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RESUMO
A utilização de frio como forma de tratamento (crioterapia), amplamente difundida
na área ortopedia e traumatológica, também ganhou espaço na área dermatofuncional, tendo resultados bastante satisfatórios na prática clínica, porém, até o
momento, ainda há poucos estudos e evidências científicas de sua eficácia. Este
estudo tem como objetivo buscar evidências disponíveis sobre os efeitos de
crioterapia na lipodistrofia localizada. Trata-se de uma revisão integrativa. As bases
de dados online selecionadas foram Biblioteca Virtual em Saúde, Pubmed, Google
Acadêmico, Periódicos Capes, Trip Database e PEDro e os descritores de assunto
utilizados foram: lipodistrofia, celulite e crioterapia. Foram incluídos na revisão
cinco artigos, sendo selecionados somente estudos clínicos que tinham relação
com a crioterapia na lipodistrofia localizada. Conclui-se que embora a técnica
possa mostrar eficiência na prática clínica, ainda existem poucas evidências
disponíveis que comprovem seus reais efeitos e as melhores formas de aplicação.
Além disso, os poucos estudos disponíveis diferem entre si, dificultando assim, sua
comprovação científica.
Palavras-Chave: Lipodistrofia. Celulite. Crioterapia.
ABSTRACT
The use of cold as a treatment (cryotherapy), widespread in the orthopedics and
traumatology areas, also gained ground in the dermato-functional area, with
satisfactory results in the clinical practice, but, until the moment, there are still few
studies and scientific evidences about their effectiveness. This study aims to
search in the literature available evidences about the effects of cryotherapy in the
localized lipodystrophy. It is an integrative review study of the literature. The online
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databases selected were Virtual Health Library, Pubmed, Google Academic, Capes
Journals, Trip Database and PEDro and the subjects descriptors used were:
lipodysthophy, cellulitis and cryotherapy. Were includes in the review 5 articles,
selected only clinical studies related to cryotherapy in the treatment of localized
lipodystrophy. We concluded that although the technique can show efficiency in the
clinical practice, there are still few available evidences proving their real effects and
the best ways of application. Furthermore, the few studies available differ, thus
hindering, their scientific evidence.
Keywords: Lipodystrophy. Cellulitis. Cryotherapy.

