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A. A última atualização do PEDro (4 de Abril de 2016) 
 

O PEDro possui 33.045 registros. Na última atualização do dia 4 de Abril de 2016 você 

encontrará:  

 26.358 ensaios clínicos (25.662 com avaliação da qualidade metodológica pela escala 

PEDro confirmada) 

 6.119 revisões sistemáticas 

 568 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 possui mais de 33.000+ registros 
 

Temos o prazer de anunciar que o PEDro acaba de alcançar um novo marco para a 

quantidade de evidência disponível. Mais de 33.000+ registros de ensaios clínicos, revisões 

sistemáticas e diretrizes de prática clinica estão agora indexados no PEDro.  

 
 

C. O efeito do exercício para pessoas com doenças crônicas 
 

Este estudo teve como objetivo resumir o que há de evidência na literatura para o uso de 

exercício no tratamento de oito condições crônicas comuns, conhecidas por causar uma 

grande incidência de incapacidade. As recomendações de como aplicar o exercício para 
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pacientes com estas condições foram baseadas em revisões sistemáticas e estudos 

controlados aleatorizados publicados entre 2000 e 2015. As principais recomendações de 

exercício para cada uma das oito condições estão listadas abaixo: 

 

OSTEOARTRITE DO QUADRIL E DO JOELHO 

Existe evidência de que exercício melhora dor e função de pessoas com osteoartrite do 

quadril e do joelho. Estratégias efetivas de exercícios incluem fortalecimento muscular, 

exercícios aeróbico e exercícios para melhora do arco de movimento. Os exercícios feitos em 

casa são preferíveis se possível. 

 

DOR LOMBAR CRÔNICA DE ORIGEM NÃO ESPECÍFICA 

Existe evidência de que exercício reduz dor em pessoas com dor lombar crônica, mas o tipo 

de exercício parece ser menos importante que a qualidade com que ele é aplicado 

(supervisão, exercícios em casa e duração do exercício). Um tratamento típico envolve 20 

horas de exercício supervisionado e individualizado durante 8-12 semanas, além de um 

programa de exercício em casa. As sessões devem incluir componentes educacionais, 

princípios psicológicos e progresso em atividades funcionais. 

 

PREVENÇÃO DE QUEDAS 

Programas de exercício físico podem prevenir quedas em idosos se forem bem planejados e 

aplicados como intervenções específicas ou como parte de um programa multifacetário. O 

principal foco dos exercícios neste caso deve ser a melhora do equilíbrio. 

 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) 

Existe evidência de que treinamento de resistência e fortalecimento aumentam a capacidade 

de realizar exercícios físicos e melhora a qualidade de vida de pessoas com DPOC. Esses 

tipos de treinamento são recomendados quando os pacientes estão em condições estáveis da 

doença e/ou após admissão hospitalar causada por uma exacerbação aguda. Administrar os 

sintomas da doença durante a prática de exercícios, particularmente a falta de ar, é um 

componente muito importante da reabilitação pulmonar. 

 

DIABETES TIPO 2 

Existe evidência de que exercício (particularmente os exercícios aeróbicos e os treinos 

progressivos de resistência) melhoram o controle glicêmico em pessoas com Diabetes do tipo 

2. O tipo de exercício deve ser escolhido de acordo com as preferencias do paciente e suas 

comorbidades relacionadas à doença. A duração recomendada para os exercícios é de mais 

de 150 minutos por semana.   

 



 

SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA 

Existe evidência de que a prática de exercício físico reduz fadiga em pessoas com síndrome 

da fadiga crônica. O tipo de exercício, a duração e a intensidade mais efetivos ainda 

permanece incerto. 

 

DOENÇA CARDÍACA CORONÁRIA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Existe evidência de que a reabilitação cardíaca com exercícios reduz todas as causas de 

mortalidade,  incluindo causas de mortalidade cardiovasculares e número de admissões em 

hospitais para pessoas com doença cardíaca coronária; além disso, melhora a qualidade de 

vida e reduz o número de admissões em hospitais para pessoas com insuficiência cardíaca. A 

intensidade do exercício deve sempre ser considerada de acordo com a tolerância individual 

de cada pessoa, além de ser progredida gradualmente. O exercício deve ser supervisionado 

no começo do programa. 

