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Introdução: O avanço da fisioterapia trouxe a necessidade do aprimoramento profissional pela Educação Continua-
da e Permanente. Com a projeção da tecnologia, as informações começaram a trafegar pela internet. As pesquisas 
científicas atualmente são publicadas on-line e diversos cursos ocorrem a Distância. A telefisioterapia é uma estratégia 
de saúde, serviços e educação cuja modalidade reduz isolamentos territoriais profissionais por meio de teleconferência, 
tele reunião e videoconferência.  A criação do programa da Telefisioterapia impulsiona o aperfeiçoamento profissional 
e suporte multiprofissional a lugares remotos sem o objetivo da substituição da graduação presencial. Objetivo: 
Construção de um modelo de educação continuada à distância para fisioterapeutas via web seminários. Metodolo-
gia: Ilustrar a concepção do programa de Telefisioterapia Núcleo Rio de Janeiro da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro no período de 2010 a 2014. O Telefisioterapia foi criado em março de 2010 e estabeleceu-se dentro do espaço 
HUPE/UERJ. O Telefisioterapia assumiu o papel de apoio educacional-profissional junto à rede de Atenção Primária à 
Saúde com foco principal na Tele-educação. O instrumento mais utilizado foram aulas gravadas e seminários em tempo 
real. As aulas gravadas foram oriundas dos seminários on-line e disponibilizadas na plataforma MOODLE. A plataforma 
possibilita ao usuário navegar pelo site e acessar as modalidades de ensino. Os seminários on-line e off-line contam 
com a participação de um mediador, professor e usuários. Esta modalidade necessita de um computador e internet 
banda larga. O meio de linguagem utilizado foram aulas no PowerPoint, mídia de voz e vídeo. Os participantes, alunos 
da graduação e profissionais, interagem com expositor por meio de chat no seminário on-line. Resultados: O telefi-
sioterapia apresentou maior repercussão em sua utilização via web seminários, totalizando 40 seminários entre 2010 
a 2014. A plataforma apresentou no período 528 acessos aos seminários on-line e 4.101 acessos no formato off-line. 
A região sudeste representou o maior percentual com 51,1% enquanto a região Norte obteve o pior desempenho com 
2,3% de utilização. Conclusão: A Telefisioterapia é uma unidade de aprendizagem em expansão e potencializa o 
oferecimento de outras modalidades de ensino, pesquisa e diagnóstico em todos os níveis de atenção. Como proposta 
educacional possibilita ações de gestão de atendimento, construção em rede de intervenções multidisciplinares e inter-
câmbio entre as equipes de saúde. Vislumbra um ensino sem barreiras por meio da tecnologia de informação e comu-
nicação em saúde com abrangência em todo território nacional. Entretanto há necessidade do aperfeiçoamento desta 
ferramenta, para obtenção de melhores resultados. 
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