INTRODUÇÃO
A liposdistrofia localizada, ou seja, uma projeção de gordura em um
determinado local, que ocorre principalmente na região abdominal, é um fator que
leva à baixa-estima, frustração e isolamento social nos dias de hoje, nos quais a
beleza é levada tão a sério pela sociedade e mídia. O acúmulo de gordura na
região abdominal, no gênero feminino, se deve à constituição, ao biótipo, que pode
ser classificado como ginecóide (acúmulo de gordura na metade inferior do corpo)
ou andróide (acúmulo de gordura na metade superior). Também pode ocorrer por
obesidade ou fatores genéticos, influenciada pelo baixo metabolismo basal, massa
magra escassa, por causas endógenas e alterações nos esteróides ovarianos.
Além disso, pode ser favorecida pelo sedentarismo, pela falta de regularidade e
controle da alimentação e por ingestão de drogas, como antidepressivos,
corticoesteróides, anticoncepcionais, entre outros (MILANI, 2006).
Cabe ressaltar, no entanto, que a gordura corporal possui papel importante
no organismo, sendo necessária para vários processos fisiológicos essenciais,
entre eles: proporcionar maior reserva corporal de energia potencial, fornecer
proteção mecânica aos órgãos vitais, preencher espaços entre os tecidos e auxiliar
na manutenção de certos órgãos em suas posições normais (BORGES, 2006),
criar um isolamento frente aos agentes térmicos do ambiente, atuar como veículo
de transporte para as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), funcionar como um
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reservatório de água (GUIRRO, 2004) e metabolizar hormônios criando assim um
sistema complexo que controla o ritmo da lipólise dos adipócitos (KEDE, 2004).
Nosso organismo possui uma reserva de gordura de aproximadamente
15% do nosso peso corporal nos homens e 25% nas mulheres. A gordura é
armazenada em forma de triglicerídeos, que correspondem a cerca de 99% do total
de gordura corporal. Cada triglicerídeo é constituído por três moléculas de ácido
graxo esterificados em glicerol (BORGES, 2006). O excesso de ingestão de
energia fica armazenado no adipócito, quando um indivíduo consome mais calorias
do que gasta.
Segundo Borges (2006), o adipócito possui como principal característica o
armazenamento de gordura através da dieta, disponibilizando-a ao organismo, de
forma modulada, e quando necessário, fornecendo energia. A energia de um
alimento é medida pela quantidade de calor que libera até a completa degradação
desse alimento aos seus produtos metabólicos finais, e é expresso em Caloria,
unidade de medida do calor. A formação de energia pelo organismo parte da
transformação da gordura armazenada e esse processo também é convertido em
calor (GUYTON, 1988). Ainda, o organismo, quando exposto ao frio, queima os
estoques de gordura para restabelecer sua temperatura, pois o metabolismo da
gordura (lipólise) produz calor (STÜPP, 2007). A lipólise transforma o triglicerídeo
em ácido graxo e glicerol (moléculas menores), que se difundem pela membrana
da célula mais facilmente, proporcionando diminuição do volume no local do
resfriamento prévio.
Segundo Visioli (2003), as reações químicas envolvidas na atividade
metabólica são incrementadas por uma elevação ou depressão da temperatura,
chamada Lei de Vant´Hoff que diz que o aumento do metabolismo será maior na
região onde for gerada a maior parte do calor, ocorrendo um aumento da taxa
metabólica. Toda energia liberada pelos nutrientes do nosso corpo é transformada
em calor, a temperatura corporal é controlada de modo muito preciso, pelo
equilíbrio entre a intensidade da perda de calor e a intensidade da produção de
calor. O calor pode ser perdido por três meios: radiação, condução e evaporação
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(GUYTON, 1988). Aqui, cabe destacar que a utilização do frio local provoca uma
condução do calor corporal para fora e da condução do frio para dentro do corpo,
pois o calor sempre se move da região corporal de maior energia, procurando gerar
um equilíbrio entre meio interno e externo.
A crioterapia é muito utilizada em processos inflamatórios agudos, onde
controla o edema e a formação de hematomas, pela vasoconstrição local,
diminuindo dessa forma os mediadores da dor e sua ação no sistema nervoso,
responsável pela condução dolorosa. Os primeiros registros de aplicação de frio,
com neve e gelo natural foram realizados pelos antigos gregos e romanos para
tratar uma variedade de problemas médicos, os primeiros livros e artigos sobre a
crioterapia foram escritos no início do século XIX e, em 1835, a aplicação de
compressas geladas em ferimentos inflamados era base popular (KNIGHT, 2000),
porém é considerado pouco fundamentado cientificamente para intervenções na
área de dermato-funcional, justamente pela falta de estudos que comprovem seus
reais efeitos. Os profissionais que utilizam a crioterapia baseiam-se nos efeitos
sistêmicos por ele provocados, sendo que a reação do tecido subcutâneo ao
resfriamento é a mesma apresentada pela pele, ou seja, diminuição do
metabolismo e da circulação (GUIRRO, 2004). Dessa forma, teoricamente, a
termorregulação entra em ação, provocando lipólise do tecido adiposo do local
resfriado, para produzir calor e reaquecer o mesmo, diminuindo, em contrapartida,
o volume de gordura.
As aplicações de frio provocam um declínio imediato e rápido da
temperatura da superfície sobre a qual agem. A velocidade do resfriamento diminui
constantemente até atingir um platô, e após a aplicação a temperatura sobe
abruptamente, porém com menor intensidade. A temperatura dos tecidos mais
profundos só começa a diminuir após alguns minutos da aplicação do frio, e a
seguir, passam por uma redução mais gradual e de menor intensidade do que a
temperatura subcutânea. A resposta tardia de alteração da temperatura nos tecidos
profundos resulta do tempo que o calor leva para ser conduzido entre as várias
camadas de moléculas de tecido.
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A utilização de crioterapia nas patologias estéticas tem como princípio
básico reduzir a temperatura normal dos tecidos subcutâneos.Para isso, ela precisa
ficar em contato por maior tempo e pelo mesmo motivo faz-se o uso de substâncias
que conseguem prolongar o resfriamento, além do enfaixamento que garante uma
oclusão, isolando o contato com o meio. Dessa forma, o objetivo do presente
estudo foi buscar evidências científicas disponíveis na literatura, que comprovem a
eficácia do uso da crioterapia no tratamento da lipodistrofia localizada.

