
DRY NEEDLING NEUROGÊNICO – MÉTODO BERSELLI & GIL 
 

 
O Dry Needling é uma técnica que vem ganhando cada vez mais adeptos pelo mundo a fora devido às 
fortes evidências científicas e os excelentes resultados clínicos. 

O Dry Needling Neurogênico - método Berselli&Gil se diferencia por ser uma técnica que vai muito 
além do puro e simples agulhar, baseado em uma filosofia de atendimento diferenciada onde mais 
importante que o alívio da dor miofasacial, é a identificação do padrão viscerogenico da dor, para que o 
paciente se beneficie através de uma abordagem holística e eficiente, onde toda avaliação é guiada por 
questionários validados cientificamente, sem deixar margem para que ocorram equívocos no ponto de 
vista avaliativo e na prescrição da técnica, pois a indicação do Dry Needling é específica e precisa ser 
aplicada corretamente. 

O curso tem como objetivo ensinar estes padrões de dor, bem como explicar todo aspecto neural da 
dor e suas consequentes desordens motoras e somáticas, além de abordar profundamente o aspecto 
fisiológico do agulhamento e esclarecendo o porquê das respostas humorados obtidas. 

Com uma abordagem teórica fortemente respaldada em vidências científicas e uma vivência prática 
peculiar dos professores, o curso visa proporcionar o melhor ambiente possível para o aprendizado, 
esclarecimento de dúvidas e orientações de casos clínicos.  

Após o término do curso o aluno estará apto a aplicar a técnica dentro dos padrões científicos e 
desfrutará de uma nova ferramenta para aplicar nos 47 músculos que serão exibidos e discutidos 
durante esta jornada. 

Fica o convite ao aprendizado, a amizade e as práticas baseadas em evidências.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

- Histórico do Dry Needling 

- Identificação do padrão e característica da dor 

- Mecanismo de dor aferente 

- Mecanismo descendente inibitório de dor 

- Avaliação e qualificação dos tipos de dores 

- mecanismo de estresse dor e comportamento cerebral 

- Sistema GABA energético 

- Correlação do hipocampo na sensibilização central 

- Neurofisiologia do agulhamento 



- Neurofisiologia da formação do ponto gatilho 

- Definição de ponto gatilho 

- Relação neurogênica do agulhamento 

- Aplicabilidade do questionário de MacGill de dor no Dry Needling 

- Contra indicação absoluta do Dry Needling 

- Considerações clínicas 

- Técnicas de aplicação do Dry Needling superficial e profundo 

- Agulhamento em cabeça e pescoço, membro superior, membro inferior e tronco 

- Vivência prática com total de 47 músculos 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

  Enviar para o e-mail joao@douglasgil.com  
 
-  Nome complete,  
-  Número do crefito (se for estudante, comprovante de matrícula a partir do 6* semester),  
-  Número de telefone para contato 

	


