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O               FutuRO DA ASSOBRAFIR  CIênCIA DepenDe De tODOS nóS

No ano de 2009, assumi a importante tarefa de conduzir nosso 
periódico científico. Era este mais um trabalho voluntário inerente à 
carreira acadêmica e, mais do que isto, uma oportunidade de contribuir 
para o progresso de nossa profissão e de nossa especialidade no Brasil. 
Ser editor do veículo oficial de divulgação científica da ASSOBRAFIR 
foi, para mim, uma oportunidade de aprendizado e uma honra. De 
certo, que muito há por fazer, mas, neste período, conseguimos 
fazer com que todo o processo de revisão por pares fosse realizado, 
utilizando-se o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), 
aumentamos o corpo de revisores e conseguimos indexações e registros 
importantes, tais como o Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
LATINDEX e DIADORIM. Além disto, atualmente, a revista pode ser 
encontrada em buscas realizadas no Google Acadêmico, WebQualis e 
Portal Periódicos CAPES.

Até aqui, não foi fácil e o esforço de editores que me precederam, 
também, foi fundamental para estas conquistas. Pertencer a uma 
associação, a ASSOBRAFIR Ciência, tem uma vantagem em potencial: 
assim como nossa associação foi criada e cresceu a partir do trabalho 
voluntário de muitos, esperamos que nossos colegas associados abracem 
mais este projeto e contribuam, efetivamente, como autores, revisores, 
editores e divulgadores de nosso periódico. Peço, especialmente, aos 
colegas pesquisadores, membros da ASSOBRAFIR, que não esperem a 
revista atingir um Qualis elevado para contribuir com ela. Vamos, sim, 
trabalhar, para que a revista se torne uma opção bastante atrativa para 
escoamento da produção dos programas de pós-graduação no futuro. 
Nossa associação é a mais representativa do mundo, nas especialidades 
que congrega. Por que, então, não construirmos um periódico que 
possa, no futuro, refletir, internacionalmente, a qualidade e o grau de 
cientificidade da Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em 
Terapia Intensiva brasileira?
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Finalizando, agradeço à diretoria nacional da ASSOBRAFIR e a todos que trabalharam, 
diretamente, comigo, neste período, especialmente à Josiane Felcar (Editora Administrativa), Sara 
Menezes (Editora Associada) e Laudicena Ribeiro (Bibliotecária). Meu muito obrigado, também, 
aos revisores e autores, sem os quais, a revista não existiria. Desejo muito sucesso  ao novo corpo de 
editores e que todos possamos continuar contribuindo para o crescimento da ASSOBRAFIR Ciência 
e da Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva no Brasil. 

Prof. Fernando Guimarães
                    Editor Chefe 
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