METODOLOGIA
A fim de atingir o objetivo proposto, realizou-se uma revisão integrativa da
literatura. Este método de pesquisa permite buscar, reunir e sintetizar as pesquisas
já concluídas sobre o tema de interesse. Uma revisão integrativa realizada de
forma adequada exige os mesmos padrões de rigor, clareza e replicação utilizados
nos estudos primários (BEYA E NICOLL, 1998). Para a realização da revisão
integrativa adotou-se os seguintes critérios: seleção da questão temática,
estabelecimentos de critérios de inclusão e exclusão dos artigos selecionados,
análise dos dados, interpretação dos resultados e, por último, a apresentação e
discussão da revisão. Esses passos foram empregados de acordo com estudiosos
deste método de pesquisa (BROOME, 2000).
A questão norteadora da revisão integrativa foi: qual o conhecimento
científico produzido sobre o uso da crioterapia no tratamento da lipodistrofia
localizada? Foi então realizada uma revisão de literatura nas bases de dados
online Biblioteca Virtual em Saúde, Pubmed, Google Acadêmico, Periódicos Capes,
Trip Database e PEDro. Com base em leituras prévias e dentro do objetivo desse
estudo, estabeleceram-se os seguintes descritores em português: lipodistrofia,
celulite e crioterapia, bem como os mesmos nos demais idiomas considerados, em
espanhol lipodistrofia, celulite e crioterapia e inglês: lipodystrophy, cellulitis,
cryotherapy.
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Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: artigos
publicados em português, inglês e espanhol, com texto completo disponível na
base de dados, artigos publicados no período de 2003 a 2013. Foram selecionados
somente estudos clínicos que tenham relação com a definição e o tratamento da
lipodistrofia localizada com a utilização da crioterapia. Foram excluídos os artigos
de revisão sistemática e aqueles que não estavam de acordo com o tema proposto.
A estrutura de busca foi efetuada com os três descritores juntos, em cada
base de dados. Assim, ao empregarmos os descritores lipodistrofia, celulite e
crioterapia, obtivemos 23 resultados na Biblioteca Virtual em Saúde (em
português); nenhum resultado no Pubmed, 12 resultados no Google acadêmico (10
em português e dois em inglês); dois resultados no Periódicos Capes (em
espanhol), 30 resultados no Trip Database (em inglês) e nenhum resultado no
PEDro. De um total de 65 artigos encontrados, foram selecionados apenas cinco
(quatro indexados na base de dados Google Acadêmico em português e um em
inglês), sendo que os demais não contemplavam os critérios de inclusão.
Os artigos receberam numeração conforme foram sendo localizados e,
para a extração dos dados, utilizou-se um instrumento validado por Ursi (2005),
que contempla os seguintes itens: identificação, instituição sede do estudo, tipo de
revista científica, características metodológicas do estudo e avaliação do rigor
metodológico. A análise dos dados ocorreu de forma descritiva. Para avaliação do
nível de evidência do estudo, utilizou-se como referencial a classificação de Melnyk
e Fineout Overholt (2005) e para o delineamento da pesquisa os conceitos
descritos por Polit, Beck e Hungler (2004).

RESULTADOS
O tema crioterapia para o tratamento da lipodistrofia localizada foi
predominantemente publicado em revistas médicas relacionadas à área de
fisioterapia (três artigos). Foram encontrados artigos publicados em datas
diferentes, sendo dois deles de 2003, um de 2007 e dois de 2012. Em relação aos
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países de publicação, o Brasil foi o país com maior número de publicações. Dos
artigos incluídos na revisão, três têm delineamento estudo de caso e dois têm
delineamento de pesquisa experimental. De acordo com a classificação de Melnyk
e FineoutOveholt (2005), os estudos com delineamento de pesquisa não
experimental são classificados com nível de evidência seis. Na tabela 1 encontramse a síntese dos artigos analisados nesta revisão de acordo com os descritores
pesquisados.
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Tabela 1 Síntese dos resultados dos artigos sobre a crioterapia na lipodistrofia localizada.
Estudo
Meyer,

