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RESUMO 

 

O Dry needling é uma técnica que consiste na inserção de agulhas em pontos 

gatilhos no corpo, sem a injeção de substâncias, utilizado no tratamento de disfunções 

musculoesqueléticas. No Brasil, ainda é pouco conhecido, porém, está cada vez mais 

despertando atenções e interesses dos profissionais. Nesse sentido, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar a evolução da técnica de DN no Brasil. Para tanto, realizou-se 

consultas nas bases de dados eletrônicos SCIELO, LILACS, CAPES e PEDro. Os achados do 

estudo apontaram um extenso acervo de resultados para o tema, porém, não foram 

identificados artigos relacionados aos dados introdutórios ou relativos ao desenvolvimento 

da técnica no país, podendo este ser considerado um trabalho primário a respeito da 

temática abordada. No entanto, concluiu-se que, no território brasileiro, o DN tornou-se uma 

realidade na prática profissional em saúde, verificando-se, ainda, a expansão progressiva do 

método e a adesão cada vez mais frequente dos profissionais a esse novo instrumento de 

tratamento. 

Palavras-chaves: Dry needling, dor musculoesquelética, história, Brasil 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerado uma técnica relativamente recente1,2, o DN (Dry needling), conhecido 

também pelos termos terapia manual intramuscular, Dry needling do PG (ponto-gatilho) ou 
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agulhamento intramuscular3 é reconhecido como um procedimento terapêutico coadjuvante 

no âmbito da prática do fisioterapeuta4.  

A técnica consiste na inserção de agulhas em pontos gatilhos no corpo, sem a injeção 

de substâncias5. Ele é utilizado no tratamento de disfunções musculoesqueléticas, fasciais e 

relativas ao tecido conjuntivo, além de reduzir a atividade nociceptiva periférica, a fim de 

minimizar ou reestabelecer o equilíbrio ocasionado por alterações estruturais e funcionais do 

corpo6. 

O DN possui um grande potencial no tratamento da dor na síndrome miofascial7. 

Fundamentando-se na inserção de agulhas no tecido subcutâneo ou no nível muscular. E o 

agente físico, a agulha, gera um estímulo mecânico no PG para que haja sua remoção sem o 

uso de injeção ou extração de qualquer substância e, por conseguinte, ocasionando uma 

resposta ao espasmo local8. 

Há alguns anos, vários países incluindo o Canadá, Chile, Irlanda, Holanda, África do 

Sul, Espanha e o Reino Unido adotaram o DN como recurso terapêutico pertinente à prática 

clínica da fisioterapia1. No Brasil, o COFFITO, no ano de 2016, considerou o fisioterapeuta 

apto à sua utilização e, portanto, dentro de suas atribuições técnicas voltadas ao campo da 

Fisioterapia manual, musculoesquelética e manipulativa9.  

O DN é um procedimento que está se disseminando rapidamente pela sua eficácia e 

resolutividade. No Brasil ainda é pouco conhecido, mas está ganhando cada vez mais 

adeptos10. E por ser uma ferramenta de baixo custo e resultados imediatos, tornar-se um 

grande aliado na rotina clínica dos profissionais habilitados.  

Dado o seu recém surgimento no país, denota-se desconhecimento ainda no que diz 

respeito ao tema entre os profissionais da área, sobretudo dos pacientes. Dessa maneira, nota-

se a necessidade de realizar-se um acompanhamento quanto ao desenvolvimento e expansão 

do método no país, haja vista representar uma nova fonte de recurso terapêutico, 

evidentemente validado e comprovado na literatura científica. 

Nesta perspectiva, o presente estudo teve como objetivo geral avaliar a evolução da 

técnica de DN no Brasil, considerando especificamente o levantamento dos achados históricos 

da prática no âmbito do seu surgimento até sua chegada ao território brasileiro, o avanço e a 

abrangência do DN no campo nacional e a obtenção do panorama do progresso da técnica no 

país. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dry Needling  

 

O DN é uma modalidade de tratamento baseado em evidências o qual possui ampla 

aplicação terapêutica em inúmeras queixas neuromusculoesqueléticas, quando manuseada por 

um profissional qualificado e experiente4.  

