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A. Atualização do PEDro (3 de Abril de 2017) 
 

O PEDro possui 36.244 registros. Na última atualização do dia 3 de Abril de 2017 

você encontrará:  

 28.718 ensaios clínicos (27.909 com avaliação da qualidade metodológica 

pela escala PEDro confirmada) 

 6.912 revisões sistemáticas 

 614 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 36.000+ registros 
 

 

Temos o prazer de anunciar que o 

PEDro acaba de alcançar um novo 

marco para a quantidade de evidência 

disponível. Mais de 36.000+ registros 

de ensaios clínicos, revisões 

sistemáticas e diretrizes de prática 

clinica estão agora indexados no 

PEDro.  
 

 
 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=73dab3f8d5cca1a3fb365053a&id=8b003a4198&e=%5bUNIQID%5d
https://www.pedro.org.au/portuguese/evidence-in-your-inbox
http://www.pedro.org.au/portuguese/


 

C. “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 melhora o  microambiente tumoral após cancer de mama 

 
 

D. A escala PEDro é valida e confiável para ensaios clínicos 

farmacológicos 
 

A validade (convergente e de constructo) e a confiabilidade inter examinador da 

escala PEDro foi avaliada para ensaios cllinicos farmacológicos. Dois avaliadores 

examinaram 53 ensaios clínicos controlados aleatorizados que tiveram como 

objetivo avaliar o efeito de qualquer medicamento de dor para dor crônica da 

coluna ou osteoartrite. A validade convergente foi avaliada através da correlação 

da soma total de pontos da escala PEDro com a soma total de pontos do 

intrumento de avaliação de risco de viés do grupo da Cochrane de coluna 

(cervical, torácica e lombar). A validade de constructo foi testada através de uma 

análise de regressão linear para determinar o grau em que a escala PEDro está 

associada (ou não) com o tamanho de efeito dos tratamentos, o fator de impacto 

dos jornais e o intrumento de avaliação de risco de viés da Cochrane. A 

correlação entre a escala PEDro e o intrumento de avaliação de risco de viés da 

Cochrane foi de 0.83 (IC 95% 0.76 até 0.88), indicando uma forte convergência. A 

escala PEDro foi inversamente associada ao tamanho de efeito de tratamentos, 

significantemente associada com o intrumento de avaliação do risco de viés da 

Cochrane e não foi associada com o fator de impacto dos jornais. A confiabilidade 

inter examinadores de cada item da escala PEDro e do intrumento de avaliação 

de risco de viés da Cochrane foi ao menos ‘substancial’ para a maioria dos itens 

(Confiabilidade ajustada pela prevalência – Kappa >0.60). O coeficiente de 

Correlação Interclasse (ICC) foi de 0.80 (IC 95% 0.68 até 0.88) para a escla 

PEDro e 0.81 (IC 95% 0.69 até 0.88) para o intrumento de avaliação de risco de 

viés da Cochrane. Encontrou-se evidência da validade (convergente e de 

constructo) da escala PEDro. Portanto, ambas as escalas (PEDro e Cohrane) tem 

uma confiabilidade inter examinadores aceitavelmente alta. 

 

Yamato et al. The PEDro scale had acceptably high convergent validity, construct 

http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-097235
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.03.002


 

validity and inter-rater reliability in evaluating methodological quality of 

pharmaceutical trials. J Clin Epidemiol 2017 Mar 10;Epub ahead of print.  

 
 

 

E. O suporte ao PEDro também vem da Società Italiana Fisioterapia 
 

Agradecemos a Società Italiana Fisioterapia pela parceria com o PEDro.  

 
 

 

F. O video de como otimizar uma busca no PEDro está agora 

disponível também em Italiano 
 

Nós temos o prazer de anunciar que o video “como otimizar uma busca no PEDro” 

está agora também disponível em Italiano. 

 

Este video explica alguns erros comuns feitos por usuários do PEDro que deixam 

a busca menos efetiva. Isso inclui o uso de boleanos, a utilização de ‘parentesis’ 

para combinar os termos e o uso de caracteréres que não estão em inglês nos 

campos de texto. Novas mensagens de erro aparecem quando os usuários 

cometem estes errros. 

 

Este video tamém está disponível em Inglês, Português, Francês, Alemão, 

Japonês, em Tamil. 

 

O PEDro gostaria de agradecer a Silvia Terzi que realizou a tradução e a 

gravação do vídeo no idioma Italiano. A Silvia é da AUSL Città di Bologna, Itália.  

 
 

 

G. A próxima atualização do PEDro (Maio 2017) 
 

A próxima atualização do PEDro será na próxima quarta-feira dia 1 de Maio de 

2017.  

 
 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.03.002
https://youtu.be/N3GlwIyitYQ
https://youtu.be/4bozp5iv8H8
https://youtu.be/26EIhIwUt9Q
https://youtu.be/B9F8cukc43g
https://youtu.be/oPgNChZyHRk
https://youtu.be/qkRAMsgnZjY
https://youtu.be/VE8qxDUVSe0
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