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PEDro: o que é

PEDro, Physiotherapy Evidence Database, é uma base 
de dados de evidências em fisioterapia com ensaios 
clínicos randomizados, revisões sistemáticas e diretrizes 
de prática clínica em fisioterapia.

A base PEDro é produzida pela Musculoskeletal Health 
Sydney, School of Public Health at the University of 
Sydney e está hospedado no Neuroscience Research 
Australia (NeuRA).



PEDro – recursos de busca



PEDro: como pesquisar

Busca simples
Insira o termo a ser pesquisado no campo de busca.



PEDro: como pesquisar

Busca simples - resultados Método (se ensaio 
clínico, estudo 
randomizado, 
revisão sistemática, 
etc.)

Clicando sobre o documento 
é possível acessá-lo

Versões do documento



PEDro: como pesquisar

Busca avançada

Terapias, problemas, partes 
do corpo, disciplinas, tópicos, 
métodos já pré-configurados.

Operadores booleanos.



PEDro: como pesquisar

Busca avançada
A ferramenta de busca permite que os termos de busca
sejam combinados, para isso é necessário que o problema
de pesquisa esteja formulado. Como no exemplo abaixo:

In people with low back pain, does Pilates reduce
disability compared to manual therapy?

Aplicação da técnica PICO
P – people with low back pain
I – Pilates
C – manual therapy
O – disability



PEDro: como pesquisar

Busca avançada
Aplicação da técnica PICO na ferramenta de busca
P – people with low back pain
I – Pilates
C – manual therapy
O – disability



PEDro: como pesquisar

Busca avançada - resultados



PEDro: como pesquisar

Truncagem (*)
O sistema permite truncagem, tanto no final como no
início dos termos.

exercis*
exercise
exercises
exercising

*feedback
feedback
biofeedback
myofeedback



PEDro: como pesquisar

Pesquisa por frase (" ")
O sistema permite a pesquisa por frases ou termos
combinados, como por exemplo:

"blood pressure"

"Airway clearance techniques for cystic fibrosis“

OBSERVAÇÃO: utilize as aspas diretamente na base
PEDro, pois ao colar a frase com as aspas vindas de
outras fontes a busca apresenta erros, tais como:
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Erros comuns ao utilizar a base PEDro:

Uso de operadores booleanos,

Uso de parênteses e/ou colchetes,

Uso de termos em outros idiomas que não inglês.



PEDro: como pesquisar

Consumer Search
Nessa aba, o
sistema permite
procurar evidências
em fisioterapia para
problemas mais
específicos.
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Consumer Search - resultados
Para mais informações 
sobre as publicações, basta
clicar sobre o título para 
ter acesso a outras 
informações tais como 
fonte, método, resumo, 
etc.

Além disso, muitas vezes é 
possível acessar o 
documento a partir dos 
hiperlinks que 
acompanham as 
informações acima 
mencionadas.



PEDro: como salvar os resultados da pesquisa

Clique sobre Select para 
selecionar os resultados 
de seu interesse.



PEDro: como salvar os resultados da pesquisa

Outra forma de 
selecionar  algum 
resultado da pesquisa é 
clicando sobre o título.

Você poderá analisar se 
detalhes daquele 
resultado e se houver 
interesse, clicar sobre 
Select this record para 
adicionar o resultado a 
sua lista.



PEDro: como salvar a pesquisa nos gerenciadores de 
referências

Para visualizar a seleção, clique sobre Display Selected Records;
Para encaminhar os resultados para seu e-mail clique sobre Email results;
Adicione o endereço de e-mail e clique sobre Email my results to me now;
O e-mail encaminhado apresentará os resultado em formato RIS.

Para encaminhar os resultados da pesquisa para os gerenciadores de referência, 
clique sobre Save results;
Salve o arquivo em formato RIS.
Posteriormente, importe estes resultados para o gerenciador de referências de 
sua preferência. 
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