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A prática baseada em evidências cresceu muito nas 
últimas décadas. O avanço do conhecimento científico 
na área da Fisioterapia vem permitindo aos profissionais 

tomarem decisões na prática clínica com maior segurança, uma 
vez que tal conhecimento fortalece a atuação do fisioterapeuta 
e potencializa os benefícios do tratamento ao paciente. Sendo 
assim, todo fisioterapeuta, em seu cotidiano, precisa despertar 
o pesquisador que existe dentro de si. Ao reunir informações 
adquiridas na literatura científica e analisá-las criticamente para 
a tomada de decisão, o fisioterapeuta deverá ver o que outros 
viram, porém, pensar de um modo que nenhum outro pensou. 

No entanto, nem só de artigos científicos vive a prática 
baseada em evidências. Não se deve esquecer que a opinião de 
especialistas da área constitui a base da tão famosa “pirâmide 
da prática baseada em evidências”... E uma construção com 
a base sólida, nenhuma tempestade é capaz de destruir. 
Por isso, a participação em eventos de atividades científicas 
(congressos, feiras, simpósios, jornadas, etc) proporciona aos 
fisioterapeutas uma experiência única de poder compartilhar 
conhecimentos com profissionais reconhecidos por sua atuação 
em áreas específicas da Fisioterapia. A Associação Brasileira 
de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia 
Intensiva (ASSOBRAFIR) tem cumprido brilhantemente uma 
de suas missões, a de promover excelência profissional, por 
meio da realização de inúmeros eventos científicos anualmente. 
Assim, profissionais das especialidades Fisioterapia Respiratória, 
Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
têm a oportunidade de participar desses eventos por todo o 
país, compartilhando e adquirindo novos conhecimentos.

E D I T O R I A L

“Pesquisar é ver o que outros viram, e pensar o que nenhum outro pensou.”
(Albert Szent-Györgyi)
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O presente suplemento da revista ASSOBRAFIR Ciência torna público os resumos de trabalhos 
científicos apresentados nos seguintes eventos promovidos pelas Regionais ASSOBRAFIR dos 
estados de Paraíba, Santa Catarina e Sergipe: 

- I Congresso Paraibano de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica
- XIV Jornada Catarinense de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia 

Intensiva – XIV JOCAFIR
- V Congresso dos Sertões de Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia em Terapia Intensiva e 

Fisioterapia Cardiovascular – COSEFIR e II Congresso e Jornada Sergipana de Fisioterapia 
Respiratória, Fisioterapia em Terapia Intensiva e Fisioterapia Cardiovascular

Seja bem-vindo, caro leitor! Venha conferir os trabalhos daqueles que “viram o que outros 
viram, mas pensaram o que nenhum outro pensou”.
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