
 

PEDrinho Notícias 12 Janeiro 2018  

View this email in your browser  

    

 
 

 

A. Atualização do PEDro (8 de Janeiro de 2018) 
 

O PEDro possui 38.639 registros. Na última atualização do dia 8 de Janeiro de 2018 você 

encontrará:  

 30.476 ensaios clínicos (29.797 com avaliação da qualidade metodológica pela escala 

PEDro confirmada) 

 7.526 revisões sistemáticas 

 637 diretrizes de prática clínica 

Acesse Evidência no seu e-mail para as mais recentes diretrizes de prática clínica, revisões 

sistemáticas e ensaios clínicos.  

 

B. O apoio ao PEDro vem da indústria, organizações profissionais de fisioterapia e 

indivíduos 
 

O apoio ao PEDro vem de parcerias comerciais ao redor do mundo. Os nossos parceiros estão 

a Australian Physiotherapy Association, Transport Accident Commission, e Chartered Society of 

Physiotherapy. Parcerias clínicas (Bend+Mend) também compõe o rol de apoiadores do PEDro, 

além organizações afiliadas à Confederação Mundial de Fisioterapia em 46 países são 

Patrocinadores Associados. 

 

Agradecemos aos fisioterapeutas que realizaram doações individuais ao PEDro durante o ano 

de 2017. 

 

Porém, o PEDro está enfrentando diversos problemas financeiros. Precisamos de mais 
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http://www.pedro.org.au/portuguese/


 

parceiros para continuar com nosso trabalho e manter o PEDro gratuito e acessível ao redor do 

mundo. Nós podemos fazer um pacote de patrocinador que melhor se ajusta a sua instituição 

(clínicas privadas, hospitais, departamentos governamentais e universidades). Se a sua 

organização gostaria de contribuir para o futuro da fisioterapia, por favor nos contate. 

 

Um outro jeito de ajudar a manter o PEDro gratuito é através de doações dos usuários. Você 

pode escolher a quantia que melhor se ajusta ao seu orçamento. Agradecemos a sua ajuda. 

 

 

 

C. Quem usou o PEDro em 2017? 
 

Uma análise da última atualização do PEDro (8 de Janeiro de 2018) está disponível na página 

de estatística do PEDro.  

 

 

O número de ensaios 

clínicos continua 

crescendo 

exponencialmente.  

 

 

 

Durante 2017 o PEDro foi utilizado 

para responder 2.246.631 perguntas 

clínicas. Isto significa que a cada 14 

segundos, uma nova pesquisa foi feita 

no PEDro durante o ano de 2017. Os 

usuários do PEDro representaram 220 

países. Os cinco países que mais 

acessaram o PEDro em 2017 foram 

Brasil (18%), Estados Unidos (11%), 

Austrália (9%), Espanha (8%) e 

Alemanha (4%).  
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As subdisciplinas 

musculoesquelética e 

fisioterapia cardiotorácica 

possuem a maior 

quantidade de ensaios 

clínicos, revisões e 

diretrizes de prática 

clínica.  
 

 

 

Para todos os ensaios 

clínicos indexados no 

PEDro, a pontuação 

média na escala PEDro é 

de 5,1 (desvio padrão de 

1,6). 36% dos ensaios 

clínicos são de moderada 

à alta qualidade, 

marcando ≥ 6/10 pontos 

na escala PEDro.  
 

 

 

D. Treinamento em português da escala PEDro 
 

Com base no sucesso da versão em inglês do treinamento da escala PEDro, é com grande 

satisfação que anunciamos que o novo programa de treinamento para a escala PEDro em 

português está disponível. Neste treinamento online nós oferecemos definições, descrições 

detalhadas, referências e respostas à dúvidas frequentes (em formatos de texto e video), e 

ainda, exemplos de artigos para a prática de cada item da escala PEDro. Os exemplos são 

extraídos de artigos reais para ilustrar casos que satisfazem ou não um critério específico. O 

programa de treinamento é inteiro em português. 

 

O programa custa 50 dólares australianos para uma assinantura individual. Assinaturas para 

instituições também estão disponíveis. Todo o faturamento do treinamento online será utilizado 

para produzir e desenvolver o PEDro. 

 

https://training.pedro.org.au  

 

E. A próxima atualização do PEDro (Fevereiro 2018) 

https://training.pedro.org.au/


 

 

A próxima atualização do PEDro será na próxima segunda-feira dia 5 de Fevereiro de 2018. 

 

https://www.pedro.org.au/portuguese  
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