 

Hoffmann TC, Maher CG, Briffa T, Sherrington C, Bennell K, Alison J, Singh MF, Glasziou PP. 

Prescribing exercise interventions for patients with chronic conditions. CMAJ 2016 Mar 

14:Epub ahead of print 

 

Leia o artigo completo e online appendices.  

 
 

 

D. A descrição das intervenções em ensaios clínicos de Fisioterapia são 

geralmente incompletas 
 

Um estudo recente, investigou uma amostra aleatória de 200 ensaios clínicos de fisioterapia 

indexados no PEDro demonstrou que as descrições das intervenções de fisioterapia são 

geralmente incompletas. O estudo, publicado na Physiotherapy, utilizou o TIDieR (Template 

for Intervention Description and Replication) checklist (12 itens) para avaliar as descrições das 

intervenções nos grupos intervenção e controle. 23% dos estudos incluídos descreveram 

menos da metade dos itens do TIDieR para o grupo intervenção. A descrição foi ainda pior 

para o grupo controle, em que 75% dos estudos descreveram menos da metade dos itens do 

TIDieR. Melhorar as descrições das intervenções é necessário para podermos aplicar os 

resultados das pesquisas na prática clínica. 

 

Yamato TP, Maher CG, Saragiotto BT, Hoffmann TC, Moseley AM. How completely are 

physiotherapy interventions described in reports of randomised trials? Physiotherapy 2016 Mar 

12:Epub ahead of print  
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E. “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.  

 Exercício para osteoartrite do joelho 

 Efeitos da reabilitação precoce após cirurgia para reparo de ruptura do tendão de 

Achilles 

 
 

 

F. Dois novos vídeos no PEDro (Francês e Tâmil) 
 

Temos o prazer de anunciar que o novo vídeo de como salvar os resultados de busca no 

PEDro está disponível agora em francês. Este vídeo explica como selecionar artigos, salvar os 

artigos selecionados e como importar os artigos salvos para softwares de referência (como o 

EndNote). 

 

O PEDro gostaria de agradecer a Nolwenn Poquet que traduziu e gravou o vídeo de como 

salvar os resultados de busca no PEDro. Nolwenn é da Sociedade Francesa de Fisioterapia 

(Société Française de Physiothérapie). 

 

Nós também gostaríamos de anunciar que vídeo de como acessar o texto completo dos 

artigos no PEDro está disponível também em Tâmil. Este vídeo explica 5 métodos de como 

acessar o texto completo dos artigos. Este é o primeiro vídeo do PEDro traduzido para o Tâmil 

e fará uma excelente contribuição ao site do PEDro. 

 

O PEDro gostaria de agradecer a Cynthia Swarnalatha Srikesavan que traduziu e gravou o 

vídeo de como acessar o texto completo dos artigos no PEDro em Tâmil. Cynthia é da 

Universidade de Oxford (Centre for Rehabilitation Research in University of Oxford).  

 
 

G. Australian Physiotherapy Association, Norsk Fysioterapeutforbund, 

Associação Espanola de Fisioterapeutas, Lithuanian Kinezitherapy Association e 

Macau Physical Therapists Association renovam parceria com o PEDro 

http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-096104
http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-096093
http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-096093
https://youtu.be/l9slAj7YhbQ
https://youtu.be/l9slAj7YhbQ
https://youtu.be/XR4rz_2YyeU
https://youtu.be/XR4rz_2YyeU


 

 

Parcerias são muito importantes para o PEDro. É através destas parcerias que nós 

conseguimos manter o PEDro como uma base de dados gratuita e como um instrumento 

online completo para uso dos fisioterapeutas ao redor do mundo. Nós agradecemos a 

Australian Physiotherapy Association (Fundações Parceira do PEDro) por renovar sua 

parceria com o PEDro por mais um ano. Nós também agradecemos a Norsk 

Fysioterapeutforbund, Associação Espanola de Fisioterapeutas, Lithuanian Kinezitherapy 

Association e Macau Physical Therapists Association (todas Associações Parceiras) pelo 

suporte contínuo destas associações.  

 
 

 

H. A próxima atualização do PEDro (Maio 2016) 
 

A próxima atualização do PEDro será na próxima quarta-feira dia 2 de Maio de 2016.  
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