
 
 

1. O que é o PEDro? 
The Physiotherapy Evidence Database (or ‘PEDro’ for short) provides physiotherapists around the A base de 
dados de evidências em fisioterapia (PEDro) proporciona um acesso fácil à alta qualidade de pesquisa clínica 
por parte dos fisioterapeutas ao redor do mundo, permitindo que eles possam aplicar a evidência na prática e 
também em ensino, de forma efetiva. O PEDro é um site bem estabelecido, robusto e confiável que 
proporciona acesso a mais de 58.000 ensaios clínicos aleatorizados, revisões sistemáticas e diretrizes de 
prática clínica relevantes para a área de fisioterapia. 

Em 2022, usuários de mais de 200 países realizaram uma busca no PEDro a cada 7 segundos (totalizando 
mais de 3,8 milhões de buscas). O PEDro está disponível gratuitamente para a comunidade global de 
fisioterapia e é usado por estudantes, pesquisadores, educadores, médicos e políticos. 

Todos os ensaios clínicos aleatorizados indexados no PEDro são classificados de acordo com sua qualidade 
através da escala PEDro. Essa classificação permite que os leitores rapidamente consigam identificar 
estudos relevantes e válidos para guia-los na prática clínica. Como a pesquisa em fisioterapia vem crescendo 
rapidamente, essa rápida identificação tem se torado ainda mais importante para clínicos e estudantes que 
possuem tempo limitado. 
 
2. Como o PEDro é mantido? 
O PEDro é mantido por fisioterapeutas, para fisioterapeutas. O PEDro é o recurso de informação mais 
conceituado para fisioterapeutas em todo o mundo. O PEDro foi iniciado e é mantido pelo PEDro Partnership 
no Institute for Musculoskeletal Health (The University of Sydney e Sydney Local Health District) e 
Neuroscience Research Australia (NeuRA). A missão do PEDro Partnership é maximizar a eficácia dos 
serviços de fisioterapia, facilitando a aplicação clínica das melhores evidências disponíveis. 

O PEDro é mantido em um sistema sem fins lucrativos com apoio financeiro de parceiros da indústria, órgãos 
de fomento e doações de organizações e indivíduos. Você pode apoiar a contribuição inestimável do PEDro 
para a alta qualidade do cuidado em fisioterapia em todo o mundo fazendo uma doação ou entrando em 
contato conosco para discutir uma parceria. 
 
3. O que eu posso fazer para ajudar? 
Nós sempre estamos a procura de voluntários dispostos a nos ajudar a localizar e avaliar estudos clínicos, 
revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica. Se você acha que pode nos ajudar nessas tarefas, por 
favor entre em contato. Você pode ser um voluntário de qualquer parte do mundo. 

Se você sabe de algum estudo que deveria estar indexado no PEDro, mas não está, por favor envie um email 
com os detalhes do estudo. 
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