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RESUMO 

 A criolipólise é uma técnica que promove uma notável redução do tecido 

adiposo com apenas uma aplicação. É um método seguro, não invasivo, que não 

apresenta alterações no perfil lipídico e nas funções hepáticas do indivíduo, é um 

procedimento ideal para a eliminação da gordura localizada. Essa técnica se baseia 

no arrefecimento dos adipócitos, induzindo-os a uma morte celular programada cuja 

eliminação é efetuada pelo sistema imunológico. O objetivo deste estudo é analisar 

e comparar a temperatura obtida no centro da prega durante a criolipólise com 

outras temperaturas descritas na literatura. Para isso, foi utilizado um aparelho 

Asgard® (Adoxy), modelo VC9, com quatro manípulos e ponteira blindada do 

tamanho médio para efetuar a sucção e arrefecimento da prega, composta por pele 

e tecido adiposo. O procedimento foi realizado na região do pescoço de um porco, 

onde esta área foi submetida a uma temperatura externa de –15ºC, refletindo em 

uma temperatura intradérmica média de 9ºC, menor que as descritas nas literaturas. 

Os resultados mostraram a viabilidade do uso dessa temperatura e uma redução no 

tecido adiposo do local no qual foi realizado o procedimento. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O tecido adiposo é um tecido conjuntivo localizado na hipoderme e cuja função 

é o isolamento térmico, absorção de impacto, armazenamento energético em forma 

de triglicerídeos, modelar e proporcionar forma à superfície corporal.5; 15 

A diferença entre a forma do corpo feminino e masculino também se deve a 

espessura do tecido adiposo, que nas mulheres corresponde de 20 a 25% do peso 

corpóreo e nos homens de 15 a 20%. O excesso de adipócitos gera a incomoda 

gordura localizada.5   

A criolipólise é um procedimento seguro, não invasivo que atua sobre esse 

tecido adiposo localizado. O equipamento faz com que ocorra um vácuo que aspira 

pele e tecido adiposo da região aplicada, formando uma prega que ao ser resfriada a 

uma temperatura abaixo da temperatura corporal gera uma paniculite que ativa o 



 
 

sistema mononuclear fagocitário, sendo esta resposta a responsável pela eliminação 

dos adipócitos de maneira natural e gradativa.1; 3; 8; 9; 10; 13 

Uma das dúvidas a respeito da criolipólise era o seu efeito sobre os níveis de 

colesterol, triglicerídeos e nas funções hepáticas, questão que foi elucidada em um 

estudo realizado por Kenneth B. Klein, et. al., no qual foi comprovado que após a 

criolipólise não há alterações significativas no perfil lipídico e nas funções hepáticas.7 

 

OBJETIVO  

 

Este estudo tem como objetivo analisar a temperatura central da prega obtida 

no experimento e compará-la com a temperatura descrita em artigos disponíveis em 

bancos de dados internacionais. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi utilizado no experimento 1 porco, macho, de 1 ano de idade, pesando 

aproximadamente 9 Kg, o qual foi comprado pela Empresa Adoxy Medical. 

Foi realizado jejum hídrico e alimentar de 8 horas, em média, anteriores ao 

procedimento. Estabeleceu-se também antibióticoterapia preventiva a base de 

amoxicilina (Agemox®) na dose de 50mg/kg. A via de eleição para aplicação das 

drogas foi à intramuscular. 

Como medicamento pré-anestésico foi utilizada Ketamina (Zoovet®) na dose 

média de 15 mg/kg, intramuscular. Na manutenção do procedimento, e com auxílio 

do médico veterinário, foi administrado Ketamina (Zoovet®) 0,5 ml/kg, intravenosa e 

15 mg/kg, intramuscular. Foi administrado também, juntamente com o soro, 

Omidazolan (Paddock®), na dosagem de 0,6 mg/hr/kg.  

Após a administração da MPA (medicação pré-anestésica), foi realizada 

tricotomia desde a região do terço inferior da cabeça até a parte proximal do 

membro anterior, realizando em seguida anti-sepsia do local com álcool iodado, para 

higienização tornando o ambiente o mais estéril possível para os procedimentos.   



 
 

Convencionou-se a região do pescoço para a realização dos procedimentos 

de Criolipólise, que consistia na sucção do tecido através de uma ponteira blindada, 

tamanho médio, com vácuo de 60%. Foi realizado o procedimento de 

contínuo/pulsado/contínuo, padronizado pelo prof. Rodrigo Fabrizzio, no intuito de 

aumentar a prega e oferecer uma maior área submetida ao procedimento. 