P

Objetivo
e Verificar

Andrade. L, 2003

Intervenção
a Foram

eficácia

selecionadas

da mulheres

(M1,M2,M3)

Resultado

três Houve redução na adipometria de A crioterapia utilizada na
com 4,5mm nas M1 e M2, e de 3mm na forma

técnica isolada de idade entre 22 e 28 anos. O M3.
O

efeito

crioterapia

em

Nos

valores

na redução

do colocar um pacote de 900gr de circunferência abdominal para todas clínicas

mulheres gordura

jovens

moído,

realizando as

mulheres.

jovens.
Nível
evidência: 6

de

moído,

3cm

Através

na promoveu

diferenças
após

o

na

área

da experimento
em

que

foi

na região compreendida entre a 1kg de gordura corporal em M1 e M3 e aplicado, mas apresentou

região abdominal 12º costela e a crista ilíaca, aumento
em

de

enfaixamento com atadura na bioimpedância verificou-se redução de corporal

localizada

Estudo de caso

redução

de gelo

perimetria como recurso único, não

na experimento

de gelo

em verificou-se

da

da crioterapia

lipólise abdominal excesso

consistiu

Conclusão

de

mulheres durante 30 minutos. Foram comparada
realizadas 25 sessões.

abdominal,

3kg
a

na

M2,

sendo alterações

nos

valores

ultra-sonografia numéricos dos níveis de

onde

apresentaram gordura

localizada

na

redução M1 de 0,31cm da espessura região abdominal, obtidos
da camada subcutânea e a M3 de através
0,17cm,

enquanto

a

M2

dos

exames

obteve realizados.

resultado insignificante de 0,01cm.
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Visioli, L, Signori, Estudar

a Durante o experimento, os Após tratamento estatístico pode-se Em relação ao fato do

L, U, Rosa, P, V, influência

no voluntários permaneciam em perceber que os homens consomem uso de crioterapia pela

2003

de ambiente sem correntes de ar, mais oxigênio do que as mulheres em área

consumo

A influência no oxigênio
volume

(VO2) em

de durante

decúbito

dorsal

de

dermato-

numa repouso. Em repouso e durante a funcional com o intuito de

a maca, dava-se a entrada dos aplicação do gel crioterápico, o VO2 reduzir gordura localizada

oxigênio

aplicação do gel dados (idade, altura, peso, nos indivíduos homens é maior do que pode-se afirmar que em

consumido

crioterápico

durante

a 40

minutos

por sexo),

de

crioterápico

gel avaliando
na volume

região abdominal.

oxigênio
consumido

conectado

o nas mulheres pelo fato de que a uma área de 18% da

na aparelho de ergoespirometria. composição corporal entre ambos é superfície

aplicação de 40 região abdominal, Nos
minutos

era

10

primeiros

corporal,

minutos diferente. Durante a aplicação do gel, durante 40 minutos, não

o apenas foram coletados os foi

observada

uma

diminuição há queima de gordura, já

de dados do VO2 em repouso, significativa do VO2 nas mulheres que

para

isso

seria

posteriormente era aplicado (houve diminuição para os homens necessário um aumento
por uma

fina

gel também, porém sem significância), no consumo de oxigênio

região justicado pela lei de Vantt’Hof, onde a o que não ocorreu no

homens

transversal

mulheres

em abdominal, onde era feita a diminuição da temperatura corporal experimento realizado.

repouso,

de coleta dos valores de VO2 por reflete na consequente diminuição do

de forma isolada e 40 minutos.

na

de

Estudo

Nível

e crioterápico

camada

metabolismo.
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evidência: 3

comparando
resultados

os
entre

homens

e

mulheres.
Stüpp,
Vaccari,

S,

C, Analisar

a A pesquisa foi realizada com De acordo com as medidas realizadas, O estudo mostrou que a

R, eficácia

do três voluntárias, na faixa etária foi constatado que a voluntária 1, utilização do aparelho de

2007
A

aparelho

atuação

da criotermolipólise

criotermolipólise
na

de de 20, 30 e 40 anos, sendo reduziu a adiposidade na região do criotermólise, que alterna
que

