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Um dos principais papéis de uma associação profissional é o estímulo 
à produção e divulgação científica, pois o reconhecimento de qualquer 
especialidade deve ser fundamentado em evidências científicas. Ao 

assumir a gestão 2007-2009, esta diretoria não mediu esforços para fazer com que 
a ASSOBRAFIR cumprisse seu papel de associação científica que orienta, promove 
e divulga a especialidade. Entre nossas principais metas estava a implantação 
da educação continuada, já cumprida com a criação do Ensino à Distância da 
ASSOBRAFIR (EAD) e a criação de um periódico cientifico que divulgasse nossa 
produção, que está sendo cumprida hoje. A realização deste sonho somente foi 
possível graças ao dinamismo do Professor Dr. Antonio Fernando Brunetto, que 
aceitou o pedido desta Diretoria para ser o editor chefe da revista da ASSOBRAFIR. 
Como era característico de sua personalidade, o desafio foi prontamente aceito, e 
logo todos os detalhes administrativos, logísticos e de formatação gráfica foram 
imediatamente iniciados e finalizados! Seus esforços não foram em vão: hoje a 
Revista está sendo lançada, sendo que o primeiro número será dedicado em sua 
homenagem. Atualmente temos como editor chefe o Professor Dr. Fábio Pitta, 
pesquisador reconhecido internacionalmente, amigo e ex-colega de trabalho do 
Prof. Brunetto.

A prática clínica necessita constantemente dos avanços científicos, que podem 
ser advindos da pesquisa básica ou aplicada.  Por sua vez, a pesquisa necessita das 
indagações e reflexões da prática clínica, para poder oferecer a melhor evidência 
científica que será utilizada no atendimento aos pacientes. O modelo tradicional 
em que a prática fisioterapêutica fundamenta-se somente na experiência clínica 
individual, no conhecimento da fisiopatologia e na capacidade de execução de 
técnicas, foi suplantado por um mundo cada vez mais interativo, indagador e 
exigente de resultados eficazes. De acordo com a prática baseada em evidências, a 
melhoria da qualidade da abordagem terapêutica, faz-se através da integração entre 
a melhor evidência científica disponível, a experiência clínica do fisioterapeuta e as 
preferências dos pacientes. Esta abordagem permite maior qualidade no processo 
terapêutico, através da identificação e realização de práticas que sejam eficientes 
em detrimento das ineficazes ou prejudiciais.
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Neste escopo, as associações científicas devem contribuir para a formação de um profissional 
crítico e atualizado. Com o avanço tecnológico e a necessidade urgente de informações, as revistas 
científicas disponibilizadas eletronicamente, constituem este meio de informação, mais flexível, 
interativo, com baixo custo e disponíveis a qualquer hora e local, com um alcance ilimitado. Estes 
foram alguns dos motivos que nortearam a realização da ASSOBRAFIR Ciência.

 A ASSOBRAFIR Ciência terá como meta a qualidade da publicação, baseando-se em diretrizes 
internacionais como o “CONSORT Statement” e “Uniform Requirements for Manuscripts (ICMJE)”. 
Somente utilizando o rigor cientifico é que nossa experiência ganha status de evidência científica, 
tornando-se relevante para a prática clínica e pode contribuir para a evolução da especialidade. 

Algumas sociedades levam anos para ter condições de publicar um periódico e geralmente o 
iniciam com um periodicidade de publicação menor e com o decorrer do tempo, alcançam padrões 
cada vez mais elevados. Para que nossa publicação atinja padrões ideais para ser indexada, só depende 
de você! Aguardamos a submissão de seu artigo. A diretoria da ASSOBRAFIR, juntamente com o 
corpo editorial e os demais sócios espalhados por todo o Brasil estão dando um grande passo para 
a afirmação e a atualização da Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
brasileira. Convidamos você para participar deste novo desafio.

A ASSOBRAFIR Ciência assume, no país, seu lugar de pioneira na editoração científica, 
publicada por uma associação de especialidade e está pronta para ser o elo entre a prática profissional 
e a ciência. Todos nós temos a certeza de sermos capazes de realizar uma das melhores práticas de 
Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva dentre vários países do mundo, 
mas faltava mostrar! A ASSOBRAFIR Ciência vai fazer isso!

