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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de verificar a eficácia e 

segurança da Criolipólise, método recente de contorno corporal que utiliza o 

resfriamento controlado do tecido adiposo agindo num nível celular. Esta técnica 

baseia-se no conceito de que os adipócitos são mais sensíveis ao frio do que os 

tecidos circundantes. 

Este estudo é relevante, pois Criolipolise é considerado um procedimento 

não-invasivo, mas que age em nível celular promovendo uma inflamação no tecido 

adiposo, cujas consequências podem ser diversas variando de organismo para 

organismo. Em 2010 o procedimento foi autorizado pelo FDA, desde então todas as 

pesquisas realizadas eram unanimes em relação a eficácia e segurança do 

procedimento e relatavam apenas efeitos colaterais leves e médios, mas 

recentemente pesquisas indicam que o método pode ocasionar hiperplasia.  

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a procura por tratamentos que visam diminuir ou eliminar a 

gordura excedente no corpo vem crescendo, graças ao desejo da sociedade de 

estar dentro de determinados padrões estéticos. A gordura localizada é uma das 

grandes preocupações da sociedade atual, e faz com que métodos que têm como 

objetivo sua eliminação ou diminuição estejam em alta. 

O mercado de estética oferece uma variedade de procedimentos para a 

redução da gordura localizada, como a lipoaspiração é a técnica mais eficaz na 

eliminação do tecido adiposo sobressalente, invasivo e, como tal, envolve riscos 

significativos como por exemplo, dor, infecção, recuperação prolongada, cicatrizes, 

hematoma e trombose venosa. O número significativo de riscos associados à 

lipoaspiração faz com que muitos pacientes invistam em procedimentos não-

invasivos como criolipólise (ALDERMAN et al., 2009). 

OBJETIVO 

Pesquisar a partir da literatura existente a eficácia do método Criolipólise na 

redução de gordura localizada.   

 

 



METODOLOGIA  

O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica constituída de artigos científicos, acessados nas bases de dados: Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), Dedalus (Banco de Dados Eletrônicos da USP) e 

Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). A busca foi 

retrospectiva limitando-se aos artigos científicos publicados entre 1994 e 2015, 

sendo que os artigos sobre criolipólise são todos a partir de 2008, pois trata-se um 

procedimento recente. Usamos os seguintes descritores: gordura localizada; tecido 

adiposo; tratamento; drenagem linfática; radiofrequência; criolipólise. Como critério 

de inclusão para a seleção do material pesquisado foram considerados os materiais 

publicados em língua portuguesa e inglesa, na íntegra, escritos por profissionais da 

saúde e que contemplam os objetivos da pesquisa.  

DESENVOLVIMENTO 

Em 2010 Criolipólise foi registrado como um eficaz e seguro tratamento para 

a redução de gordura subcutânea pelo FDA (Food and Drug Administration). Os 

Flancos e abdome são as regiões autorizadas pelo FDA para o tratamento, mas off-

label as áreas como parte de trás dos braços, parte interna da coxa e peito têm 

recebido o tratamento (DIERICKX et al., 2013; MUNAVALLI, 2013). 

Estudos pré-clínicos com suínos demonstraram que os locais da pele que 

sofrem um arrefecimento controlado são induzidos a uma paniculite do tecido 

subcutâneo adiposo. A análise histológica dos estudos com suínos demostraram a 

perda de aproximadamente 80% da camada de gordura superficial e 40% da 

espessura total da camada de gordura em 3,5 meses após o tratamento 

(MANSTEIN et al., 2008). 

Assim, expostas a temperaturas entre (-1 a -7) os adipóticos induzem a um 

processo inflamatório, seguida de fagocitose e apoptose, sem lesionar a pele 

sobrejacente. Ao serem submetidas a temperaturas negativas as células iniciam um 

processo inflamatório em até 72 horas, mas este processo pode iniciar-se em até 14 

dias. Entre o 14º e 30º dia acontece a fagocitose e no intervalo de 60 a 90 dias o 

processo inflamatório regride e o volume da célula adiposa diminui com 

espessamento dos septos interlobulares concorrente (SASAKI; ABELEV; TEVEZ-

ORTIZ, 2014; SHEK; CHAN; CHAN, 2012).    



RESULTADOS PRELIMINARES  

Vários estudos em seres humanos mostraram resultados comparáveis. A 

pesquisa de Garibyan et al. (2014) demonstrou redução significativa da área tratada 

sem relato de efeitos colaterais inesperados. O mesmo concluiu o estudo de 

Stevens; Bachelor (2015). A grande maioria das pesquisas atesta que os efeitos 

adversos são pequenos e, quando ocorrem, não trazem sequelas ou complicações 

importantes, e sua resolução ocorre em curto espaço de tempo. Mas o estudo de 

Jalian et al. (2014) verificou através de exame de imagiologia por ressonância 

magnética (MRI), o aumento de tecido subcutâneo em determinado paciente. Outra 

pesquisa de Singh et al. (2015) realizada com 422 pessoas concluiu que a 

ocorrência de hiperplasia é cem vezes maior que a divulgada. 
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