(Criotermomasthe

as

três

adiposidade

apresentavam abdômen
na

região

2,3 cm e em região de frio e calor, apresenta

de flancos 0,9 cm. A voluntária 2, obteve resultados satisfatórios na

lipodistrofia r, marca ADVICE) abdômen e flancos e por se na região abdominal redução de 5,1 redução da lipodistrofia

localizada-

para redução da manter no peso atual por cm e em região de flancos 4,1 cm. Já localizada tanto na região

estudo de caso

adiposidade

Estudo de caso

localizada

na medidas

região

do (circunferência) e fotos nas 4,1 cm na região de abdômen e 5,9 resultados

abdômen
flancos.

Nível

de

anos. Após a realização das a voluntária 3 foi a que obteve um de abdômen, quanto na

e posições

antropométricas maior redução da adiposidade, sendo região de flancos, tendo

anterior,

posterior, cm em região de flancos.

significativos,

bastante
mesmo

perfil direito e esquerdo, o

sendo realizado apenas

aparelho Criotermomaster foi

no lado esquerdo de cada
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evidência: 6

usado na inversão de -1ºC a

participante da pesquisa.

45ºC, 15 minutos em cada
região contendo 3 ciclos de
inversão de cada temperatura,
2 minutos de calor e 3 minutos
de frio, durante 15 sessões, de
30

minutos

cada,

sendo

realizada uma nova medida e
uma nova fotografia a cada 5
sessões.
DATSCH,

A.E., Analisar

FRANZIN,

R.C., consumo

o Estudo experimental realizado Observou-se
de com

ANGELI,

S., oxigênio

COSTA,

P.H., alterações

SILVA,

T.M., metabólicas,

2012
Uso

e

mulheres

com estatisticamente

as idades de 20 e 25 anos, consumo

de

apresentando IMC de 18,5 a aplicação

de

significativo
oxigênio

durante

crioterapia

ao

submetidas

a

resultados

no pesquisa
a evidência
ser metabólico

em 24,99 kg/cm². As voluntárias comparado o metabolismo basal com pela

uma sessão de foram
da crioterapia.

duas

aumento Os

da

reforçam
do

a

aumento
promovido

crioterapia,

bem

uma o metabolismo durante os 20 minutos como o gasto calórico.

sessão de crioterapia através de bandagem crioterápica nas duas
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crioterapia como

de

ferramenta para o

abrangendo mais de 70% da ainda, um gasto calórico importante

aumento

área

do

bandagens

corporal

úmidas, voluntárias avaliadas. Foi observado,

e

foram com o uso da crioterapia.

consumo de O2

colocadas

no

aparelho

no tratamento da

analisador

adiposidade

primeiramente em repouso na

localizada: relato

posição

de caso.

minutos e posteriormente, foi

de

sentada

gases

por

10

aolicada uma fina camada de
Estudo

gel

crioterápico

e

experimental.

enfaixamento com ataduras de
algodão umedecidas em água.

Nível
evidência: 2

de

Foi analisado o consumo de
oxigênio a cada 10 segundos
durante

20

temperatura
acompanhada

minutos

e

corporal
a

cada

a
foi
4
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minutos
MACHADO,

Verificar o efeito Participaram do estudo 36 De acordo com os resultados obtidos A crioterapia à base de

A.F.P.,

da

CARVALHO,

com gel à base de 21 anos, média do IMC de

M.V.G., ALVENO, de

crioterapia mulheres com média de idade através da avaliação e reavaliação, foi cânfora e mentol auxilia

cânfora

observado que a aplicação do gel na redução da perimetria

e 22,92 kg/m², portadores de crioterápico não modificou o índice de do braço e das dobra

D.A.,

JÚNIOR, mentol

I.E.,

TACANI, composição

características andróide e/ou redução das perimetrias (exceto de entanto, não modificou os

P.M.,

TACANI, corporal,

ginóide e foram randomizadas

R.E.,

LIEBANO, porcentagem

R.E., 2012

gordura

na adiposidades localizadas de massa corporal e foi ineficaz na cutâneas

de em dois grupos: o grupo que a axilar).
e realizou

O efeito do gel autoimagem
crioterápico

na corporal

adiposidade
localizada

mulheres jovens.

tratamento

clínico

demais

perimetrias, porcentagem
de gordura foi ineficaz na

Tratamento= 20) e o que não

modificação da escala de

tratamento

(Grupo

imagem corporal.

