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A. Atualização do PEDro (4 de Dezembro de 2017) 
 

O PEDro possui 38.466 registros. Na última atualização do dia 4 de Dezembro de 2017 você 

encontrará:  

 30.346 ensaios clínicos (29.692 com avaliação da qualidade metodológica pela escala 

PEDro confirmada) 

 7.485 revisões sistemáticas 

 635 diretrizes de prática clínica 

Acesse Evidência no seu e-mail para as mais recentes diretrizes de prática clínica, revisões 

sistemáticas e ensaios clínicos.  

 

 

B. “PEDro systematic review update” na BJSM 
 

O “PEDro systematic review update” resume os resultados de uma revisão sistemática recente do 

PEDro na British Journal of Sports Medicine:  

 Intervenção baseada em exercício para prevenção de lesões no esporte 

 

C. O PEDro Evidência no seu e-mail para paralisia cerebral já está disponível 
 

Em dezembro de 2017 um novo campo será adicionado para a Evidência no seu e-mail: paralisia 

cerebral. A cada mês os ensaios clínicos, revisões e diretrizes de prática clínica mais recentemente 

publicados na área de paralisia cerebral serão distribuídos via e-mail aos assinantes. Por favor 

https://us11.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=73dab3f8d5cca1a3fb365053a&id=f97d873260
https://www.pedro.org.au/portuguese/evidence-in-your-inbox
https://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-098474
http://www.pedro.org.au/portuguese/


 

visite Evidência no seu e-mail para se inscrever (ou altere sua assinatura existente). 

 

Nós somos gratos pelo Cerebral Palsy Alliance Research Foundation por financiar esta iniciativa.  

 

 

D. Obrigado aos voluntários e funcionários do PEDro em 2017 
 

Agradecemos imensamente a todos os fisioterapeutas voluntários que generosamente nos 

auxiliaram a manter e desenvolver o PEDro durante este ano. Nós gostaríamos de agradecer 

especialmente todos que ajudaram nas avaliações e/ou traduções durante o ano de 2017: Adrian 

Traeger, Ana Cristina Castro Avila, Anna Valente, Anne Jahn, Antonella Daugenti, Antonia Gómez, 

Apurva Shrivastava, Charlotte Torp, Claudia Koeckritz, Claudia Sarno, Claudio Cordani, Cynthia 

Srikesavan, Daniele Emedoli, David Fernandez Hernando, Elena Resnati, Elisabetta Bravini, 

Elisabetta Sarasso, Etienne Soulet, Fereshteh Pourakzemi, Guloznur Karabicak, Ilkim Karakaya, 

Ivan Jurak, Jack Perisa, Jean-Philippe Regnaux, Jiaqi Zhang, Jose Ignacio Ortega, Junior Vitorino 

Fandim, Kathrin Fiedler, Kedar Mate, Koya Mine, Laura Crowe-Owen, Lorenzo Schiocchetto, 

Magdalena Rzewuska, Manuela Besomi, Marco da Roit, Matteo Gaucci, Matteo Locatelli, Mia Boye 

Nyvang, Michele Margelli, Michelle Lobo, Namik Birol, Nicola Ferri, Nicolas Ferrara, Nolwenn 

Poquet, Oscar Torres, Pedro Andreo, Ranganathan Arunmozhi, Roberto Iovine, Robyn Porep, Roy 

Daniell, Shana Garland, Sharon Parry, Simon Olivotto, Stefan Liebsch, Stefano Vercelli, Stephan 

Rostagno, Takayuki Miyamori, Tiziano Innocenti, Uwe Eggerickx, Winifried Backhaus. 

 

O PEDro emprega um número pequeno de funcionários. O time de 2017 inclui: Anne Moseley 

(Gerente de projetos); Courtney West (Administradora); Bruno Saragiotto, Emre Ilhan, Johnny Kang, 

Jooeun Song, Lakshmi Jayalath, Mandy Lau, Nina Wang, Patricia Parreira, Theresa Ford, Tie 

Yamato, Yen-Ning Lin (avaliadores do PEDro). 

 

Nós gostaríamos de agradecer particularmente a contribuição de 3 pessoas do time que deixarão a 

nossa equipe a partir do ano de 2017. Primeiramente, Mandy Lau – Mandy foi avaliadora do PEDro 

para mais de 7,500 ensaios clínicos além de realizar as traduções do site do PEDro para ambos 

idiomas chineses – o simplificado e o tradicional. Em segundo, Bruno Saragiotto – Bruno foi 

avaliador de mais de 600 ensaios clínicos além de ser um dos fundadores do PEDrinho. Em 

terceiro, Tie Yamato – Tie foi avaliadora de mais de 500 ensaios clínicos, manteve a atualização da 

indexação de diretrizes de prática clínica e realizou a tradução do programa de treinamento da 

escala PEDro para o português. Nós desejamos o que há de melhor para Mandy, Bruno e Tie com 

seus esforços futuros.  

 

https://www.pedro.org.au/portuguese/evidence-in-your-inbox/


 

E. Treinamento em português da escala PEDro 
 

Com base no sucesso da versão em inglês do treinamento da escala PEDro, é com grande 

satisfação que anunciamos o lançamento do novo programa de treinamento para a escala PEDro 

em português em janeiro de 2018. Neste treinamento online nós oferecemos definições, descrições 

detalhadas, referências e respostas à dúvidas frequentes (em formatos de texto e video), e ainda, 

exemplos de artigos para a prática de cada item da escala PEDro. Os exemplos são extraídos de 

artigos reais para ilustrar casos que satisfazem ou não um critério específico. O programa de 

treinamento é inteiro em português. 

 

O programa custa 50 dólares australianos para uma assinantura individual. Assinaturas para 

instituições também estão disponíveis. Todo o faturamento do treinamento online será utilizado para 

produzir e desenvolver o PEDro. 

 

https://training.pedro.org.au  

 

 

F. A próxima atualização do PEDro (Janeiro 2018) 
 

A próxima atualização do PEDro será na próxima segunda-feira dia 8 de Janeiro de 2018.  
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