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Códigos PEDro 
 

Subdisciplinas 
 

Essas categorias se referem a vários aspectos da fisioterapia. Se a área em um artigo não se encaixa em 

nenhuma das áreas, o código “sem valor apropriado nesse campo” deverá ser utilizado.  
 

cárdiotorácica 

inclui, mas não está somente restrito a artigos que avaliam intervenções para reabilitação cardíaca e respiratória 

ou treinamento aeróbico em pressoas com problemas que afetam o sistema cardiorrespiratório. Essa 

subdisciplina não inclui estudos que utilizaram treinamento aeróbico em populações diversas de pacientes. 

Estudos de treinamento aeróbico para populações saudáveis não são indexados no PEDro 
 

incontinência e saúde da mulher 

inclui, mas não está somente restrito a incontinência masculina e feminina além de intervenções terapêuticas 

que ocorreram nos períodos de pré e pós parto 
 

ergonomia e saúde do trabalhador 

inclui, mas não está somente restrito a intervenções baseadas no ambiente de trabalho, em trabalhadores e em 

condições relacionadas ao trabalho 
 

gerontologia 

inclui artigos os quais a idade média dos participantes é superior a 60 anos e artigos que avaliam condições de 

saúde típicas de pessoas idosas (por exemplo, artrose) 
 

musculoesquelética 

inclui, mas não está somente restrito a dor lombar, doenças reumáticas, síndromes compressivas e neuralgias 
 

neurologia 

inclui, mas não está somente restrito a lesões do sistema nervoso central e periférico excluíndo aquelas 

condições nas quais dor e parestesia é a sintomatologia primária como síndrome do túnel do carpo, neuralgias e 

ciática 
 

oncologia 

inclui artigos avaliando intervenções para problemas de saúde devido a tumores ou cancer 

 

ortopedia 

inclui somente fraturas e intervenções no pré e pós operatório de cirurgia ortopédica (por exemplo: artroplastias 

do joelho, reconstruções ligamentares) 
 

pediatria 

inclui artigos que a média de idade dos participantes é inferior a 16 anos, e artigos sobre problemas de saúde 

típicos de crianças (exemplo, fibrose cística) 
 

esportes 

inclui artigos que explicitamente mencionam lesões do esporte assim como condições de saúde que afetam 

pessoas que praticam esportes (exemplo, reconstruções ligamentares) 
 

sem valor apropriado nesse campo 
 

Intervenção 
 

Essas categorias incluem aspectos abrangentes de intervenção de fisioterapia. Se a intervenção utilizada em um 

determinado artigo não se encaixa em nenhuma das intervenções, o código “sem valor apropriado nesse 

campo” deve ser utilizado. 
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acupuntura 

modificações comportamentais 

educação, calor, frio 

eletroterapia 

treinamento aeróbico 

estratégias de promoção de saúde 

hidroterapia, balneoterapia 

terapia de neuro-facilitação 

órteses, bandagens, imobilizações por calha, gesso 

fisioterapia respiratória 

treinamento de habilidade 

treinamento de força 

alongamento, mobilização, manipulação, massagem 

sem valor apropriado nesse campo 
 

Problema 
 

Essa lista foi feita para cobrir categorias abrangentes de problemas tratados por fisioterapeutas. Note que o 

problema foi descrito ao nível da intervenção fisioterapêutica. Se o problema tratado em algum artigo em 

particular não se encaixa em nenhum desses problemas, o código “sem valor apropriado nesse campo” deverá 

ser utilizado. 
 

dificuldade em limpar as vias aéreas (problemas obstrutivos de vias aéreas) 

fragilidade 

problemas ventilatórios 

incontinência 

incoordenação motora 

encurtamento muscular, redução de amplitude articular 

fraqueza muscular 

edema 

dor 

baixa tolerância ao exercício 

baixa tolerância ao trabalho 

sem valor apropriado nesse campo 
 

Parte do corpo 
 

Essas cartegorias se referem a parte do corpo que recebeu tratamento. Se não há uma parte específica que 

recebeu tratamento ou a intervenção teve como objetivo um sistema ao invés de uma parte do corpo (por 

exemplo, treinos de marcha para pacientes que sofreram acidente vascular cerebral), o código “sem valor 

apropriado nesse campo” deve ser utilizado. 
 

cabeça ou pescoço 

membro superior, ombro ou cintura scapular 

antebraço ou cotovelo 

punho ou mão 

tórax (para estudos de intervenções cárdio-torácicas) 

coluna torácica 

coluna lombar, articulação sacro-ilíaca ou pelve 

períneo ou sistema gênito-urinário 

quadril ou coxa 

perna ou joelho 

tornozelo ou pé 

sem valor apropriado nesse campo 
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Tópico 
 

Essas categorias se referem a populações que são especificamente tratadas por fisioterapeutas. Se o tópico de 

algum artigo não se adequar a nenhum dos tópicos, o código “sem valor apropriado nesse campo” deve ser 

utilizado. 
 

paralisia cerebral 

inclui artigos avaliando o manejo da paralisia cerebral 
 

dor crônica 

inclui artigos que avaliam o gerenciamento da dor crônica incluindo dor crônica de origem musculoesquelética 

ou neurológica 
 

doenças respiratórias crônicas 

inclui artigos avaliando o gerenciamento de doenças respiratórias crônicas, incluindo doenças do parênquima 

pulmonar, bronquiectasia e doença pulmonar obstrutiva crônica 
 

neurotrauma 

inclui artigos que avaliam o gerenciamento de lesões medulares ou tramatismo craniano 
 

lesão em chicote 

inclui artigos que avaliam o gerenciamento de desordens associadas com lesões em chicote 
 

sem valor apropriado nesse campo 


