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Introdução: Dentre as preocupações com a aparência estética, a gordura localizada continua sendo a principal e 
afeta uma parcela considerável da população. Para que haja a eliminação do excesso de gordura, é necessário que 
ocorra o processo conhecido por lipólise. Com esta finalidade, uma grande variedade de recursos fisioterapêuticos 
vem sendo utilizados, dentre elas está a crioterapia. Propósito: O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos 
da crioterapia no tecido adiposo de ratos. Material e Métodos: Trata-se de um estudo experimental randomizado 
e controlado, no qual foram utilizados 16 animais, com pesos de 334,79 ± 29,81 g, divididos em 5 grupos, sendo um 
o grupo controle, que foi subdividido em 4 pares, de acordo com o tempo protocolado para sacrifício e, os outros 4, 
experimentais, nos quais, cada rato recebeu a aplicação do aparelho de crioterapia na região abdominal. Os animais 
do GC não receberam aplicação do aparelho de crioterapia e foram sacrificados 24 horas, 7 dias e 14 dias depois do 
início da pesquisa. Os animais do G1 foram tratados durante 10 minutos e sacrificados 24 horas após o tratamento. 
No G2, o tratamento durou 15 minutos e o sacrifício ocorreu 7 dias após o tratamento. Os animais do G3 tiveram 30 
minutos de tratamento e sacrifício 24 horas após e, no G4, os animais foram tratados durante 50 minutos e sacrificados 
14 dias depois. Resultados: Todos os grupos experimentais apresentaram-se com processo inflamatório, diminuição 
quantitativa das células adipócitas e integridade dérmica e epidérmica, sem alterações significativas relacionadas ao 
peso inicial e final dos animais. Conclusão:  Percebeu-se, ao término deste estudo, que a crioterapia tem prováveis 
efeitos lipolíticos e pode ser utilizado como recurso terapêutico por ser um método não invasivo, seguro e eficaz para a 
redução da camada adiposa, sem causar danos aos tecidos e estruturas adjacentes. Implicações: Sugere-se que 
o resfriamento seja uma alternativa para redução da concentração do tecido adiposo, através da indução de uma res-
posta inflamatória local. Aprovação do Comitê de Ética: Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade 
Potiguar de acordo com o protocolo número 010/2013.
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