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A. A última atualização do PEDro (7 de Dezembro de 2015) 
 

O PEDro possui 32.069 registros. Na última atualização do dia 7 de Dezembro de 

2015 você encontrará:  

 25.655 ensaios clínicos (24.990 com avaliação da qualidade metodológica 

pela escala PEDro confirmada) 

 5.866 revisões sistemáticas 

 548 diretrizes de prática clínica 

 
 

 

B. PEDro possui mais de 32,000 registros 
 

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

a quantidade de evidência disponível. Mais de 32,000 registros de ensaios 

clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes de prática clinica estão agora indexados 

no PEDro.  

 
 

C. Vídeos do PEDro agora disponíveis em alemão 
 

Temos o prazer de anunciar que três novos vídeos estão disponíveis em alemão. 

 

Os vídeos são:  

 Como fazer uma pergunta clínica em formato PICO 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=73dab3f8d5cca1a3fb365053a&id=4c3d5c6f8d&e=%5bUNIQID%5d
https://youtu.be/6izECR_G6LI
http://www.pedro.org.au/portuguese/


 

 Como fazer uma busca simples 

 Como fazer uma busca avançada 

 

PEDro agradece Anna Goss, Neele Brunnemann-Götz e Jan Mehrholz da SRH 

Fachhochschule für Gesundheit in Gera. Anna e Neele traduziram e gravaram os 

vídeos de busca simples e avançada (com a orientação de Jan) como parte de 

seu bacharelado em fisioterapia. 

 

PEDro também gostaria de agradecer a Xenia Hoderlein que traduziu e gravou o 

vídeo de como fazer uma pergunta clínica durante um estágio de um mês na base 

PEDro. Xenia está matriculada no bacharelado em fisioterapia na Universidade 

Hochschule 21 em Buxtehude, Alemanha.  

 
 

 

D. Chartered Society of Physiotherapy (CSP), Deutscher Verband für 

Physiotherapie (ZVK), Association Luxembourgeoise Des Kinésithérapeutes e 

Associação Portuguesa de Fisioterapeutas renovam parceria com o PEDro 
 

Parcerias são extremamente importantes para o PEDro. É através destas 

parcerias que somos capazes de manter o PEDro como uma ferramenta robusta e 

livre para fisioterapeutas de todo o mundo. Agradecemos a Chartered Society of 

Physiotherapy (CSP), Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK), Association 

Luxembourgeoise Des Kinésithérapeutes e Associação Portuguesa de 

Fisioterapeutas por renovar a sua parceria com o PEDro por mais um ano.  

 
 

E. Uso do PEDro no Brasil 
 

Um artigo descrevendo o uso da base PEDro no Brasil foi recentemente 

publicado. A referência é: 

 

Elkins MR, Moseley AM, Pinto RZ. Usage evaluation of the Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro) among Brazilian physical therapists. Braz J Phys Ther 

2015 Jul-Aug;19(4):320-8 

 

O Brasil é um dos países que mais utilizam o PEDro, sempre entre os top 3 dos 

países que mais acessam a base no mundo. Este artigo descreve o uso PEDro 

https://youtu.be/HC5yMJmodHA
https://youtu.be/dLYNCfSAD88
https://www.facebook.com/charteredphysios/
https://www.facebook.com/charteredphysios/
https://www.facebook.com/pages/Deutscher-Verband-f%C3%BCr-Physiotherapie-ZVK-e-V/127810480586711
https://www.facebook.com/Association-Luxembourgeoise-des-Kin%C3%A9sith%C3%A9rapeutes-344763688923242/
https://www.facebook.com/Association-Luxembourgeoise-des-Kin%C3%A9sith%C3%A9rapeutes-344763688923242/
http://www.apfisio.pt/
http://www.apfisio.pt/
http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0104
http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0104
http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0104


 

dentro do Brasil. Fisioterapeutas brasileiros fazem uma média de 1 pesquisa 

PEDro / ano. Os acessos foram maiores nos estados do Ceará e Piauí, com 1,29 

buscas por fisioterapeuta / ano.  

 
 

 

F. A versão alemã da escala PEDro é confiável 
 

O artigo que avaliou a confiabilidade da versão alemã da escala PEDro foi 

publicado recentemente. A referência é: 

 

Moseley A, Costa LOP, Hegenscheidt S. Interrater- und Paralleltest-Reliabilität der 

deutschen Version der PEDro-Skala (Interrater and Parallel Forms Reliability of the 

German Version of the PEDro Scale). physioscience 2015 Dec;11(4):164-70 

 

A confiabilidade inter examinadores da escala PEDro em alemão é adequada e 

semelhante a versão original em Inglês. A evidência da confiabilidade paralela 

sugere que as versões em inglês e alemão são comparáveis.  

 
 

  

 

G. PEDro editorial na Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 
O Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi (Revista Turca de Fisioterapia e 

Reabilitação) publicou um editorial sobre PEDro. O editorial enfatiza que a versão 

em turco do website do PEDro irá proporcionar avanços importantes para a 

fisioterapia baseada em evidências na Turquia.  

 

H. Nova atualização disponível 
 

Temos o prazer de anunciar que uma nova atualização foi adicionado ao PEDro. 

As últimas diretrizes de prática clínica, revisões sistemática e ensaios clínicos 

estão disponíveis para "doença respiratória crônica" 

 

Evidência no seu e-mail  

 
 

I. Ícone de ajuda agora disponível para melhorar a seleção dos termos de busca 

no PEDro 

http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1554029
http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1554029
http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1554029
http://www.fizyoterapirehabilitasyon.org/dergidetaylistesi.aspx?dergiid=32
http://www.pedro.org.au/portuguese/evidence-in-your-inbox


 

 

Analisamos recentemente os termos de pesquisa utilizados em quase 900.000 

pesquisas no PEDro. Isto revelou alguns erros comuns feito pelos usuários do 

PEDro que deixa a busca menos eficaz:  

 Uso de operadores booleanos (e, ou, não) nos campos de texto (não é 

necessário para as buscas no PEDro) 

 Uso de parênteses para combinar termos nos campos de texto (não é 

necessário para as buscas no PEDro) 

 Uso de letras não inglesas nos campos de texto (apenas termos em inglês 

podem ser usados para as buscas no PEDro) 

 

Nós planejamos uma série de mensagens de erro que aparecerão se algum 

destes erros acontecerem durante sua busca no PEDro. Esperamos que esta 

iniciativa melhore sua experiência no PEDro.  

 
 

 

J. A próxima atualização do PEDro (Janeiro 2016) 
 

A próxima atualização do PEDro será na próxima quarta-feira dia 4 de Janeiro de 

2016.  
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