No passado, o termo "Agulhamento seco" era mais conceituado como um adjetivo, 

referindo-se ao fato de que nada foi injetado com a agulha. No entanto, o significado do termo 

evoluiu para uma intervenção que apresenta efeitos biológicos da inserção e colocação das 

agulhas3.   

 É um procedimento caracterizado como minimamente invasivo, em que uma agulha 

de acupuntura é inserida diretamente em um PG. Embora uma agulha de acupuntura seja 

usada, a terapia é baseada no raciocínio tradicional da medicina ocidental2. 

O DN é frequentemente usado para tratar os PGs miofasciais, que são descritos como 

pontos hipersensíveis localizados em uma faixa tensa de músculo palpável 11. No entanto, é 

provável que o "efeito agulha" tenha uma aplicação mais ampla e, embora alguns optem por 

permanecer dentro dos limites da base das robustas evidências, outros continuarão a ampliar o 

âmbito da prática e incluir ligamentos, cicatriz, fáscia e, possivelmente, tecidos articulares 

como alvos adequados para a prática de agulha seca 12. 

A presença de PGs produz tanto dor regional referida (zona de referência) e uma 

resposta de contração muscular local. Eles ajudam a definir as síndromes de dor miofascial 13. 

As agulhas geralmente são feitas de aço inoxidável e esterilizadas com um cabo de 

cobre ou alumínio, devendo ser suficientemente flexíveis para evitar a quebra que poderia 

ocorrer devido ao espasmo muscular após a inserção. Entretanto, previamente a introdução da 

agulha, deve-se promover a limpeza da região do corpo do indivíduo a ser aplicada com 

álcool ou um material antisséptico. Reforça-se, ainda, a necessidade de um exame nas agulhas 

em relação a possíveis defeitos de fabricação antes do uso, caso detectado alguma 

anormalidade, esta deverá ser descartada 14. 

Ao usar a técnica de AS (agulhamento a seco), considera-se o tempo de estimulação 

da agulha vinculado à capacidade de resposta individual. No tipo de agulhamento superficial, 

Baldry recomenda a inserção de uma agulha de acupuntura nos tecidos que cobrem cada 

ponto-gatilho a uma profundidade de 5-10 mm por 30 segundos. Devido à agulha não 

necessariamente atingi-lo, não há uma resposta de contração local. No entanto, o paciente 
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comumente experimenta uma diminuição álgica após o procedimento. Se houver qualquer dor 

residual, a agulha é reinserida por mais 2-3 minutos 2,1. 

As agulhas são removidas quando o PG é inativado. O agulhamento é tipicamente 

seguido por exercícios de alongamento 15,1 ou ajustes ergonômicos com a finalidade de 

restabelecer o movimento de maneira completa e indolor, evitando, assim, recorrências 15. 

A eficácia do AS é, em certa medida, dependente da capacidade de palpar com 

precisão o PG miofascial. Sem as habilidades de palpação excelentes necessários, o AS pode 

ser um processo bastante aleatória segmentares que estão envolvidos em um determinado 

indivíduo 16. 

A prática de DN segura inclui os conhecimentos, habilidades e atributos para realizar 

a técnica que, no mínimo, incorpore a seleção adequada de pacientes, a criação de um 

ambiente seguro e confortável, avaliação da própria capacidade de fornecer o tratamento (Por 

exemplo, restrições de tempo, estresse, fadiga), manuseio seguro de agulhas, manipulação e 

posicionamento do paciente, conhecimento anatômico, técnica apropriada da agulha (direção 

e profundidade) e monitorização do doente durante e após o tratamento3.   

O DN também pode ser realizado em tecidos que variam em termos de profundidade 

e de penetração da agulha, com algumas aplicações que podem ocorrer em um nível 

superficial ou profundo, incluindo ou não os pontos-gatilhos miofasciais 4. 

