
RESUMO

O aumento de pessoas com sobrepeso tem sido muito comum, a

criolipólise é um dos procedimentos mais procurados por reduzir

significativamente a gordura localizada e ser seguro e não

invasivo.

INTRODUÇÃO

Excesso de gordura corporal provoca problemas

de saúde e distúrbios sociais Busca por procedimentos aumenta

Criolipólise cresce em procura por ser seguro e não invasivo

Criada em 2005 pela Zeltiq Aesthetics, Inc. (Pleasanton CA).

Descoberta: Paniculite Picolé. Primeiros estudos em porcos,

concluiu-se que tecidos ricos em lipídios são mais suscetíveis a

lesões pelo frio do que tecidos ricos em água (BORGES;

SCORZA, 2014). A técnica foi aprimorada em 2008 por

pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos

(BORGES; SCORZA, 2016). A Figura 1 abaixo mostra um

aparelho comum de Criolipólise:

OBJETIVOS
Analisar os efeitos causados no tecido adiposo com o aparelho de

criolipólise, verificar a reação que o aparelho de criolipólise

causa na gordura localizada e atualizar as bases de dados.

Analisar os efeitos causados no tecido adiposo com o aparelho

de criolipólise, verificar a reação que o aparelho de criolipólise

causa na gordura localizada e atualizar as bases de dados

JUSTIFICATIVA

Novas pesquisas sobre criolipólise são necessárias para atualizar

os dados e trazer novas perspectivas de mercado para esse

tratamento

METODOLOGIA

Pesquisa de revisão bibliográfica. Foram consultadas bases de

dados: SCIELO, LILACS, DOVE MEDICAL PRESS,

ANVISA, INMETRO, publicações internacionais e nacionais

compreendidos dentro do período de 2001 a 2020. Estudo de

revisão e coleta dos principais artigos sobre tratamentos com o

aparelho de criolipólise

EFEITOS DO TRATAMENTO CRIOLIPÓLISE NO TECIDO ADIPOSO
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Figura 3: Manípulo do aparelho de Criolipólise. Autoria

própria

Depois de iniciado o tratamento, a sequencia de 

mecanismos de ação ocorre da seguinte forma:

- Primeiras 24 h: Apoptose dos adipócitose

- De 2 a 3 dias: inicia um processo inflamatório

- Após 14 dias: surgem os macrófagos (digerem as

células de gordura) e início da redução de gordura

- Com 60 dias inicia-se a diminuição da inflamação

- De 90 a 120 dias: avaliar os resultados

(encerrado o processo inflamatório) (NELSON,

2009).

A Figura 5 a seguir mostra a redução da gordura

localizada após 30 dias depois da sessão de

criolipólise

O adipócito ao ser submetido a uma baixa

temperatura e ao perder muita quantidade de calor,

acaba perdendo suas propriedades e suas funções,

não conseguindo assim sobreviver. O que

posteriormente resulta na fagocitose dessa célula e

na eliminação dela pelas vias de excreções

naturais (AGNE, 2016). A Figura a seguir mostra

imagens da redução de tamanho da gordura antes e

depois da criolipólise.

Figura 4: Redução do tamanho da gordura com a Criolipólise

Disponível em: https://www.hindawi.com/journals/cridm/2016/6052194/)

Figura 5: Redução de gordura localizada com 30 dias após o procedimento na

região do abdômen. Aplicações em formato diamante. Autoria própria.

Durante o processo é necessário utilizar membrana

anticongelante a fim de que evite queimaduras causada

pelo frio. Abaixo é mostrado um exemplo deste produto.

Figura 6: Membrana anticongelante Ice Protection. Autoria própria

Figura 2: Sequencia de etapas no tratamento com

criolipólise. Disponível em:

https://nogueirense.com.br/conheca-o-tratamento-que reduz-

gordura-localizada-em-dois-meses/

RESULTADOS

Após realizar o procedimento de criolipólise, ocorre apoptose dos

adipócitos, ou seja, uma morte celular programada, iniciando

uma cascata de eventos em reação inflamatória até obter a

eliminação da gordura. O procedimento se dá através de uma

tecnologia de resfriamento intenso e localizado que atinge e elimina

as células de gordura sem lesionar os tecidos vizinhos. (MILANI;

JOAO e FARAH, 2006)

CONCLUSÃO:

A inflamação do tecido adiposo (paniculite adipocitária) e a apoptose

são as principais causas da morte dessas células e da redução de

gordura na região. São necessários mais estudos sobre novas

descobertas do procedimento e para identificar mais informações

sobre a não alteração dos níveis de colesterol, triglicerídeos e as

funções hepáticas após o procedimento de criolipólise.

Existem vários estudos sobre o método de criolipólise e seus efeitos

na redução de gordura localizada, onde a inflamação do tecido

adiposo (paniculite adipocitária) e a apoptose como as principais

causas da morte dessas células e da redução de gordura na região.

São necessários mais estudos sobre novas descobertas do

procedimento e para identificar mais informações sobre a não

alteração dos níveis de colesterol, triglicerídeos e as funções

hepáticas após o procedimento de criolipólise.

Figura 7: Áreas de aplicação da criolipólise: Disponível em: 

https://m.facebook.com/criocianorte/posts
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Figura 1: Imagem de autoria própria: Aparelho Comum de Criolipólise 

DESENVOLVIMENTO

Manípulo aplicado em uma área alvo, temperatura de

arrefecimento específica (ANVISA autoriza de -5°C a -15°C),

tempo predeterminado de 40 à 60 minutos (ZELICKSON et al,

2009).

As Figuras 2 e 3 a seguir mostram a sequencia do tratamento

com criolipólise e o Manípulo do aparelho de Criolipólise,

respectivamente

https://nogueirense.com.br/conheca-o-tratamento-que

