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PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

Trata-se o presente sobre a elaboração de parecer técnico relacionada a posição 

da ABRAFITO no tocante ao uso do Agulhamento a Seco (dry needling) pelo 

fisioterapeuta traumato-ortopédico.  

 

considerando:  

 

Que os fisioterapeutas fornecem serviços que desenvolvem, mantêm e 

restauram o movimento e a capacidade funcional das pessoas (1).  

 

Que o agulhamento a seco (dry needling) é um recurso terapêutico que utiliza 

uma fina agulha de acupuntura para penetrar a pele e estimular tecidos 

musculares e conjuntivos, assim como pontos gatilhos miofasciais (trigger 

points), para o tratamento das disfunções neuromusculoesqueléticas, incluindo 

dor e distúrbios do movimento (2).  

Que a International Acupuncture Association of Physical Therapists (IAAPT), 

subgrupo da World Confederation for Physical Therapy (WCPT), considera o 

agulhamento a seco (dry needling) uma terapia relacionada a acupuntura e 

dentro do escopo profissional do fisioterapeuta (3).  

 



 

Que a acupuntura e o agulhamento a seco (dry needling) são reconhecidos como 

pertencentes ao escopo da prática profissional do fisioterapeuta pelo Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO)(4) e por outras 

entidades internacionais como a The American Physical Therapy Association 

(APTA), Australian Physiotherapy Association (APA), Canadian Physical 

Therapy Association (CPA) e a The Chartered Society of Physiotherapy (CSP). 

 

Que há evidências mostrando que o agulhamento a seco (dry needling) pode ser 

uma terapia complementar útil para o fisioterapeuta no tratamento das 

disfunções neuromusculoesqueléticas (5,6). 

 

entendemos que: 

 

● O agulhamento a seco (dry needling) é um recurso terapêutico com total 

indicação para a prática clínica da fisioterapia traumato-ortopédica.  

● Este recurso vem sendo utilizado há décadas não só por fisioterapeutas 

brasileiros, mas também de outros países, seguindo parâmetros e 

regulamentações próprias para a sua prática, visando segurança, qualidade e 

efetividade. 

● O fisioterapeuta é um profissional competente e capacitado para 

realização do agulhamento a seco (dry needling) e outros métodos de 

agulhamento. 

 

desta forma nosso parecer conclui ser: 

 

O uso do agulhamento a seco (dry needling) um recurso terapêutico pertencente 

a prática da fisioterapia traumato-ortopédica no tratamento da dor e demais 

disfunções neuromusculoesqueléticas, devendo o profissional ser capacitado, 

além de seguir os parâmetros estipulados pelas sociedades científicas que 

representam a categoria profissional, não havendo nenhum impedimento legal 

para a sua realização seja no âmbito formativo ou da prática clínica.  
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