A técnica apropriada de DN inicia com a identificação adequada dos pacientes e 

excluindo aqueles com possibilidade de ocorrência de efeitos adversos17. O DN, sendo um 

tratamento minimamente invasivo, poderá provocar efeitos adversos como o sangramento 

local e ligeiro desconforto 18. 

DN não deve ser administrado nos casos em que o paciente apresente fobia á agulha, 

relutância á técnica; impossibilidade ou não consentimento; histórico de reação anormal á 

agulha ou injeção; em caso de emergência médica; uso de anticoagulante; trombocitopenia e 

em área ou membro com linfedema. A técnica possui contraindicações relativas como 

sangramento anormal (Por exemplo, cancro, HIV, hepatite, etc.), doença vascular, diabetes 

mellitus, gravidez, doentes frágeis, epilepsia, alergia a metais ou látex, crianças e indivíduos 

que tomam certos medicamentos 6,19. 

 

.Efeitos do agulhamento 

 

Durante as últimas décadas, o interesse clínico e científico no DN tem crescido 

exponencialmente e vários efeitos de tratamento estão sendo atribuídos a ele, tais como: 
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diminuição da dor e da tensão muscular, melhora da amplitude de movimento, força muscular 

e coordenação 20.  

O mecanismo de efeito da DN ainda está sendo debatido 21. Para Cagnie et al. 

(2013)20, os mecanismos fisiológicos e os efeitos da DN são altamente complexos e recrutam 

redes centrais e periféricas com respostas fisiológicas e psicológicas.  

Mecanicamente, o agulhamento do PG miofascial talvez esteja relacionado aos 

sarcômeros extremamente encurtados. É plausível colocada proporciona um estiramento 

localizado para as estruturas citoesqueléticas contratadas, que pode separar os filamentos de 

miosina do gel de titina na banda Z. Isto permitiria que o sarcômero retomasse seu 

comprimento de grau de sobreposição entre os filamentos de actina e miosina 1. 

Muitas descrições das técnicas de DN enfatizam a importância potencial de uma 

resposta de contração localizada durante o tratamento 21. Essa resposta de contração local 

refere-se à breve contração local que ocorre quando um ponto de gatilho é estimulado pela 

palpação ou penetração da agulha 22. Na ocorrência da resposta de contração local, o DN 

reduz a atividade elétrica espontânea de PG miofasciais 22,23. 

É possível que a estimulação da agulha em um PG ativo, ocorra através das fibras A 

δ e C ascendem a centros superiores, modulando o equilíbrio dinâmico entre a facilitação 

supraespinhal descendente e a inibição do sistema autônomo. Este estudo sugere que os 

efeitos autonômicos inibidores descendentes, podem causar desativação local do ponto-

gatilho miofascial 24.  

DN provoca a inibição da C que carregam os impulsos de dor MTP. Esta inibição é 

devida à ativação das fibras A-delta quando a agulha perfura a pele e ao relaxamento da banda 

tensa do ponto gatilho miofascial 25. 

Há demonstração de mudança no ambiente local com a ocorrência da LTR 22.  E o 

aumento nos níveis de vários produtos químicos, tais como bradicinina, CGRP, substância P e 

outros, nos pontos-gatilhos, são corrigidos imediatamente pela resposta local de contração 

através do uso da agulha de acupuntura 26.  

Relativamente aos efeitos sobre o fluxo sanguíneo, estudos têm demonstrado que o 

DN pode aumentar o fluxo e a oxigenação sanguínea no músculo lesado 20,27. Além disso, AS 

faz a sua atuação de forma local, operando como antiinflamatório de ação sistêmica, uma vez 

que nesse processo há liberação de substâncias que melhoram a dor, promovendo assim a 

analgesia do paciente acometido pela síndrome de dor miofascial 16.  
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Origem do Dry Needling 

 

Uma das hipóteses para a emergência do DN parece estar ligada ao seu 

desenvolvimento quase acidental, decorrente do uso de terapia de injeção para tratar dor 

musculo-esquelética. Sua aceitação, provavelmente, deriva, em uma pequena parcela, da 

consciência dos efeitos relatados do agulhamento do tipo acupuntura12. 

