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A. A última atualização do PEDro (3 de Novembro de 2015) 
 

O PEDro possui 31.758 registros. Na última atualização do dia 3 de Novembro de 

2015 você encontrará: 

- 25.428 ensaios clínicos (24.738 com avaliação da qualidade metodológica pela 

escala PEDro confirmada) 

- 5.782 revisões sistemáticas 

- 548 diretrizes de prática clínica 

 

www.pedro.org.au/portuguese  

 
 

 

B. Texto sobre o PEDro em BodyinMind.org 
 

Introdução ao PEDro e o seu novo recurso “Evidência no seu e-mail”. Pra quem 

não conhece o PEDro, vale a pena ler. Eles também precisam da sua ajuda. 

 

www.bodyinmind.org/pedro/  

 
 

C. O PEDro precisa da sua ajuda! 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=73dab3f8d5cca1a3fb365053a&id=cd47c356a6&e=%5bUNIQID%5d
http://www.pedro.org.au/portuguese
http://www.bodyinmind.org/pedro/
http://www.pedro.org.au/portuguese/


 

 

O PEDro é uma organização sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de apoio 

dos usuários para manter o PEDro online e atualizado para toda a comunidade de 

fisioterapeutas ao redor do mundo. 

 

Nós agradecemos ao Bend+Mend por ser a primeira clínica de fisioterapia a se 

tornar parceira do PEDro. Nós também agradecemos todos os indivíduos que 

apoiaram o PEDro. A lista completa de todos que apoiam o PEDro pode ser vista 

no site: www.pedro.org.au/portuguese/supporters 

 

Porém, o PEDro precisa de mais financiamento para adicionar novos conteúdos e 

desenvolver a base de dados em 2016. Ajude-nos fazendo uma doação hoje ou 

entre em contato conosco para discutir uma parceria.  

 
 

 

D. A próxima atualização do PEDro (Dezembro 2015) 
 

A próxima atualização do PEDro será na próxima quarta-feira dia 7 de dezembro 

de 2015 
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