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É         IMPOSSÍVEL CONSTRUIR O FUTURO SEM AS LIÇÕES DO PASSADO.

A diretoria eleita para a gestão 2013-2016 da ASSOBRAFIR 
sente-se honrada e ciente da grande responsabilidade que terá, ao 
suceder uma gestão tão ousada, que conquistou grandes vitórias para 
a Fisioterapia Cardiorrespiratória e para a Fisioterapia em Terapia 
Intensiva, gestão esta que certamente foi ímpar no processo de 
consolidação da ASSOBRAFIR. 

Sabemos que o crescimento da ASSOBRAFIR nos conduz para 
uma estrada repleta de desafios e é com essa expectativa que iniciaremos 
a nossa gestão! Somos um grupo motivado e comprometido com a 
evolução, respeitando sempre os princípios edificados nessa trajetória 
dos 26 anos da ASSOBRAFIR! Aproveitamos para apresentar a nossa 
equipe, sem a qual nada será possível: Dr. Flávio Maciel Dias de 
Andrade – Diretor Científico, Dr. Luis Felipe da Fonseca Reis – Diretor 
Financeiro, Dra Kelly Cristina de Oliveira Abud – Diretora Secretária, 
Dra Maristela Trevisan Cunha – Diretora Administrativa, Dra Cristina 
Dias – Suplente, Dr. Francimar Ferrari Ramos – Suplente e Dr. Fernando 
Silva Guimarães – Suplente. Assumiremos a ASSOBRAFIR com o 
compromisso de envidar todos os esforços para fazer jus à confiança 
em nós depositada, numa eleição onde o consenso foi soberano.

Um dos fundamentos de uma associação de especialidades é 
estimular a produção e a divulgação do conhecimento, o que por sua vez 
é essencial para formação de um profissional atualizado, crítico e seguro 
na tomada de decisões, favorecendo uma melhor qualidade da assistência.

Uma revista científica espelha o crescimento científico e o 
amadurecimento de sua classe. A criação em 2009 da ASSOBRAFIR 
Ciência, primeira revista científica de uma associação de especialidades, 
voltada exclusivamente para divulgação da área de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva foi um marco 
na história da ASSOBRAFIR e da Fisioterapia no Brasil! 
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A qualidade de uma revista científica depende de sua inclusão em sistemas de indexação de 
periódicos conceituados e renomados... E temos conseguido! 

Prova disso é que atualmente a ASSOBRAFIR Ciência é registrada no Open Journal Systems 
(OJS), software de gerenciamento e publicação de revistas eletrônicas desenvolvido pelo Public 
Knowledge Project (PKP), da University of British Columbia. No Brasil, foi registrada no Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), que corresponde à versão customizada do PKP, sendo 
este um sistema gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e 
recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A revista 
também está cadastrada no LATINDEX (sistema de informação de revistas de investigação científica, 
técnico-profissionais e de divulgação científica e cultural que são editadas nos países da América Latina, 
Caribe, Espanha e Portugal) e DOAJ (Directory of Open Access Journals). No sistema de classificação 
de periódicos (Qualis) da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
a revista foi classificada como B4, estando disponível para consultas realizadas no “Portal Periódicos 
CAPES”. Todos os artigos publicados na ASSOBRAFIR Ciência podem aparecer em buscas realizadas. 
A inclusão da revista no Google Acadêmico confere também maior visibilidade aos artigos publicados.

A publicação do conteúdo integral em inglês e português no formato online é o instrumento mais 
importante para a internacionalização da nossa revista. Nossa gestão pretende criar condições para novas 
indexações da ASSOBRAFIR Ciência, publicando-a também na língua inglesa, considerada a língua 
oficial da ciência, incentivando a periodicidade, e ampliando sua divulgação entre a comunidade afim.

Em um momento de crescimento e recente regulamentação das especialidades Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, a elaboração de Consensos, Diretrizes e 
Recomendações da ASSOBRAFIR torna-se outro desafio para essa gestão. Nesse contexto serão discutidos 
técnicas e métodos científicos, assim como as atribuições pertinentes aos especialistas e publicados na 
ASSOBRAFIR Ciência, em um espaço previamente criado (Artigos Especiais) para suprir essa demanda.

Ainda com a preocupação de ampliar as oportunidades de formação, o resgate da Educação 
Continuada a Distância online e a criação de novas formas de difusão do conhecimento, está dentro 
do escopo de ações da gestão 2013-2016.

Fazemos dessa uma oportunidade para parabenizar os revisores, que com o trabalho 
voluntário e anônimo contribuem para a qualidade da ASSOBRAFIR Ciência.

Nossos maiores agradecimentos aos autores pela participação e pelo cuidado permanente! 
Aplaudimos o trabalho dos editores que passaram pela nossa revista e trouxeram diferentes 
contribuições levando a ASSOBRAFIR Ciência à atual posição. Em especial, o trabalho excepcional 
do Dr. Fernando Silva Guimarães, nosso atual editor-chefe, cujas decisões e estratégias de cunho 
editorial são tomadas com rigor científico, visando exclusivamente o aprimoramento da nossa revista. 

A posição alcançada hoje pela ASSOBRAFIR Ciência é fruto do trabalho árduo dos atores 
desse cenário científico aliado a um suporte incondicional da diretoria da gestão 2010-2012, 
especialmente da Presidente Dra. Sara Lúcia de Menezes, que merece todo nosso reconhecimento.

Vamos juntos impulsionar o crescimento e a profissionalização da nossa revista. A melhora 
do conteúdo científico está em nossas mãos: autores e pesquisadores brasileiros! Venha para a 
ASSOBRAFIR Ciência você também!.

Jocimar Avelar Martins
Presidente ASSOBRAFIR 
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