Um importante artigo publicado em 1941 por Brav e Sigmond28, o qual avaliou a 

eficácia do uso do tratamento com injeção de novacaína em pacientes com dor lombar e 

ciática, aponta os primeiros indícios de que o agulhamento á seco teria alguma resposta 

positiva sobre a dor. Neste ensaio clínico, averiguaram alguns questionamentos, 

principalmente relacionados à eficácia da Injeção de anestésicos e a importância da 

localização da injeção. No estudo, os pacientes foram divididos em 3 grupos. Um deles 

recebeu a injeção com a substância novacaína, outro com solução salina e o último recebeu 

uma injeção hipodérmica sem qualquer substância na agulha. Os resultados obtidos, 

demostraram melhores efeitos analgésicos no grupo com o uso do elemento anestésico 

comparado aos demais grupos avaliados, porém, os pesquisadores verificaram um 

surpreendente resultado com o agulhamento a seco, muito embora não tenham atribuído tal 

denominação a este. 

Foi, por sua vez, apenas em 1947 que houve a menção ao termo agulhamento seco 12, 

designado por Paulett, em um artigo publicado no jornal The Lancet. Em sua pesquisa, 

investigou-se o emprego da terapia por injeção anestésica com procaína, em contraste com o 

uso de solução salina e a utilização unicamente da agulha nos pacientes com lombalgia. 

Nesta, a aplicação da injeção ou somente da agulha deu-se, preferencialmente, nos pontos 

dolorosos mais sensíveis. Nesse trabalho, o autor estabeleceu uma relação de alívio álgico 

advinda de todos os métodos empregados no estudo e a associação terapêutica com a 

profundidade do agulhamento nos pontos de dor com maior sensibilidade29. 

Na década de 1960, foi estabelecido o conceito de pontos gatilhos na literatura 

médica, embora não usual na prática em geral. Contudo, apesar do DN ter sido sugerido como 

recurso terapêutico, o tratamento usual ainda manteve-se embasado na injeção de anestésico 

nos pontos sensíveis12. 

O método de agulhamento a seco é considerado relativamente novo no arsenal de 

analgésicos.  Sendo sua ampla utilização iniciada após publicação de Lewit há mais de 30 

anos atrás30.  
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A referência ao trabalho realizado por Lewit deve-se ao relato da sua experiência 

com o uso do DN no tratamento da dor miofascial, verificando-se através desse estudo os 

efeitos da agulha no alivio álgico. A investigação contou com a participação de 271 pacientes 

durante um intervalo de 2 anos, com idades variando de 12 a 71 anos, com as mais variadas 

disfunções miofasciais e desordens vertebrogênicas. Os resultados apresentados 

demonstraram-se satisfatórios na analgesia imediata e na permanência dos seus resultados 31. 

 

Expansão mundial do método  

 

Em muitos países, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde utilizam o DN 

Clínico em pacientes com doença ocasionadas por dor miofascial e PGs5. Pertencendo ao 

âmbito da prática da fisioterapia em países como Canadá, Chile, Irlanda, Países Baixos, 

África do Sul, Espanha e Reino Unido1.  

Nos Estados Unidos (EUA) e Austrália, o DN do PG não é comumente incluso no 

currículo educacional da fisioterapia em nível básico ou programas de pós-graduação de 

educação continuada. Relativamente poucos fisioterapeutas nesses dois países receberam 

treinamento e empregam a técnica. O único programa acadêmico de fisioterapia dos EUA 

conhecido que inclui o trabalho de curso o DN é o currículo de nível básico no doutorado em 

fisioterapia na Universidade Estadual da Geórgia1.  

No Brasil, a técnica recentemente obteve reconhecimento como prática atributiva ao 

fisioterapeuta, pertencente aos segmentos da área manual, musculoesquelética e manipulativa. 

Estabelecendo-se como requisito para formação mínima de curso com 30 horas e 50% de 

prática supervisionada9. 