  

 

Equipamento de Criolipólise 

Para este estudo foi utilizado o aparelho Asgard® (Adoxy), modelo VC9, com 4 

manípulos. Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 5. Local da aplicação da Criolipólise. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 6. Aparelho de Criolipólise. 

Fonte: Adoxy Medical 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 
 

Termômetro  

Para mensurar a temperatura da prega, submetida ao procedimento de 

criolipólise, utilizou-se um termômetro da marca Gulterm 180. O Gulterm 180 é um 

termômetro digital com sonda incorporada que lhe garante bastante praticidade. 

Temperatura –30+180ºC com sonda de imersão 0,6x60 ou 120CM (Figura 6). 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A técnica da criolipólise envolve o arrefecimento do tecido adiposo, que está de 

acordo com o segundo princípio da termodinâmica, o qual determina que o fluxo de 

calor resultante flui do corpo com maior temperatura para o corpo com menor 

temperatura.2  

Em um estudo realizado por Hyunji Lim, B.S. com tecido lipídico de roedores 

comprovou que o tecido adiposo, além de possuir uma baixa condutibilidade térmica, 

0,19 W/mk, é mais sensível às baixas temperaturas. Em situações nas quais há 

variações de temperatura, estas se refletem no estado físico do triglicerídeo 

presente no adipócito, que em situações normais de temperatura encontra-se em 

estado semilíquido.4 

Figura 6. Equipamento utilizado na aplicação. Em A, 

termômetro da marca Gulterm®. Em B, ponteira média de 

Criolipólise, do equipamento Asgard – Adoxy ®. 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 
 

No entanto, ao ser resfriado, os triglicerídeos são afetados, alterando suas 

propriedades químicas e morfológicas.4 Essas alterações acarretam na cristalização 

lipídica que ocorre por volta de uma temperatura interna de 10ºC, desencadeando 

um processo apoptótico.6; 11; 12 

No estudo realizado por Sasaki, G.H., et. al., foi aplicado o tratamento de 

criolipólise em 118 pacientes, e obtiveram uma temperatura média internade 9,5ºC. 

Os locais de tratamento mais comuns foram o abdômen e o quadril, que resultou em 

uma redução média de 27% e 25% respectivamente.13 

No presente estudo, foi realizado o procedimento de criolipólise em um porco, 

na região do pescoço, com uma temperatura externa de -15ºC. Após 45 minutos de 

procedimento a temperatura interna atingiu 9,2ºC, depois de 52 minutos chegou a 

9ºC e após 60 minutos de aplicação obteve-se 8,8ºC, que resultou em uma média 

subdérmica de 9ºC no centro da prega, que promoveu uma redução da gordura na 

região tratada.  

Dessa forma, torna-se nítido que a diminuição da temperatura interna do centro 

da prega se reflete em um aumento da porcentagem de redução do tecido adiposo, 

porém deve se ressaltar que a menor temperatura subdérmica utilizada deve ser 

maior que 2ºC, pois o tecido adiposo submetido a temperaturas iguais ou inferiores a 

2ºC sofre lesão celular irreversível, causando necrose tecidual.4; 13; 16  

Entretanto, ainda são necessários mais experimentos para definir e padronizar 

uma temperatura que possibilite maiores resultado na eliminação do excesso de 

adipócitos. 

 

RESULTADOS 

 

Durante o procedimento a temperatura utilizada no aparelho foi de – 15ºC, 

que corresponde a uma temperatura interna média no centro da prega de 9ºC, 

resultando em uma redução da área tratada devido apoptose dos adipócitos (Figura 

7). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Portanto, conclui-se que a utilização da temperatura de -15ºC corresponde a 

uma temperatura intradérmica média de 9ºC, que é viável e segura para o 

procedimento da criolipólise e gera uma redução do tecido adiposo local. Contudo, 

ainda são necessários mais estudos para saber qual a temperatura ideal no centro 

da prega para otimizar a eliminação da gordura localizada, sem que haja danos ao 

tecido circunjacente. 

 

Figura 7. Em A, demonstrativo do procedimento. Em B, temperatura do termômetro 

com 45 minutos de Procedimento de Criolipólise.  Neste momento o termômetro 

marcava + 9.2°C. Em C, temperatura do termômetro com 52 minutos de 

Procedimento de Criolipólise.  Neste momento o termômetro marcava + 9.0°C. Em D, 

temperatura do termômetro com 60 minutos de Procedimento de Criolipólise.  Neste 

momento o termômetro marcava + 8.8°C.  

Fonte: Arquivo Pessoal 
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