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Introdução. Diante dos avanços tecnológicos, consequentemente a instrumentação de aparelhos como recursos 
terapêuticos para a área da saúde vem aumentando significativamente. O patamar da estética com o tempo vem se 
ramificando, e diversas profissões vem ganhando a habilidade de trabalhar tal especialidade. A Fisioterapia dermato-
funcional se destaca por tratar disfunções do tecido adiposo. Com isso, edemas, fibroses, e demais patologias podem 
ser amenizadas com diversas manobras ou com aplicação de instrumentos. Um exemplo de atuação desta área é a 
utilização da Criolipólise. O resfriamento controlado age danificando seletivamente as células adiposas, que são mais 
sensíveis ao frio, sem causar qualquer dano a nervos, músculos e outras estruturas próximas. A eliminação das estru-
turas dos adipócitos destruídas com a baixa temperatura é feita pelo sistema imune e a gordura no interior das células 
é conduzida ao fígado pelo sistema linfático para sua metabolização. Uma vez que o sistema linfático leva apenas uma 
pequena quantidade diária de gordura para ser metabolizada, não há perigo de sobrecarga do fígado nesse processo. 
Objetivos. Realizar um levantamento de dados sobre a Criolipólise atualmente. Método. A pesquisa foi realizada 
através da análise sistemática nas seguintes bases de dados de informação em saúde: PubMed e SciELO utilizando as 
seguintes palavras-chave: Criolipólise e Fisioterapia. Após o levantamento das literaturas, foi constatada com palavras-
chave a presença de 07 estudos. Apenas a palavra-chave Criolipólise, foi utilizada como critério de inclusão. Resul-
tados. A literatura relata que a Criolipólise elimina até 25% de gordura localizada, porém se faz necessário estudo 
com amostras maiores para divulgar e concretizar a técnica com evidência. Pode ser considerada uma técnica segura 
e eficaz quando seguidos parâmetros de aplicação e devida avaliação do paciente. Foi constatada uma deficiência na 
literatura sobre tal assunto, sendo assim, sugere-se a realização de mais estudos. Conclusão. Entende-se que a 
novidade de tal técnica, pode ser utilizada não somente para o âmbito estético, mas também como recurso terapêutico 
por proporcionar vantagens além da remoção de gordura.
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