O DN é fácil de aprender e, um curso básico, geralmente dura de 2 a 4 dias2. Esta é 

uma técnica fisioterapêutica que está se disseminando rapidamente pela sua eficácia e 

resolutividade. No Brasil ainda é pouco conhecida, mas está ganhando cada vez mais 

adeptos10. 

Enquanto a ciência por trás do procedimento continua a evoluir, há agora ampla 

aceitação e uso desta intervenção terapêutica por fisioterapeutas. A popularidade do 

agulhamento a seco deve-se à versatilidade da técnica para uma variedade de condições 

musculoesqueléticas, combinado com os muitos exemplos de sucesso clínico4. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo consistiu em uma pesquisa de caráter qualitativo, descritivo e 

documental, realizado entre os meses de novembro de 2016 a abril de 2017. Para tanto, foram 

consultadas as bases de dados eletrônicos Scientific Electonic Library Online (Scielo), 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Physicotherapy Evidence 

Database (PEDro), tal qual coleta através de revistas e jornais especializados, incluindo 

fontes providas de entidade representativa da técnica no Brasil, especificamente a ABRA-

Needling (Associação Brasileira de Dry Needling). A busca dos dados foi promovida nos 

idiomas português e inglês, sem delimitação de data de publicação para identificação dos 

trabalhos. 

Os termos utilizados na busca nos bancos de dados constituíram-se nos seguintes 

nomes: Dry Needling, Dry needling do ponto gatilho, agulhamento seco ou agulhamento a 

seco, agulhamento intramuscular, Terapia manual intramuscular e a associação dessas 

terminologias com sua prática no Brasil. Incluindo-se nesta pesquisa, estudos ou matérias 

relacionadas à implantação e evolução do Dry Needling no país, bem como a contextualização 

contemporânea da técnica no território. Excluindo-se, assim, outros os quais não abrangessem 

o tema abordado, de semelhante modo, os que se referiam ao emprego da modalidade 

terapêutica em outros países.  

Posteriormente a esta etapa, analisou-se as informações coletadas, buscando-se 

levantar os principais pontos históricos e dados estatísticos, assim como compreender a 

situação atual da disseminação da técnica, visando apontar os fatores de progresso e 

reconhecimento dessa prática. 

 

4. RESULTADOS 

 

Foram identificados neste estudo 38.592 resultados no total para os descritores 

selecionados. Desses, aproximadamente 99,3% dos termos devem-se aos achados na 

plataforma da Capes periódicos. Contudo, salienta-se que, na sua abrangência, apenas poucos 

artigos estiveram relacionados ao emprego da técnica, haja vista a maioria tratar-se da 

abordagem de outros temas e, consequente, descartados para efeito de avaliação. 
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Nas demais bases de dados, verificou-se na PEDro 120 trabalhos, 17 artigos na 

LILACS e 15 estudos no SCIELO distribuídos entre as palavras-chave determinadas. Na 

tabela a seguir constam os resultados por descritores. 

Tabela 1. 

PALAVRAS-CHAVE SCIELO LILACS PEDRO CAPES 

DN 5 artigos 7 artigos 83 artigos 18.200 resultados 
DN do PG  SR 1 37 122 
AS ou A a S 2 4 _ 655/366 
AI SR SR SR 140 

TMI SR 5 SR 12.000 
DN e BRASIL 2 SR SR 173 
DN do PG e BRASIL 2 SR SR 83 

AS ou A a S e BRASIL 0/2 SR _ 506/272 
AI e BRASIL SR SR SR 103 
TMI e BRASIL 2 SR SR 5820 
  * SR: SEM RESULTADOS       

 

Embora o extenso número de resultados encontrados, nenhum artigo cabível ao tema 

estava relacionado aos dados introdutórios ou relativos ao desenvolvimento da técnica no 

país, entretanto, apenas um estudo apresentou dados acerca da prática da modalidade no 

Brasil em determinada afecção de saúde. Esse estudo, porém, tratou-se de um apanhado 

internacional sobre o uso do DN por fisioterapeutas e quiropraxistas no campo internacional. 

