
APENAS 3 MINUTOS PARA
SENTIR-SE COMO UM CAMPEÃO.

Cryo-T
Reabilitação médica
Fisioterapia
Medicina esportiva
Regeneração biológica
Bem estar



CRIOESTIMULAÇÃO
Crioestimulação é uma exposição de curta duração de 
partes específicas do corpo (rosto, músculos, tendões, 
ligamentos,  articulações, pontos gatilhos) à temperaturas 
extremamente baixas (-80° C à -140° C). A temperatura 
ideal para o tratamento é aproximadamente – 130° C com 
um tempo de exposição entre 2 e 12 minutos.

COMO A CRIOESTIMULAÇÃO FUNCIONA?
Este método aproveita-se do estímulo gerado através da 
ação superficial de temperaturas extremamente baixas, 
aplicadas por um curto período de tempo a fim de 
provocar e explorar reações fisiológicas ao frio. O método 
de crioestimulação proporciona diversos efeitos, como: 
efeito analgésico, efeitos anti inflamatório e 
antiedematoso, além de ações benéficas nos sistemas 
neuromuscular e circulatório. A CRYO-T é o primeiro dos 
aparelhos de nitrogênio equipado com sensor de laser já 
instalado  dentro do bocal do aplicador, possibilitando 
aferir a temperatura da pele do paciente à distância. O 
sensor informa a pessoa que conduz a aplicação se a 
área “cryo-estimulada” atinge a temperatura adequada 
para o procedimento. 

PROCEDIMENTO
Durante o procedimento o paciente poderá ficar em pé, 
sentado ou deitado. O aplicador da sessão estará 
operando a peça externa em movimentos lineares a uma 
distância aproximada de 15cm da superfície da pele do 
paciente. O tempo do procedimento em uma área do 
corpo pode variar de 30 segundos a 5 minutos, enquanto 
que, em pacientes com depósitos de gordura ou 
musculatura mais robusta, o tempo pode se estender até 
10 minutos. Se mais de uma área do corpo for refrigerada 
simultaneamente , o tempo total do procedimento não 
poderá exceder 12 minutos. Em apenas uma sessão de 
crioestimulação poderá ser estimulada ao mesmo tempo 
um total de até 5 articulações, sendo que pés e coluna 
vertebral são contados como um grupo articular. 
O ciclo da crioterapia localizada deverá respeitar o tempo 
mínimo de pausa entre as sessões, devendo este ser de 
4-6 horas. 

TRATAMENTO DE
CRIOESTIMULAÇÃO



IMAGEM DA
TERMOCÂMERA

INDICAÇÕES PARA A CRIOESTIMULAÇÃO
Baseada em revisões da literatura, as seguintes 
indicações para a crioestimulação devem ser 
consideradas, seja como um método isolado, ou 
adjuvante a outras terapias de reabilitação:

ESPORTE PROFISSIONAL
• Regeneração biológica (efeito bioestimulante);
• Treinamento de resistência e força associados;
• Aceleração da recuperação muscular após 
exercícios de resistência;
• Aumento na resistência do sistema locomotor, 
possibilitando maior sobrecarga;
• Auxílio na recuperação pós-traumática de tecidos 
moles e articulações.

DOENÇAS DO SISTEMA LOCOMOTOR
• Doenças inflamatórias do sistema locomotor, como 
artrite reumatóide e espondilite anquilosante;
• Artrose e degeneração secundária da coluna 
vertebral e articulações periféricas .

DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO
• Síndrome radicular;
• Esclerose múltipla;
• Paresia espástica.

REGENERAÇÃO BIOLÓGICA DE MÚSCULOS 
SOBRECARREGADOS
• Reduz o tempo de recuperação da lesão (até 50%);
• Ajuda significativamente a reduzir o DOMS (dor 
muscular tardia);
• Gera aumento de força muscular;
• Inibe o processo inflamatório ;
• Melhora no desempenho de articulações e tendões.

DOENÇAS DIVERSAS
• Inflamação periarticular dos ligamentos e cápsula 
articular;
• Doenças de pele com articulações afetadas, como a 
artrite psoriática;
• Doenças inflamatórias de tecidos moles: miosite, 
fibromiosite e colagenoses;
• Alterações pós-traumáticas ou sobrecarga das 
articulações e tecidos moles;
• Discopatias;
• Fibromialgia;
• Osteoporose;
• Gota.