Atenciosamente,

Sara Menezes

Diretora Presidente
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É com imensa honra e satisfação que apresentamos o volume inaugural da 
ASSOBRAFIR Ciência, a revista científica da Associação Brasileira de 
Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR). 

A revista é um marco científico da nossa associação que deve ser celebrado por 
todos aqueles que se preocupam com o crescimento científico da nossa área de 
atuação.

Uma associação com a importância da ASSOBRAFIR merece um periódico 
científico que dê abertura à divulgação da produção científica nacional nas 
áreas de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. A 
ASSOBRAFIR Ciência não foi criada para competir com periódicos nacionais 
tradicionais e já estabelecidos na ampla área de Fisioterapia, pois a área de pesquisa 
abrangida pela ASSOBRAFIR expande em muito a capacidade de publicação 
desses periódicos já estabelecidos. Portanto, um periódico específico da área de 
abrangência da ASSOBRAFIR é um espaço útil e necessário para dar vazão à 
grande produção científica da área. 

A ASSOBRAFIR Ciência é um sonho antigo da nossa associação. Há alguns 
anos, o processo de desenvolvimento da revista foi iniciado por um grupo de 
associados envolvidos com pesquisa científica, capitaneados pelo Prof. Antonio 
Fernando Brunetto, da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Em meio ao 
lamento pela doença e conseqüente falecimento do Prof. Brunetto, eu (Prof. Fábio 
Pitta, seu amigo e colega de trabalho na UEL), a Profa. Sara Lúcia Menezes e o 
Prof. Alexandre Simões Dias (presidente e diretor-científico da ASSOBRAFIR, 
respectivamente) assumimos a tarefa iniciada por ele, e esse processo culmina 
com o lançamento desse volume inaugural. É com grande honra que assumo 
o papel de editor-chefe, não sem contar com o suporte e apoio de um grande, 
renomado e qualificado corpo editorial e de revisores. Sem esses colegas, a revista 
não existe. Nossa gratidão a todos esses pesquisadores e professores que colaboram 
e colaborarão de forma abnegada e voluntária para o crescimento da nossa revista. 
Obviamente, a revista também não existirá sem a participação dos futuros autores 
de artigos. A esses, nosso estímulo e apoio para que exerçam da maneira mais 
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qualificada possível a difícil porém recompensadora atividade de desenvolver ciência na nossa 
profissão. A ASSOBRAFIR Ciência, como todo periódico em lançamento, tem início com indexação 
modesta, porém prevemos um rápido crescimento e internacionalização devido à grande demanda 
de artigos inéditos qualificados na área e à alta qualificação do corpo editorial e de revisores. 

Nesse volume inaugural, nada mais justo do que prestarmos uma homenagem especial a aquele 
que plantou a semente dessa revista, o Prof. Antonio Fernando Brunetto. Esse volume traz 4 artigos 
inéditos desenvolvidos nos últimos anos pelo Prof. Brunetto e seus colaboradores, de diferentes 
instituições e grupos. Excepcionalmente, além dos artigos científicos, esse volume traz também 
um pouco da história do Prof. Brunetto, que foi um dos líderes científicos da nossa área, para que 
valorizemos seu esforço. 

Cabe salientar que, a partir de agora, a ASSOBRAFIR Ciência estará aberta a submissões de 
artigos originais com vistas ao próximo número. Num primeiro momento, a revista se iniciará em 
2010 com dois volumes anuais (Junho e Dezembro), e a partir daí, reavaliaremos sua periodicidade, 
levando em conta a demanda, que esperamos ser substancial. 

Nosso horizonte é amplo e promissor, e a tarefa é estimulante. A ASSOBRAFIR se esforçará 
para oferecer um periódico científico de qualidade, e contamos com o apoio de todos nessa 
empreitada. Que possamos juntos atingir o objetivo comum de potencializar o crescimento científico 
da Fisioterapia. E bom trabalho a todos em suas pesquisas !

Um abraço,

Prof. Fábio Pitta, editor-chefe