Controle= 16). As voluntárias
foram submetidas a avaliação
pré e pós- intervenção. O
tratamento

Ensaio

das

no

(Grupo

em realizou
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DISCUSSÃO
A crioterapia, apesar de ser um recurso bastante utilizado pelos profissionais
da área da estética, especialmente para o tratamento de adiposidade localizada,
ainda é uma técnica carente de comprovações científicas e tal fato pode ser
observado justamente pela escassez de estudos publicados em relação a este tema.
No entanto, devido ao aumento da preocupação com aspectos estéticos e, ao
mesmo tempo, da procura por profissionais da área dermato-funcional, torna-se
necessário uma maior quantidade de estudos a fim de buscarmos uma prática
baseada em evidências científicas.
Segundo o que se pode observar, a partir dos estudos existentes, a
crioterapia pode ter efeitos positivos na redução da adiposidade corporal, mas esses
efeitos dependem da forma de utilização empregada e do perfil do paciente que irá
utilizá-la.
Meyer (2003), em estudo experimental do qual participaram três voluntárias
do sexo feminino, concluiu que a utilização de crioterapia isoladamente na região
abdominal reduziu as medidas, mesmo que pouco significativas, de adipometria,
perimetria e também nos valores de gordura corporal, analisada através do aparelho
de bioimpedância. De forma semelhante Stüpp (2007), também em estudo
experimental com três voluntárias do sexo feminino, observou redução das medidas
antropométricas e da adiposidade localizada. Esses estudos sugerem que a técnica
é eficaz para a redução da gordura localizada, no entanto não há dados a respeito
do quanto esses efeitos influenciaram na redução da lipodistrofia localizada. Outro
aspecto que deve ser levado em consideração é o que diz respeito à amostra, afinal,
mesmo que a apresentação dos dados seja, em ambos os estudos, quantitativa, o
tamanho da amostra é pouco significativo para que os efeitos da crioterapia possam
ser comprovados cientificamente. Ainda, os estudos utilizaram a crioterapia de
formas diferentes, sendo que no primeiro estudo foi utilizada de forma isolada, com
gelo moído e no segundo, de forma associada à termoterapia com calor.
Em discordância aos estudos mencionados, Machado et al (2012), em
estudo randomizado em que utilizou a crioterapia isolada em mulheres que portavam
adiposidades localizadas, não observou reduções significativas nas medidas
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corporais, bem como no índice de massa corporal, ao comparar as que realizaram o
tratamento (Grupo tratamento) com as que não realizaram (Grupo controle). O
estudo também avaliou a autoimagem corporal das participantes que, provavelmente
em consequência do tratamento ineficaz, manteve-se sem alterações após as
sessões de crioterapia. É importante ressaltar que, diferentemente dos estudos
acima mencionados, este trabalho realizou um número menor de sessões (cerca de
oito) e utilizou-se de uma técnica diferente, da qual o gel crioterápico foi aplicado em
uma grande área corporal, compreendida desde o processo xifóide até a região
supramaleolar, e não localizada em pequenas regiões do corpo como nos demais
estudos.
Até o momento, sabe-se que a diminuição da temperatura corporal local é a
primeira resposta fisiológica do organismo ao uso da crioterapia, segundo Knight
(2000), que afirma que a vasoconstrição causada pela aplicação de gelo permanece
por um período relativamente longo após a retirada do mesmo. Porém, ao contrário
deste autor, Guirro (2004) acredita em uma vasodilatação induzida pela crioterapia,
seria uma tentativa do organismo em manter a homeostase ou uma temperatura
segura, evitando assim, possíveis lesões teciduais. A aplicação de gelo na área da
estética é baseada nesse processo, na qual se faz um resfriamento local a fim de
aumentar o metabolismo com consequente consumo dos estoques de energia.
Acredita-se que a aplicação da crioterapia para a redução de adiposidade
corporal pode ser eficaz, mas depende muito da forma a ser utilizada (isolada,
combinada, gelo sólido, gelo líquido) e também de aspectos como a quantidade e o
tempo de sessões e, ainda, o tempo de intervalo entre elas. Com base no que se
tem na literatura até hoje, o tamanho da área corporal a tratar pode ser uma variável
bastante significativa e parece que os efeitos desta técnica são mais acentuados
quando aplicados em áreas menores, mesmo que o metabolismo possa ser alterado
de forma sistêmica ao passo que a temperatura corporal diminui (DATSCH, 2012).
A alteração do metabolismo durante a aplicação da crioterapia pode ser uma
das explicações possíveis para a redução de adiposidades localizadas. Essa foi uma
observação encontrada no estudo de Datsch (2012), através do qual se verificou um
aumento estatisticamente significativo no consumo de oxigênio (VO 2) durante a

