
Fellow em Diagnóstico por Imagem



Programa de Fellows – São Paulo

• Criado há 20 anos

• + de 250 especialistas de 15 estados

• Credenciado pelo 

• Apoiado em grandes Hospitais

Áreas de atuação

• TC & RM

• Abdome e Medicina interna

• Mama

• Músculo-esquelético

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1406681&with_photo_id=55052961&order=date_desc


Coordenadores dos Programas

• TC/RM Geral: Maria Lúcia Borri

• Músculo-esquelético: Marcelo Nico

• Medicina Interna: Andrei S. Albuquerque

• Mama: Giselle Mello

• Abdome: Giuseppe D’Ippolito

• Coordenação geral: Giuseppe D’Ippolito e Octávio Peracchi



Diferenciais do Programa

1. 40 Tutores divididos por áreas de atuação: 160 períodos de tutoria x mês

2. Curso preparatório para a prova de Título CBR (220 aulas) e Cursos hands-on 

3. Oportunidade de estágio no exterior – Cleveland Clinic

4. Desenvolvimento de Projetos Científicos

5. Programa de Mentoring

6. Interface com instituições de ensino e pesquisa

7. Porta de entrada no Grupo Fleury: 70% de índice de retenção



Nossos Tutores:
aprendendo com os melhores



Produção de Conteúdo

• Trabalhos apresentados no RSNA, ECR, ESGAR, ARRS, CBR, JPR e outros

• + de 180 artigos resumidos em ppt e disponíveis

• + de 600 casos clínicos elaborados em ppt/pdf e disponibilizados para a 

plataforma de educação

• Disponibilização em canal de vídeo



Características do Programa de Fellow

• 12 meses corridos (36 – 42 hs semanais)

• Rodízio nas Centrais de Laudos do Fleury e até 80% nos Hospitais 

• Oportunidade de plantões semanais remunerados e cobertura de agendas

• Todas as atividades integralmente supervisionadas pelos tutores

• Revisão de todos os laudos elaborados

• Forte componente didático: cursos e tutoria



Nosso Processo Seletivo em 2021

• Totalmente on-line e a distância

– Análise de currículo

– Entrevista

Prazo para inscrição: 07/12/2020 a 07/01/2021

https://fleuryeducacao.com.br/

https://fleuryeducacao.com.br/


Nosso objetivo?
Queremos participar da formação do radiologista que 

gostaríamos de ter trabalhando conosco