Nas revistas especializadas em fisioterapia, foram encontrados 5 artigos, sendo esses 

inclusos na base de dados SCIELO. Em contrapartida, não foram observados estudos ou 

noções inaugurais da prática no país pela ABRA-Needling, no entanto, obteve-se dados 

estatísticos dos fisioterapeutas credenciados a ele.  

Na medida em que esses dados não denotam a representatividade totalitária dos 

profissionais que empregam a técnica, é possível refletir sobre a abrangência e expressividade 

do DN pelos profissionais. Nesse sentido, o número de profissionais cadastrados na entidade 

representativa da técnica no Brasil, alcança mais de 200 fisioterapeutas, constando-se maior 

concentração nos estados pertencentes ao nordeste, seguidos pelo sudeste, sul, centro-sul e 

norte. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Esse estudo abordou, fundamentando-se na literatura, diferentes fatores indicativos 

da evolução do DN no Brasil, como pontos históricos e dados estatísticos sobre seu uso 
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territorial. No entanto, não foram identificados artigos, os quais apontassem informações 

referentes à introdução, desenvolvimento e, portanto, a história da técnica no país. 

Todavia, verificou-se a existência de um estudo transversal em que descreveu as 

principais intervenções terapêuticas usadas por diferentes profissionais de saúde em pacientes 

com cervicalgias em 22 países, incluindo o Brasil. Carlesso et al. (2014)32, destacaram a 

participação de fisioterapeutas e quiropraxistas e seus métodos de preferência, constatando-se 

a preponderância do uso de exercícios e terapia manual.  

Neste, a utilização do DN é citado como recurso para alívio álgico em 34% dos 

casos. Além disso, segundo Campa-Moran et al. (2015)33, as abordagens DN e a terapia 

manual ortopédica demostram um efeito a curto prazo na redução na incapacidade funcional. 

O DN é uma ferramenta de tratamento amplamente aplicada e discutida na 

comunidade científica, com evidências de efetividade na síndrome da dor miofascial11,12,7,2. 

Hesari, Attarbashi-Moghadam e Shadmehr (2016)34 afirmam em seu estudo que as técnicas de 

DN e a fisioterapia são eficazes no tratamento de PGs miofasciais e, a técnica apresenta-se 

como um método invasivo após insuficiência dos métodos não-invasivos. 

Nesse sentido, os cursos de DN têm se tornado populares na Europa, Norte América 

e Austrália. Eles também podem ser encontrados na África e Oriente Médio. Existem várias 

razões plausíveis que, quando tomadas em conjunto, explicam a rápida adoção da modalidade 

12. 

Embora no cenário internacional, a técnica, tenha se mostrado favorável e 

extensamente difundida. No Brasil, esta modalidade de tratamento ainda é considerada tímida 

e desconhecida, porém seu avanço está ocorrendo de maneira crescente, vertiginosa, de 

acordo com o órgão representativo do método no país, a ABRA-Needling10. Foi possível 

também vislumbrar, no presente estudo, a escassez quanto à produção científica sobre o tema, 

sugerindo provável corroboração do recente surgimento local. 

Entretanto, ressalta-se a necessidade de incentivo a realização de trabalhos científicos 

deste recurso no âmbito nacional, o que para autores como Unverzagt et al. (2015)17 é visto 

como um potencial na intervenção terapêutica por profissionais de saúde em diversas 

condições musculoesqueléticas. Portanto, justifica-se a realização de mais pesquisas a seu 

respeito, proporcionando uma ampliação do acervo teórico, visando estabelecer subsídios para 

o desempenho adequado da prática dos profissionais e, por conseguinte, aprimorando o 

atendimento ao paciente. 

