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É      com muita alegria e orgulho que escrevo este editorial 
para a ASSOBRAFIR Ciência. O sentimento é de retorno 
para casa... trazendo a lembrança dos saudosos anos em 

que estudei na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Onde 
tive professores e amigos maravilhosos, fiz os primeiros contatos 
com os pacientes e familiares, enfim, aprendi a importância da 
fisioterapia e o seu resultado quando realizada com seriedade 
e compromisso, em especial, a fisioterapia cardiorrespiratória.

Desde a minha formatura até os dias de hoje, tenho a 
grata satisfação de estar vivenciando a evolução e as conquistas 
da fisioterapia cardiorrespiratória através de uma associação 
competente e responsável como a ASSOBRAFIR. 

Desde 1989 exerço a profissão aqui no nordeste, Rio 
Grande do Norte e em 2011 assumi o compromisso de formar 
o Núcleo de Representação da ASSOBRAFIR no Estado e, 
recentemente, com o núcleo já formado, tivemos a boa notícia 
de que nos tornaremos uma Unidade Regional a partir de 2014. 
Fazer parte desta associação é sinônimo de responsabilidade e 
compromisso, pois responde pelas titulações de especialista em 
Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
adulta ou pediátrica e neonatal, reconhecidas pelo COFFITO 
e pela sociedade. Conquistou a obrigatoriedade da presença 
do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, através da 
RDC - nº7. Além de realizar eventos científicos pelo Brasil com 
o objetivo de ampliar o conhecimento técnico e científico dos 
profissionais e acadêmicos.

Este número especial da revista Assobrafir Ciência traz 
os trabalhos científicos apresentados no VII Congresso Sul 
Brasileiro de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia 
em Terapia Intensiva (SULBRAFIR), promovido pela Unidade 
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Regional do Rio Grande do Sul, com a colaboração das Regionais do Paraná e Santa Catarina; 
trabalhos do II Congresso Nordestino (CONEFIR) e I Congresso Potiguar de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (COFIR/RN), promovido pelo Núcleo de 
Representação do Rio Grande do Norte, com a colaboração das Regionais da Bahia e Pernambuco, 
dos Núcleos de Alagoas, Paraíba, Ceará, Maranhão e do Grupo de estudo do Piauí; I Jornada de 
Fisioterapia Cardiorrespiratória da ASSOBRAFIR Regional Bahia/ SBC e IV Jornada Baiana de 
Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, promovido pela Regional 
Bahia. 

Observamos que, independente desses trabalhos serem apresentados no formato de 
pôster ou apresentação oral, a produção científica acontece com a mesma seriedade, dedicação 
e responsabilidade dos autores, proporcionando aos interessados uma fonte de inspiração e uma 
referência para futuros estudos. Por isso, ressaltamos a relevância deste suplemento, pois além da 
divulgação dos trabalhos apresentados nos eventos, promovemos o fortalecimento da profissão e a 
valorização de nossa especialidade.

Assim, a ASSOBRAFIR como uma entidade de classe, cumpre o seu papel de divulgar e 
consolidar a ciência para todos os profissionais que atuam na área e convida todos para continuar 
enviando seus trabalhos científicos para serem publicados na revista ASSOBRAFIR CIÊNCIA, que 
ocupa um papel de destaque na Fisioterapia Brasileira.

Desejamos a todos uma boa leitura!!!!

Abraços,
Elisa Sonehara de Morais

Coordenadora do Núcleo RN
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