
|   7ASSOBRAFIR Ciência. 2018 Dez;9(Supl 2):7-8

“Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. 
Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você 
simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas”.

Steve Jobs

A ASSOBRAFIR, em 2018, completou 32 de atividades 
dedicadas à Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia 
Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva. 

Neste ano também realizou o seu maior evento científico, 
o XIX SIFR – Simpósio Internacional de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e de Fisioterapia em Terapia Intensiva, na 
região norte do país, numa iniciativa que representou a coragem 
e a força da ASSOBRAFIR e dos seus associados. O SIFR foi um 
sucesso científico e de público, além de ter contribuído para 
o fortalecimento da associação e suas especialidades naquela 
região. Todos saímos fortalecidos de Manaus!

E esse sucesso, como disse Steve Jobs, aconteceu porque as 
pessoas que se dedicam à ASSOBRAFIR o fazem com AMOR. 
Esse sentimento, aliado ao excelente planejamento das nossas 
ações, permitem que avancemos em direção às nossas metas. 
Outro fator que contribui muito para o sucesso das grandes 
ações da ASSOBRAFIR é o desenvolvimento, promoção e 
realização de eventos locais, estaduais e regionais. É nesses 
eventos – cursos, palestras, jornadas, congressos – que temos 
oportunidade de estarmos mais próximos dos associados, dos 
profissionais, dos estudantes e da própria comunidade. Isso 
nos permite conhecer melhor as aspirações e necessidades nos 
diferentes pontos do nosso país de dimensões continentais, 
ao mesmo tempo em que a produção científica local ganha 
oportunidade para ser apresentada aos participantes e à 
sociedade, resultando em benefícios coletivos.
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Além dos aspectos citados, pode-se, ainda, afirmar que esses eventos contribuem para o 
fortalecimento das representações regionais da ASSOBRAFIR – Grupos de Estudo, Núcleos de 
Representação e Unidades Regionais – e também servem de laboratório para os colegas que estão 
iniciando suas atividades na divulgação do conhecimento científico, seja como apresentadores dos 
trabalhos científicos ou como conferencistas, moderadores e avaliadores.

O presente número da ASSOBRAFIR Ciência traz os trabalhos científicos apresentados em 
alguns dos eventos realizados durante o ano de 2018: XV Jornada Catarinense de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (XV JOCAFIR), III Jornada Piauiense de 
Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e em Terapia Intensiva (III JOPIFIR), IV Jornada Maranhense 
de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e em Terapia Intensiva (IV JOMAFIR), e II Jornada 
Capixaba de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e em Terapia Intensiva da ASSOBRAFIR. 

É importante dizer que as Comissões Científicas, apoiadas pelas Diretorias Nacional e Regionais, 
têm realizado um excelente trabalho, com foco no aprimoramento da qualidade da programação 
científica e na melhoria dos processos de avaliação e seleção dos trabalhos científicos submetidos aos 
eventos. Com isso, temos observado uma crescente evolução das atividades assistenciais, acadêmicas 
e de pesquisa nos locais em que há atividade da nossa associação.

Juntos somos mais fortes! Que 2019 seja repleto de oportunidades para o desenvolvimento 
pessoal e profissional de todos.
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