Corroborando com esse pressuposto, Carlesso et al.(2014)32, sugere que há 

necessidade de pesquisas para preencher lacunas nas evidências que estão associadas com 
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padrões variados de prática e a tradução de conhecimento para reduzir o uso de algumas 

intervenções que se mostraram ineficazes. Assim, Dommerholt, Mayoral  del  Moral e  Gröbli 

(2006)1, argumentam a existência de questões sobre os mecanismos dos procedimentos de 

agulhamento ainda não esclarecidos. E que os fisioterapeutas são encorajados a explorar o uso 

de técnicas de agulhamento em PG em suas práticas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O DN como técnica de recém-surgimento no meio clínico, vem conquistando e 

expandido seu campo de atuação ao redor do mundo. Isso se deve a versatilidade no 

tratamento de variadas condições musculoesqueléticas, a fácil aprendizagem, aplicação e o 

baixo custo no seu emprego.  

No Brasil, tornou-se uma realidade na prática profissional em saúde, principalmente 

no que diz respeito ao respaldo jurídico, quanto ao seu uso por fisioterapeutas. Contudo, 

salienta-se a expansão progressiva do método e a adesão cada vez mais frequente dos 

profissionais a esse novo instrumento de tratamento. Não obstante, recomenda-se novos 

estudos para acompanhamento dessa modalidade no território nacional e um maior incentivo à 

produção cientifica sobre o tema, para que se obtenha mais acervo teórico, visando embasar e 

nortear a prática profissional no âmbito clínico.  

 

 

REFERÊNCIAS  

 

1. DOMMERHOLT, J.; MAYORAL DEL MORAL, O.; GRÖBLI, C. Trigger Point Dry 

Needling. The Journal of Manual & Manipulative Therapy, v. 14, n.4, 2006. 

2. KALICHMAN, L.; VULFSONS, S. Dry Needling in the Management of 

Musculoskeletal Pain. JABFM, v. 23, n. 5, sep./oct., 2010. 

3. FEDERATION OF STATE BOARDS OF PHYSICAL THERAPY - FSBPT. Dry 

Needling Resource Paper (Intramuscular Manual Therapy). 4th edition. July, 2013. 

4. HALLE, JS; HALLE, RJ. Pertinent dry needling considerations for Minimizing 

adverse effects – part one. The International Journal of Sports Physical Therapy, v.11, 

n.4, Aug., 2016. 

5. DOMMERHOLT, J. Dry needling - peripheral and central considerations. J Man 

Manip Ther., v.19, 2011. 

6. AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION - APTA. Description of Dry 

Needling in Clinical Practice: An Educational Resource Paper. February, 2013. 

7. HUANG, Y. et al. Dry needling for myofascial pain: prognostic factors. The journal of 

alternative and complementary medicine, v.17, n.8, 2011. 



12 
 

8. MAYORAL DEL MORAL, O. Mayoral Del Moral O. Dry Needling Treatments for 

Myofascial Trigger Points. Journal of Musculoskeletal Pain, v. 18, n.4, 2010.  

9. CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - 

COFFITO. COFFITO publica acórdão sobre utilização de Dry Needling por 

fisioterapeutas. Disponível em: <http//www. coffito.gov.br/nsite/?p=5153>. Acessado em: 

06/12/2016. 

10. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DRY NEEDLING - ABRA-NEEDLING. O que é o 

Dry Needling. Disponível em: <http://www.dryneedlingbrasil.com.br>. Acessado em: 

06/12/2016. 

11. GATTIE, E; CLELAND, J A.; SNODGRASS, S. The Effectiveness of Trigger Point Dry 

Needling for Musculoskeletal Conditions by Physical Therapists: A Systematic 

Review and Metaanalysis. Journal of Orthopaedic &  Sports  Physical  therapy, v.47, n. 

3, mar., 2017. 

12. LEGGE, D. A History of Dry Needling, Journal Of Musculoskeletal Pain, Early Online, 

2014. 

13. ALVAREZ, DJ.; ROCKWELL, PG., D.O. Trigger Points: Diagnosis and Management. 

American Family Physician, v.65, n.4, feb., 2002. 

14. CHAITOW, L. O tratamento da dor pela acupuntura. 1° Edição, São Paulo: Ed. 

Manole, 1984. 

15. FURLAN, AD. et al. Acupuncture and Dry-Needling for Low Back Pain: An Updated 

Systematic Review Within the Framework of the Cochrane Collaboration. SPINE, 

v.30, n.8, 2005. 

