EDITORIAL

“À medida que conquistamos a maturidade tornamo-nos mais jovens.”
Hermann Hesse

A

o completar 30 anos de atividade associativa, reunindo,
representando e promovendo a formação técnica,
científica e cultural de fisioterapeutas dedicados
à Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e
Fisioterapia em Terapia Intensiva, a ASSOBRAFIR mostra,
harmonicamente, características de maturidade e juventude.
Sem a pretensão de delimitar tais atributos, é fácil perceber
características como: curiosidade, vigor, responsabilidade,
alegria, iniciativa, criticismo, perseverança, coragem, liderança,
comprometimento, paixão e confiança. Estas, entre outras, movem
nossa associação na direção da inovação, do estabelecimento de
relações institucionais fortes e da realização de projetos que
valorizem nossas especialidades e os profissionais dedicados
à elas, assim como possibilitem a excelência na prestação de
serviços e no desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa.
Nesse sentido, é importante destacar o importante
papel da ASSOBRAFIR em relação à organização, promoção
e execução de eventos técnicos e científicos que permitem
a reunião de profissionais e acadêmicos, a divulgação da
atividade profissional e das atividades de pesquisa. Estes
eventos têm possibilitado sua aproximação com a sociedade
e o desenvolvimento de ações locais e regionais que geram
benefícios coletivos. Pode-se ainda dizer que estes eventos
têm colaborado com o fortalecimento de Grupos de Estudo,
Núcleos de Representação e Unidades Regionais. Afinal, juntos
somos mais fortes!
O presente número da ASSOBRAFIR Ciência traz os
trabalhos científicos apresentados em alguns dos eventos
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realizados no segundo semestre de 2016: III JOMAFIR – Jornada Maranhense de Fisioterapia
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, IV COSEFIR – Congresso do Sertão
de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e em Terapia Intensiva, IV COBAFIR – Congresso
Baiano de Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva
e 7° Congresso Goiano de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva da
ASSOBRAFIR. Vale destacar a competente atividade realizada pelas Comissões Científicas dos
eventos e a qualidade crescente das atividades de pesquisa realizadas nas diferentes Unidades
Regionais. Parabéns!!
Que em 2017 tenhamos ainda mais motivos para celebrar.
Marlus Karsten
Diretor Científico Geral da ASSOBRAFIR
Gestão 2017-2020
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