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É      com muito prazer e satisfação que escrevo este editorial 
referente aos trabalhos científicos apresentados em 
eventos científicos realizados por diferentes unidades 

regionais da Assobrafir, pois é através da divulgação do 
conhecimento que existe o fortalecimento da profissão e a 
valorização de nossa especialidade.

A apresentação de um trabalho científico, seja no 
formato de pôster ou apresentação oral, num evento da área 
cardiorrespiratória e da fisioterapia em terapia intensiva não 
é uma tarefa fácil, mas não é impossível de ser realizada. Ao 
divulgar o conhecimento através de um trabalho científico os 
autores proporcionam aos interessados uma fonte de inspiração 
e uma referência para futuros estudos, além de contribuir com 
o fortalecimento do evento.

Acreditamos que a apresentação de um trabalho científico 
nos eventos da Assobrafir proporciona uma experiência ímpar 
para os apresentadores, indo do aluno de iniciação científica ou 
acadêmico do curso de fisioterapia, até os mais renomados e 
experientes pesquisadores da área.

Este número especial da revista Assobrafir Ciência 
traz os trabalhos científicos apresentados nos eventos das 
unidades regionais do Rio Grande do Sul (IX Jornada 
Gaúcha de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia 
em Terapia Intensiva da Assobrafir), Goiás (IV Congresso 
Goiano de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em 
Terapia Intensiva da Assobrafir), Pernambuco (I Congresso 
Nordestino e IV Congresso Pernambucano de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva) e 
Bahia (III Jornada Baiana de Fisioterapia Cardiorrespiratória e 
Fisioterapia em Terapia Intensiva). 
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Ressaltamos a importância deste número da revista, pois atualmente a Assobrafir Ciência é 
classificada no sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) como B4, e além da divulgação dos trabalhos apresentados nos eventos este número 
fortalece nossa área de atuação, que é a fisioterapia cardiorrespiratória e a fisioterapia em Terapia 
Intensiva. 

Assim, a Assobrafir como uma entidade de classe que estimula o desenvolvimento e o 
fortalecimento científico cumpre seu papel, que é o de divulgar e consolidar a ciência para todos 
os profissionais que atuam na área. Convidamos a todos interessados para continuar enviando seus 
trabalhos científicos para serem publicados na revista, pois desta forma estaremos contribuindo com 
o desenvolvimento da área e fortalecendo nossa profissão.

Desejamos a todos uma boa leitura e que este número sirva de estímulo para que no futuro os 
interessados possam publicar seus trabalhos científicos na Assobrafir Ciência, que sem sombra de 
dúvida ocupa um papel de destaque na Fisioterapia Brasileira.

Um abraço a todos
Prof. Dr. Alexandre Simões Dias

Diretor Científico Geral (2010-2012)
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