16. SOUZA, KRSB. A ação do tratamento do agulhamento a seco no controle da 

sindrome dolorosa miofascial. Faculdade Cambury. 

17. UNVERZAGT, C; BERGLUND, K; THOMAS, J.J. Dry needling for myofascial trigger 

point pain: a clinical commentary. The International Journal of Sports Physical Therapy, 

v.10, n.3, jun., 2015.  

18. ABBASZADEH-AMIRDEHI, M. et al. The  neurophysiological  effects  of  dry  

needling  in  patients  with  upper  trapezius myofascial trigger points: study protocol 

of a controlled clinical trial. BMJ open, v.3, n.5, 2013. 

19. Australian Society of Acupuncture Physiotherapists Inc. ASAPI. Guidelines for safe 

acupuncture and dry needling practice. Lismore, NSW: Australian Society of 

Acupuncture Physiotherapists; 2007. 

20. CAGNIE, B. et al. Physiologic Effects of Dry Needling. Curr Pain Headache Rep., v.17, 

2013. 

21. KIETRYS, D M. et al. Effectiveness of Dry Needling for Upper-Quarter Myofascial 

Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Orthopaedic & Sports 

Physical therapy, v. 43, n.9, sept., 2013. 

22. SHAH, JP. et al. An in vivo microanalytical technique for measuring the local 

biochemical milieu of human skeletal muscle. Journal of Applied Physiology, v. 99, n. 5, 

Nov., 2005. 

23. CHEN, J. et al. Inhibitory Effect of Dry Needling on the Spontaneous Electrical 

Activity Recorded from Myofascial Trigger Spots of Rabbit Skeletal Muscle. Am. J. 

Phys. Med. Rehabil., v. 80, n. 10, 2001. 

24. ABBASZADEH-AMIRDEHI, M. et al. Neurophysiological and clinical effects of dry 

needling in patients with upper trapezius myofascial trigger points. Journal of 

Bodywork & Movement Therapies, v. 21, 2017. 

25. RODRÍGUEZ-MANSILLA, J. et al. Effectiveness of dry needling on reducing pain 

intensity in patients with myofascial pain syndrome: a Meta-analysis. Tradit Chin 

Med., v.36, n.1, feb., 2016. 

http://coffito.gov.br/nsite/?p=5153


13 
 

26. SHAH, JP. et al. Biochemicals Associated With Pain and Inflammation are Elevated in 

Sites Near to and Remote From Active Myofascial Trigger Points. Arch Phys Med 

Rehabil., v.89, jan., 2008. 

27. CAGNIE, B. et al. The influence of dry needling of the trapezius muscle on muscle 

blood flow and oxygenation. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 

v.35, n.9, 2012. 

28. BRAV, EA.; SIGMOND, H: The local and regional injection treatment of low back 

pain and sciatica. Ann Int Med., v. 15, 1941. 

29. PAULETT, JD. Low back pain. Lancet, v.2, 1947. 

30. VULFSONS, S; RATMANSKY, M; KALICHMAN, L. Trigger Point Needling: 

Techniques and Outcome. Curr Pain Headache Rep., 2012. 

31. LEWIT, K. The needle effect in the relief of myofascial pain. Pain, v.6, 1979. 

32. CARLESSO, LC. et al. Treatment preferences amongst physical therapists and 

chiropractors for the management of neck pain: results of an international survey. 

Chiropractic & Manual Therapies, v.22, 2014. 

33. CAMPA-MORAN, I. et al. Comparison of Dry Needling versus Orthopedic Manual 

Therapy in Patients with Myofascial Chronic Neck Pain: A Single-Blind, Randomized 

Pilot Study. Pain Research and Treatment, v.2015, oct., 2015. 

34. HESARI, S; ATTARBASHI-MOGHADAM, B; SHADMEHR, A. Comparison of Dry 

Needling and Physical Therapy in Patients with Trapezius Myofascial Pain 

Syndrome. Journal of Modern Rehabilitation, v.10, n.1, 2016. 

 
. 

 

. 

 