BIOMOTRIZ ISSN: 2317-4367 V.7, N. 01, 2013.
104

Effects of cryotherapy in the treatment of localized lipodystrophy – literature review

aplicação do gelo, em relação ao metabolismo basal, além de um importante gasto
calórico. Este estudo foi realizado com apenas duas voluntárias com idades
aproximadas, o que caracteriza um aspecto limitante para o estudo, sendo esse um
número de amostra muito baixo para ser considerado de relevância estatística.
No entanto, outro estudo (VISIOLI, 2003) com objetivo semelhante observou,
através da aplicação de gel crioterápico em homens e mulheres, que a técnica não
aumenta o metabolismo; pelo contrário, ocorreu uma diminuição significativa no VO 2
nos grupos feminino e masculino, contradizendo os achados do estudo de Datsch
(2003). Ainda, os autores observaram que o metabolismo dos homens é maior do
que o das mulheres, apesar de estar diminuído durante a aplicação de crioterapia, e
que para a redução de gordura, deveria haver um aumento importante no consumo
de oxigênio, o que não ocorreu nos indivíduos avaliados. Dessa forma, permanece a
dúvida em relação aos efeitos da crioterapia sobre o metabolismo e sua real eficácia
na redução de gordura corporal.
Assim, apesar de alguns estudos demonstrarem efeitos positivos da
crioterapia na redução de adiposidades localizadas, não está bem claro se esses
efeitos são gerados a partir do aumento do metabolismo e também não está claro na
literatura se a queima de gordura interfere favorecendo o tratamento da lipodistrofia
localizada. Os poucos estudos existentes diferem muito quanto a sua metodologia
em relação ao número e perfil da amostra, tempo de duração do tratamento e
tamanho da área corporal a ser aplicado o gelo. No entanto, a necessidade de mais
estudos a respeito desse tema é notável, tendo em vista que a procura por serviços
na área da estética tem aumentado significativamente nos últimos anos, levando os
profissionais a realizarem técnicas de forma, muitas vezes, empírica.
CONCLUSÃO
A fisioterapia dermato-funcional é uma área de atuação muito recente e a
pesquisa ainda é muito escassa, porém relevante no atual contexto da saúde
brasileira.
Por meio de estudos mais específicos, poderemos chegar a conclusões mais
precisas acerca da eficácia e da técnica ideal de aplicação da crioterapia, para obter
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o máximo de benefícios para a lipodistrofia localizada, além de garantir uma melhora
na autoestima da população, diante da importância dada à questão estética no
contexto atual, onde o alto valor empregado em produtos e aparelhos pode ser
substituído ou complementado por elementos mais simples, seguros e de fácil
aplicação, como a crioterapia.
Podemos concluir que existem poucas evidências disponíveis sobre o uso
da crioterapia no tratamento da lipodistrofia localizada que possam comprovar sua
eficácia. Esse tratamento, assim como outras terapêuticas utilizadas na fisioterapia,
mostra, na prática clínica, que possui resultados favoráveis, porém há falta de
estudos científicos mostrando sua eficácia. Portanto, ainda há necessidade de
realização de estudos clínicos bem delineados (estudo randomizado, com grupo
controle, amostra significativa, critérios de inclusão e exclusão bem definidos),
utilizando este tratamento na lipodistrofia localizada para a obtenção de evidências
científicas.
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