metabólica a fim de realizar a 

quebra da gordura localizada visando elevar a temperatura corporal. Essa quebra gera 

consequentemente a produção de energia. Esse fenômeno é responsável pelo aumento da 

vascularização e, por consequência, o aumento do aporte nutricional ao tecido, ocasionando 

assim a remoção de toxinas e do excesso de água. Os adipócitos lesionados pelo frio iniciam 

entre vinte e quatro e setenta e duas horas após a exposição, uma resposta inflamatória 

controlada. Após terem sido danificadas, as células afetadas são eliminadas do organismo 

através do metabolismo. (JEWELL; SOLISH; DESILETS, 2011; ZELICKSON et al.,2009) 

A criolipólise só tem possibilidade de ser aplicada nas áreas que se adaptam bem as ponteiras. 

Não é possível fazer no rosto, por exemplo, porque o acoplador não se encaixa. (MUTTI, 

2013). 
O aparelho utilizado na técnica (figura 1) é adaptado para cada área do corpo. "Para a região da 

barriga existe uma ponteira maior, já para as costas e pneuzinhos laterais utiliza-se a ponteira 

menor", explica Mutti, 2013. 

 

 
 

Fonte: Mutti, 2013 

Figura 1: Aparelho de criolipólise 

 

As reações pós-procedimento (figura 2) mais comumente observadas são: alterações 

transitórias na função sensorial, porém, sem lesões em longo prazo nas fibras nervosas 

sensoriais, vermelhidão local que ocorreu imediatamente após a aplicação e que normalmente 

desaparece 30 minutos após o término da sessão, assim como pequenas modificações nos 

níveis de lipídeos ao longo do tempo, entretanto, dentro dos limites considerados normais. 
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(FERRARO et al.,2012; ZELICKSON et al., 2009; JEWELL; SOLISH; DESILETS, 

2011;COLEMAN et al., 2009) 

 

 
 

Fonte:http://pinsta.me/tag/m%C3%A9todopriscilapalazzo?start=942916358688728917 

Figura 2: Área pós aplicação criolipólise 

 

Segundo Zelickson et al (2009) as principais contraindicações a esse procedimento são: 

doenças raras, crioglobulinemia, doença paroxística ao frio, hemoglobinúria, urticária ao frio, 

gestantes, pacientes com alterações de sensibilidade e toda e qualquer alteração neurológica, 

pacientes com dispositivos intrauterinos (DIU), tumores, câncer. 

Os melhores resultados são observados em pacientes com pouca ou média quantidade de 

gordura localizada e sem muita flacidez associada. As regiões mais indicadas para a 

realização do tratamento são flancos (figura 5), abdômen (figura 4), gordura da prega do sutiã 

(figura 3), prega sub- glútea (bananinha) e culotes (figura 6). Os resultados começam a ser 

mais evidentes após 30 dias do tratamento e continuam melhorando até os 60 dias, quando o 

resultado final pode ser visto. 

 

 
 

 Fonte: http://www.revital.com.br/si/site/0513  
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Figura 3: Resultado criolipólise na gordura da prega do sutiã 

 

 
Fonte: http://clinicasenz.com.br/ 

Figura 4: Resultado criolipólise na região abdominal 

 

 
 

Fonte: http://criolipolisefunciona.blogspot.com.br/ 

Figura 5: Tratamento feito apenas em um dos flancos para comparação posterior  

 

 
 

Fonte: http://criolipolisefunciona.blogspot.com.br/ 

Figura 6: Antes e Depois da aplicação de criolipólise em culote e coxa  

 

6. Metodologia 

Este estudo foi desenvolvido utilizando dados encontrados na literatura já existente. Foram 

realizadas pesquisas bibliográficas por meio de livros e artigos dispostos em bases de dados, 

onde foram consultados artigos originais e de revisão sobre o tema proposto. 

A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, devido a mesma oferecer 

formas que auxiliam na definição e resolução dos problemas já conhecidos, permitindo 
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também explorar novas áreas onde os mesmos ainda não se cristalizaram suficientemente. 

Permitindo também que o tema seja analisado sob novo enfoque ou abordagem, produzindo 

novas conclusões.  

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 pode evitar-se problemas relacionados a tempo e recursos 

financeiros, tendo em vista que um estudo dessa natureza necessariamente envolveria 

pesquisa de campo e mais tempo para a coleta e análise de dados, mais característicos a um 

estudo de caso. Deve-se ressaltar ainda que o material assim organizado constitui uma base de 

dados consistente para a elaboração de estudos mais avançados. 

