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A. A última atualização do PEDro (2 de Maio de 2016) 
 

O PEDro possui 33.320 registros. Na última atualização do dia 2 de Maio de 2016 você 

encontrará:  

 26.547 ensaios clínicos (25.832 com avaliação da qualidade metodológica pela 

escala PEDro confirmada) 

 6,199 revisões sistemáticas 

 574 diretrizes de prática clínica 

A última atualização do PEDro já está disponível (2/5/2016). Acesse Evidência no seu e-

mail para as mais recentes diretrizes de prática clínica, revisões sistemáticas e ensaios 

clínicos.  

 
 

B. Nova revisão atualizada da Cochrane encontrou que atividade física 

melhora a capacidade de realizar exercícios e a marcha em pacientes pós 

acidente vascular encefálico (AVE) 
 

Nesta revisão atualizada da Cochrane, os autores incluiram 58 estudos (n=2.797 

participantes) que avaliaram o efeito do treinamento cardiorrespiratório, do treinamento 

de resistência e o efeito da junção das duas intervenções (treinamento misto). O 

treinamento cardiorrespiratório envolvendo treino de marcha aumenta a velocidade 

máxima da marcha em 6,71 metros por minuto (IC 95% 2,73 até 10,69) aumenta a 

velocidade preferencial da marcha em 4,28 metros por minuto (IC 95% 1,71 até 6,84) e 

melhora a capacidade da marcha, permitindo que o paciente percorra 30,29 metros em 

seis minutos (IC 95% 16,19 até 44,39) quando comparado ao grupo controle (cuidados 
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habituais e/ou sem intervenção). O treinamento misto levando em consideração a junção 

das duas intervenções (treinamento cardiorrespiratório e de resistêcncia), quando 

envolve treino de marcha, também aumenta a velocidade preferencial da marcha em 

4,54 metros por minuto (IC 95% 0,95 até 8,14) e a capacidade da marcha, permitindo 

que o paciente percorra 41,60 metros em seis minutos (IC 95% 25,25 até 57,95) 

comparado ao grupo controle. As intervenções testadas são seguras e não há evidência 

de que elas possam causar lesões ou outros problemas de saúde à estes pacientes. O 

treinamento cardiorrespiratório e o treino misto devem ser incorporados nos serviços de 

reabilitação para pacientes pós AVE, incluindo os serviços hospitalares e após alta 

hospitalar. Mais estudos de boa qualidade metodológica ainda são necessários para 

avaliar o efeito do treinamento de resistência nestes pacientes, além de determinar uma 

dose específica da prescrição destes exercícios e identificar os benefícios destes a 

longo prazo. 

 

Saunders DH et al. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2016;Issue3 

 

Leia mais sobre PEDro  

 
 

 

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. Três novos resumos foram 

publicados recentemente.  

 Prevenção de dor lombar 

 Caminhada para dor crônica musculoesquelética 

 Acupuntura para ciática e uma comparação com a medicina ocidental 

 
 

D. Fysioterapeuterna, Irish Society of Chartered Physiotherapists, Jordanian 

Physiotherapy Society, Physiotherapeuten Verband Fürstentum 

Liechtenstein, Udruženje Fizioterapeuta Crne Gore e Eesti Füsioterapeutide 

Liit são parceiros do PEDro 
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Agradecemos a Fysioterapeuterna (Suécia), Irish Society of Chartered Physiotherapists, 

Jordanian Physiotherapy Society, Physiotherapeuten Verband Fürstentum Liechtenstein, 

Udruženje Fizioterapeuta Crne Gore (Montenegro) e Eesti Füsioterapeutide Liit (Estônia) 

por serem parceiros do PEDro em 2016.  

 
 

 

E. Quatro novos vídeos no PEDro Tâmil 
 

Temos o prazer de anunciar que quatro novos vídeos do PEDro estão disponíveis em 

Tâmil. 

 

Os vídeos são:  

 Como fazer uma pergunta clínica em formato PICO 

 Como fazer uma busca simples 

 Como fazer uma busca avançada 

 Como salvar os resultados de busca 

O PEDro gostaria de agradecer a Cynthia Swarnalatha Srikesavan que traduziu e gravou 

o vídeos em Tâmil. Cynthia é da Universidade de Oxford (Centre for Rehabilitation 

Research in University of Oxford).  

 
 

 

F. A próxima atualização do PEDro (Junho 2016) 
 

A próxima atualização do PEDro será na próxima quarta-feira dia 6 de Junho de 2016.  
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