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A CONSOLIDAÇÃO DA ASSOBRAFIR CIÊNCIA COMO ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA NA ÁREA DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA E FISIOTERAPIA 
EM TERAPIA INTENSIVA.

Chegamos a mais um número da nossa revista ASSOBRAFIR 
Ciência, e com isto consolidamos nosso objetivo, que é o de divulgar 
estudos realizados por pesquisadores brasileiros na área da fisioterapia 
cardiorrespiratória e da fisioterapia em terapia intensiva. Neste volume 
temos um diferencial, que é o de incluir um estudo de revisão de 
literatura. Os estudos de revisão levam ao leitor uma informação rápida 
e eficaz, pois trazem em seu conteúdo diversas fontes consultadas pelos 
autores. Assim como os artigos originais, bem como os estudos de caso 
e os estudos experimentais, os artigos de revisão também fazem parte 
da divulgação do conhecimento científico, 

A publicação de um artigo inédito é a forma de transmitir a 
comunidade técnico-cientifica resultados de pesquisa original que 
produziu novos conhecimentos, desenvolvimento de técnicas e forma 
de análise nas diversas áreas da ciência e é indiscutivelmente um forte 
fator de mudança na pratica clínica. Porém a publicação de artigos de 
revisão também cumpre o papel de transmissão de conhecimentos, pois 
apresenta um resumo de um determinado tema, realizado a partir de 
artigos originais, documentando e interpretando este desenvolvimento. 
A revisão de literatura, além de reconhecer e dar crédito a produção 
intelectual de outros autores, abre espaço para evidenciar qual campo 
de conhecimento já está estabelecido ou ainda pode e deve ser objeto 
de novas pesquisas.

Escrever artigos de revisão não é tarefa fácil e exige do autor 
uma leitura aprofundada e extensa dos artigos que serão usados como 
referencia, construindo uma relação entre as pesquisas citadas, onde o 
objetivo principal é responder o que já foi estudado sobre o tema, quais 
os principais controvérsias e debates e o que ainda é necessário investigar.
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Neste número, além do artigo de revisão, também estão sendo 
publicados cinco estudos inéditos realizados por pesquisadores de 
diversos estados do Brasil, o que reflete nossa consolidação como 
divulgadores da pesquisa brasileira em fisioterapia cardiorrespiratória 
e Fisioterapia em Terapia Intensiva. 

Nos próximos números da revista serão publicadas as diretrizes 
e estudos realizados pela ASSOBRAFIR, com o objetivo de orientar a 
prática diária dos profissionais da área. Os eventos científicos realizados 
pelas nossas unidades regionais, novamente serão valorizados, com 
a elaboração de um suplemento específico como suplemento, para 
publicação dos resumos apresentados. 

Agradecemos e ressaltamos o trabalho realizado até este 
momento, pelo prof. Dr. Fábio de Oliveira Pitta, como editor chefe 
da ASSOBRAFIR Ciência, que juntamente com seus alunos de pós-
graduação da Universidade Estadual de Londrina conseguiram 
transformar o sonho de nossa revista em realidade e destacar ainda 
mais os estudos científicos de nossa área.

Desejamos uma boa leitura a todos, e a ASSOBRAFIR Ciência 
continua aberta às suas submissões, dúvidas e colaborações.

    Um abraço,                             

Prof. Alexandre Simões Dias
Editor-chefe    

Profa. Sara Menezes
Diretora-Presidente da ASSOBRAFIR