Para Martins (2000) não existem regras fixas para a realização de pesquisas bibliográficas, 

mas algumas tarefas que a experiência demonstra serem importantes. Diante disso, foi 

utilizado o seguinte roteiro de trabalho: 

a. Exploração das fontes bibliográficas: livros, revistas científicas, teses, relatórios de 

pesquisa entre outros, que contêm não só informação sobre determinados temas, mas 

indicações de outras fontes de pesquisa; 

b. Leitura do material: conduzida de forma seletiva, retendo as partes essenciais para o 

desenvolvimento do estudo; 

c. Elaboração de fichas: contém resumos de partes relevantes do material consultado; 

d. Ordenação e análise das fichas: organizadas e ordenadas de acordo com o seu conteúdo, 

conferindo sua confiabilidade; 

e. Conclusões: obtidas a partir da análise dos dados. 

Através da pesquisa bibliográfica, faz-se possível a análise do tema deste artigo sob uma nova 

abordagem. 

Através deste método, possibilita-se agrupar em uma única base de dados todas as 

informações obtidas, cujas fontes encontram-se em bibliotecas, coleções particulares de 

professores e amigos, publicações, entre outros. Sendo assim, consegue-se obter um 

panorama mais amplo sobre a criolipólise como técnica não invasiva para tratamento de 

gordura localizada. 

 

7. Resultados e discussão 

Devido a grande procura por técnicas não invasivas para tratamento de gordura localizada o 

mercado da medicina e estética e da fisioterapia dermato funcional vem a cada dia se 

atualizando mais visando se adequar a exigência dos pacientes/clientes. 

A criolipólise vem sendo vista como uma grande aliada na intervenção contra a gordura 

localizada, devido sua praticidade e baixos risco a oferecer a pessoa que realiza esse 

tratamento. 

A criolipólise pode ser feita em qualquer estação do ano, inclusive no verão. Porém se a ideia 

é que o resultado final seja visualizado na estação da praia e do sol, é necessário a realização 

com uma certa antecedência, já que o resultado completo leva de 60 a 90 dias para aparecer. 

Por não haver necessidade de uma preparação especifica para a criolipólise. O indivíduo que 

irá se submeter ao tratamento poderá consumir alimentos e se exercitar normalmente antes ou 

após a realização do procedimento. Também não dá necessidade de nenhum exame 

laboratorial para se submeter à técnica (SILVA, 2013). 

Segundo Revital (2013), durante a aplicação, a criolipólise realiza uma agressão seletiva 

apenas as células de gordura da região acoplada à ponteira. O aparelho realiza a sucção, 

mantendo assim a gordura entre seus dois painéis, resfriando automaticamente a área a ser 

tratada por uma hora.  A sensação na hora da acoplação é de um puxão firme e o 

congelamento não afeta as estruturas adjacentes. A pele, por exemplo, é protegida por uma 

manta própria para o tratamento utilizada na sessão. Por não ser invasivo, o paciente retoma a 
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sua rotina imediatamente após o tratamento se quiser, no mesmo dia, normalmente. Ao 

congelar a área dentro do acoplador , as membranas das células de gordura do local são 

danificadas, levando-as naturalmente à apoptose, que é a destruição da célula, num período de 

seis a oito semanas. Gradativamente, as células do sistema linfático são atraídas pelo 

fenômeno da apoptose e acabam excretando a gordura degradada entre seis e oito semanas 

seguintes. Essa gordura é disponibilizada lentamente pelo sistema linfático e é metabolizada 

no fígado, mas sem comprometimento em seu funcionamento. A gordura é excretada de 

forma natural e lentamente. O tratamento não provoca necrose ou quaisquer outros danos aos 

outros órgãos. A cada sessão, 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. 

É importante salientar que pode haver dor no momento da sucção proporcionada pelo 

aparelho, mas após o resfriamento da gordura a região fica anestesiada. Também poderá haver 

desconforto no momento de retirada do aplicador, mas algo suportável. É comum a formação 

de eritemas no local logo após a retirada do acoplador. O aparecimento de hematomas pode 

vir a ocorrer, porém não são frequentes, e quando aparecem são passageiros. (MUTTI,2013) 

Em seu estudo Dierickx (2013) salientou que não foram relatados quaisquer efeitos colateras 

a criolipólise, bem como o procedimento foi bem tolerado por 89% dos entrevistados. Os 

resultados da pesquisa demonstram que 73% dos pacientes se disseram satisfeitos e 82% 

recomendariam o procedimento a um amigo. Visualizou-se também uma redução de 23% na 

espessura da camada de gordura em 3 meses. Abdômen, costas e flanco foram os locais que 

mais obtiveram resultados. 

Silva (2013) descreve que o tempo de duração do tratamento de uma área de 20 por 20 

centímetros dura em média uma hora. Porém para tranquilidade dos pacientes a criolipólise 

pode ser feita em mais de uma região ao mesmo tempo se o aparelho dispor de dois 

acopladores e também pode ser realizada em outras áreas no mesmo dia sem oferecer riscos 

ao paciente. 

