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E ncerramos -o ano com inúmeros motivos para comemorar, pois a 
revista ASSOBRAFIR Ciência vem progressivamente ocupando 
lugar de destaque entre as revistas científicas brasileiras, por ser 

o único periódico voltado exclusivamente para divulgação da área de 
Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva.

Atualmente a revista 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, a ASSOBRAFIR Ciência 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 inclusão da revista no Google Acadêmico confere visibilidade 
nacional e internacional aos artigos publicados, representando 
uma fonte de informação importante para alunos, profissionais e 
pesquisadores da área.

Outra conquista importante deste ano foi a inclusão da revista 
no sistema Qualis da CAPES. Este é um sistema de classificação de 
periódicos científicos nacionais e internacionais para atender às 
necessidades específicas de avaliação dos programas de Pós Graduação 
Stricto Sensu brasileiros. Os periódicos são classificados em estratos 
que variam de A1 a C (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C) de acordo com 
a área do conhecimento (a Fisioterapia faz parte da área denominada 
Educação Física – Área 21). Por estar cadastrado no LATINDEX e 
pertencer a uma associação científica reconhecida pela comunidade 
acadêmica da área, nosso periódico foi classificado como B4.

Este reconhecimento é motivo de orgulho para todos nós! 
Toda essa visibilidade só foi possível ao intenso trabalho realizado 
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por uma grande equipe, constituída de editores, autores e revisores 
e com a sustentabilidade financeira garantida pela atual gestão da 
ASSOBRAFIR e de suas regionais. A partir deste número, incluímos a 
seção “Artigos Especiais” visando atender a demanda de publicação de 
pareceres, guias, consensos, protocolos e demais documentos referentes 
às especialidades. Nesta edição esta seção traz esclarecimentos sobre a 
criação da especialidade “Fisioterapia em Terapia Intensiva”.

Convidamos a todos, para juntos transformar a ASSOBRAFIR 
Ciência no periódico de excelência cientifica nas áreas que congrega.

    Um abraço,                             

Prof. Fernando Guimarães
Editor-chefe    

Profa. Sara Menezes
Diretora-Presidente da ASSOBRAFIR