• Melhora no desempenho de articulações e tendões.

• Doenças de pele com articulações afetadas, como a 



LIBERAÇÃO DE HORMÔNIOS
Hormones are released
Há liberação de beta-endorfinas, que atuam como a 
morfina natural do corpo, proporcionando um efeito de 
alívio da dor e também gerando uma sensação de euforia. 

REDUÇÃO DA VELOCIDADE DO IMPULSO 
NERVOSO 
Reduced nerve condition velocity
A exposição ao frio reduz drasticamente a capacidade do 
corpo de enviar sinais de dor. Após múltiplas sessões o 
corpo adapta sua percepção aos estímulos, adquirindo 
maior resistência à dor. 

OCORRE O RELAXAMENTO MUSCULAR
Muscle relaxation take place
Devido ao relaxamento muscular proporcionado pela 
sessão de crioestimulação, ocorrerá o alívio dos 
espasmos musculares.

RESPOSTA ANTI-INFLAMATÓRIA
Anti-inflammatory response
Os leucócitos secretam pequenas proteínas -citocinas- que 
são utilizadas na sinalização celular afetando o 
comportamento de outras células. Estas proteínas podem 
ser pró ou anti inflamatórias. Durante a crioestimulação, as 
citocinas pró inflamatórias são reduzidas e enquanto as 
citocinas anti-inflamatórias são aumentadas, gerando uma 
poderosa resposta anti-inflamatória em todo o corpo. 

REDUÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO
Reduces oxidative stress
O corpo adquire uma maior capacidade para eliminar 
radicais livres, neutralizar toxinas e reparar danos 
celulares, gerando redução do estresse oxidativo. 
Através do aumento da capacidade antioxidativa celular, 
obtém-se um poderoso efeito antienvelhecimento 
corporal.

METABOLISMO ACELERADO
Increased Metabolism
Como consequência dos mecanismos de reaquecimento 
metabólico corporal ocorre a queima de calorias, muitas 
vezes comparável ao gasto obtido em um treino intenso. 
As evidências sugerem a queima de 400 a 800 calorias 
como resultado de uma única aplicação de crioterapia e, 
o uso continuado das sessões de crioestimulação 
proporciona aumento na velocidade do metabolismo 
celular, podendo levar ao emagrecimento.

A TERMORREGULAÇÃO É ATIVADA
Thermoregulation is activated
O processo é completamente tolerável. O corpo 
interpreta o frio extremo como uma ameaça ao seu bem 
estar, enviando a informação captada pelos receptores 
sensitivos da pele até o cérebro (hipotálamo), que 
responde na tentativa de recuperar o equilíbrio. 

OCORRE A VASOCONSTRIÇÃO
Vasoconstricion occurs
A primeira etapa da resposta fisiológica corporal,  visando 
proteger sua temperatura central,  é redirecionar o sangue 
de vasos superficiais e capilares da pele em direção a 
estruturas mais profundas. Isto gera um fluxo de sangue 
das extremidades para os órgãos vitais. 
 
OCORRE A VASODILATAÇÃO
Vasodilatation occurs
Como resposta à vasoconstrição, os vasos e capilares se 
expandem até 4x o seu diâmetro normal. Isto causa um 
aumento significativo na circulação da pele das 
extremidades, proporcionando um fluxo sanguíneo com 
células enriquecidas de oxigênio em um grau muito maior 
do que em condições normais.

BENEFÍCIOS DA CRIOESTIMULAÇÃO

RESPOSTA FISIOLÓGICA À CRIOESTIMULAÇÃO
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AUMENTO DO LIMIAR À DOR

ANALGESIA

REDUÇÃO DE DOR

REDUÇÃO DE EDEMAS

REDUZ INFLAMAÇÃO CRÔNICA

RELAXAMENTO PROLONGADO

MELHORA EFICIÊNCIA DA KINESIOTERAPIA

TEMPO DE RECUPERAÇÃO REDUZIDO

MELHORA A CAPACIDADE DE MOBILIDADE

CRIOESTIMULAÇÃO

REDUÇÃO DE REFLEXOS TENDINOSOS

REDUÇÃO DE TENSÃO MUSCULAR


