
 

Of. 015/21 
Ilustríssima Senhora Presidente do CREFITO 15 
Dra. Eunice da Encarnação da Silva e Sousa  

Senhora Presidente, 

Como é do seu conhecimento o XX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA e 
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA, juntamente com o I CONGRESSO SULAMERICANO DE FISIOTERAPIA 
CARDIORRESPIRATÓRIA E FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA, III CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA 
CARDIOVASCULAR, XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA, XII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA e IX CONGRESSO SOLACUR, serão realizados de 27 a 30 de 
abril de 2022, no Centrosul, na cidade de Florianópolis. 

Trata-se do maior evento das especialidades Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e em Terapia Intensiva 
mundial, o qual congregará profissionais e estudantes brasileiros e de países vizinhos, buscando atualização 
técnico-científica e troca de experiências. São esperados mais de 2.000 participantes e nesta edição de 2022 
contaremos com 20 palestrantes internacionais entre presenciais e no formato virtual e outros 130 palestrantes 
de todos os estados brasileiros. 

Pela primeira vez na história, a ASSOBRAFIR receberá durante o SIFR a Sociedade Latino Americana de Cuidados 
Respiratórios, que é uma sociedade cientifica constituída nos Estados Unidos em 2012 com o objetivo de integrar 
os profissionais atuantes na área dos cuidados respiratórios e afins, dos países latino-americanos.  A ASSOBRAFIR 
será responsável pela organização do IX CONGRESO SOLACUR que também ocorrerá durante o SIFR, recebendo 
ainda mais profissionais que são referências em educação, gestão, pesquisa e assistência em todo latino américa. 

Desta forma, solicitamos a este egrégio Conselho apoio institucional objetivando a divulgação das peças de 
marketing deste evento através de seus meios de comunicação (mala direta, publicações, redes sociais, etc), na 
qualidade de entidade apoiadora do evento. 

Anexa encaminhamos nossa peça publicitária com o endereço do site do evento (www.sifr.com.br). 

Maiores esclarecimentos e demais solicitações podem ser obtidas através do Departamento de Eventos da 
ASSOBRAFIR, através do telefone/whatsApp: +55 71 99166-9976 ou e-mail: eventos@assobrafir.com.br 

Atenciosamente, 

Dr. Daniel da Cunha Ribeiro 
Presidente da ASSOBRAFIR 

Dra. Fernanda Cordoba Lanza 
Diretora Científica Geral da ASSOBRAFIR 