Coleman (2009) realizou um estudo com 10 indivíduos, onde pode ser observar a redução de 

gordura em 9 dos 10 submetidos a técnica.  A redução de gordura foi mensurada atráves de 

ultra-som realizadas antes do tratamento e após o tratamento. O tratamento resultou em 

redução de 20,4% da camada de gordura em 2 meses e 25,5% aos 6 meses após o tratamento. 

Foi relatada também uma redução transitória da sensibilidade em seis de nove indivíduos 

submetidos a avaliação neurológica, no entanto esse efeito foi transitório e logo cessou. Não 

houveram danos a pele, nem alterações sensoriais duradouras, tampouco alterações no perfil 

lipídico, incluindo colesterol total e triglicérides.  

Ferraro (2012) em seu estudo observou uma redução média da espessura de gordura em 

3,02cm e de circunferência uma diminuição de 4,45cm. O peso não sofreu nenhuma alteração 

e nem foi relatado qualquer reações adversas ao tratamento. A análise histológica e 

imunohistoquímica confirmou uma redução gradual do tecido adiposo através da apoptose 

celular programada. A redução da gordura acarretou em uma melhoria significativa na 

microcirculação local. 

Para Mutti (2013) uma ou duas sessões já são suficientes para trazer resultados. Podendo em 

alguns casos serem necessárias mais aplicações. A partir do décimo dia já é possível observar 

a quebra de gordura , porém o resultado final visualiza-se de dois a três meses após a sessão. 

É possível mensurar a diferença na fita métrica, mas a maneira onde pose se passar um melhor 

feedback para o paciente é fazendo a comparação de fotografias do antes e depois, na mesma 

posição, explica a especialista. Em uma única aplicação, estudos científicos em Harvard 

apontam para uma redução de 20% a 25% da adiposidade localizada na região tratada. 

Podendo haver variação nos resultados de pessoa para pessoa.  
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Revital (2013) explica que caso a gordura removida na primeira sessão não seja suficiente, 

uma segunda sessão poderá ser realizada em cerca de dois meses após a primeira no mesmo 

local. Por não existirem sessões de manutenção, visando manter o resultado obtido 

recomenda-se que a pessoa evite o ganho de peso, adotando hábitos saudáveis como a dieta 

balanceada e prática de atividade física. 

Carvalho (2014) Destaca que muitas pessoas não tem estado totalmente satisfeitas com o 

resultado através da realização apenas da criolipólise e visualizando isso a Drª Priscila 

Palazzo, que já utiliza a técnica desde 2011,  idealizou o Método Priscila Palazzo, onde é 

realizada apenas uma aplicação da criolipólise e após o tratamento é necessário a realização 

de sessões pós-crio. O que diferencia a criolipólise isolada do Método Priscila Palazzo é o 

percentual de perda de gordura: uma média de 25% a 30% no tratamento convencional e 50% 

a 55% na técnica de associações. 

   

8. Conclusão 

Devido à intensa mudança no estereótipo de beleza imposto pela sociedade, faz se necessário 

uma constante atualização dos profissionais do ramo da estética, visando atender os anseios 

do público em questão. 

A busca por um corpo saudável e belo vem cada vez mais aumentando na população, ao 

mesmo tempo em que querem resultados as pessoas não querem mais se submeter a 

procedimentos invasivos, com receio dos riscos que os mesmo oferecem, desencadeando 

assim uma ascensão e destaque para as técnicas não invasivas. 
A Fisioterapia Dermato-Funcional está cada vez apresentando mais recursos terapêuticos não 

invasivos visando um maior conforto do paciente na redução da gordura localizada, tendo maior 

destaque na atualidade a criolipólise. 

A criolipólise destaca-se, por ser um tratamento que apesar de altos custo, apresenta excelentes 

resultados, sendo necessário muitas vezes apenas uma aplicação associada aos tratamentos pós 

crio, onde a pessoa consegue uma redução de gordura que outrora só seria proporcionada pela 

lipoaspiração que é um procedimento invasivo, que oferece vários riscos aos paciente e que deixa 

o paciente temporariamente com algumas limitações pós operatórias, dentre elas inchaço, dor no 

local, e muitas vezes até limitação de amplitude de movimento. 

E importante ressaltar que para o sucesso no tratamento faz se necessário a procurar de um 

profissional qualificado, a utilização de aparelhos regulamentados pela anvisa, bem como a 

correta indicação e aplicação da técnica. 

Pelos resultados já obtidos em estudos científicos pode se concluir que a técnica é muito 

promissora, um método seguro, bem tolerado e eficaz para o tratamento de gordura localizada.  

Porém por ser um método recente ainda é necessário mais estudos á fim de descrever melhor 

todos seus benefícios, bem como forma correta de aplicação e protocolos, e também possíveis 

intercorrências que podem acontecer caso a técnica não seja aplicada de forma correta. 
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