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A. Bem-vindo à primeira edição da newsletter do PEDro 
 

Bem-vindo à primeira edição da newsletter do PEDro. A nossa newsletter resume 

todos os desenvolvimentos do PEDro e será emitida uma vez por mês. Esta 

newsletter substituiu a lista de e-mails do Pedro. A newsletter está disponível em 

Inglês e Português.  

 
 

 

B. A última atualização do PEDro 
 

O PEDro possui 31.616 registros. Na última atualização do dia 19 de Outubro de 

2015 você encontrará:  

 25.339 ensaios clínicos (24.653 com avaliação da qualidade metodológica 

pela escala PEDro confirmada) 

 5.732 revisões sistemáticas 

 545 diretrizes de prática clínica 

Esta atualização está duas semanas atrasada devido a um feriado na Austrália e 

alguns funcionários ausentes. Nos desculpamos pelo transtorno que este atraso 

possa ter causado.  

 
 

C. PEDro Evidência no seu e-mail 
 

Acessar a pesquisa de alta qualidade mais recente na sua área agora está muito 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=73dab3f8d5cca1a3fb365053a&id=3436e4c0ce&e=%5bUNIQID%5d
http://www.pedro.org.au/portuguese/


 

mais fácil. Você pode se inscrever no PEDro e receber artigos de seu interesse 

(incluindo diretrizes de prática clínica, revisões sistemáticas e ensaios clínicos em 

14 diferentes áreas da fisioterapia) na sua caixa de e-mail. As buscas atualizadas 

chegarão na sua caixa de e-mail cada vez que o PEDro for atualizado. 

 

Para se inscrever: Evidência no seu e-mail  

 
 

 

D. “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. Confira os 

dois últimos resumos publicados abaixo:  

 Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain   

 
 

 

E. A próxima atualização do PEDro 
A próxima atualização do PEDro será na próxima quarta-feira dia 2 de novembro 

de 2015  
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