
WORKSHOP
Ressonância Magnética na
Endometriose e na Adenomiose

Encontro ao vivo: Modalidade:

Carga Horária:

15 de abril On-line,  com 
1 encontro ao vivo

6 horas

São nossos especialistas levando conhecimento até você!

3 horas |  Etapa 1  (Pré-aulas)
3 horas |  Etapa 2 (Encontro ao vivo)



Há alguns anos,  médicos especialistas do Grupo
Fleury têm se reunido para compartilhar ideias,
práticas e experiências sobre diversas áreas da
Medicina,  sobretudo no que diz respeito à
radiologia e à medicina diagnóstica.  

Agora,  pela primeira vez,  você poderá ter acesso,
com exclusividade, a esses importantes encontros!  

No Workshop Ressonância Magnética na
endometriose e na adenomiose ,  por meio da
discussão orientada de casos clínicos exclusivos 
e reais aqui do Grupo Fleury,  diferentes
especialistas discutem o papel da RM para o
mapeamento e a detecção da endometriose 
e da adenomiose.

Esta é a oportunidade perfeita para você 
que busca não só desenvolver 
habil idades e competências cl ínicas,  
como também estar em contato com 
os melhores especialistas do mercado! 

Há quase um século,  o Grupo Fleury 
tem sido referência na Saúde, com 
ênfase na medicina diagnóstica,  e ,  
agora,  você também vai poder 
fazer parte desta história,  
desenvolvendo-se sob o cuidado 
e a tutoria dos experts do 
Grupo Fleury!  

Não perca esta oportunidade! 

As vagas são limitadas.

WORKSHOP
Ressonância Magnética na Endometriose
e na Adenomiose



São nossos especialistas
levando conhecimento
até você!



Ao final do Workshop, espera-se
que você possa:

Objetivos

Identificar os achados sutis da
endometriose e da adenomiose; 

Identificar e descrever casos
complexos, fazendo o mapeamento
das doenças, melhorando sua
expertise no diagnóstico; 

Transcrever para o laudo os
achados identificados. 



Perfil do
público-alvo
Médicos radiologistas com
formação prévia de ressonância
magnética de abdome e pelve.



Realizando os
cursos do

Grupo Fleury,
as suas chances

de alcançar
melhores

posições no
mercado de

trabalho são
ampliadas!

 



Por que escolher
este Workshop

É a sua oportunidade única de conhecer
e trocar experiências com os melhores
profissionais da medicina diagnóstica e
da radiologia do Brasil;

Há quase um século, o Grupo Fleury é
referência nacional no cuidado com o
paciente e na medicina diagnóstica;

Curso 100% on-line para você adequar
seus estudos à sua agenda!

Além da participação no encontro ao
vivo, você ganha acesso exclusivo a
materiais de pré-aula selecionados e
curados pela própria coordenadora do
curso;

Materiais de altíssimos níveis acadêmico
e técnico, com discussão de casos
clínicos reais do próprio Grupo Fleury;

Com o seu certificado Grupo Fleury em
mãos, as chances de você conquistar
uma vaga de alto prestígio no mercado
são ampliadas;

Você poderá fazer parte de um dos
maiores grupos de saúde diagnóstica do
país! Quanto mais cursos e capacitações
você tiver, maiores serão as suas
chances ao pleitear uma vaga no Grupo
Fleury.



Encerramento
Atividade

Tempo | 15minutos

Acesso/Formato
Plataforma Zoom

Programação

Leitura de artigos e demais
recomendações técnicas;

Etapa 1 | Atividades pré-aula

Videoaulas teóricas de conceitos
basilares do encontro síncrono;

Acesso a casos clínicos exclusivos e
reais do Grupo Fleury via Vue Motion;

Atividade

Tempo | 3 horas

Acesso/Formato
AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem): On-line

Feedback das atividades pré-aula

Etapa 2 | Encontro ao vivo

Atividade

Tempo | 15minutos

Acesso/Formato
Plataforma Zoom

Apresentação do caso clínico e discussão
Atividade

Tempo | 2 horas e 30 minutos

Acesso/Formato
Plataforma Zoom

SYLLABOS*.

*SYLLABOS: trata-se de um documento com resumos de todas
as videoaulas gravadas.



É a sua oportunidade única de conhecer
e trocar experiências com os melhores
profissionais da medicina diagnóstica e
da radiologia do Brasil;

Introdução, características das lesões e risco de Câncer
Compartimento anterior
Compartimento lateral
Intestino
Localizações e apresentações atípicas
Pós-operatório
Como laudar
Compartimento pélvico médio e posterior
Inervação pélvica e endometriose profunda
RM no diagnóstico da adenomiose 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Além das videoaulas e dos resumos, você também
receberá acesso a artigos científicos e aos casos
clínicos que serão discutidos durante o encontro ao
vivo para análise prévia.
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 1 Antes do encontro no dia 15 de abril, você

deverá assistir às seguintes videoaulas:

METODOLOGIA

Você será preparado para a aula ao vivo!

Você também receberá acesso exclusivo
ao Syllabos, pelo qual você poderá
encontrar os resumos de cada videoaula.

É recomendado que você assista a todas as videoaulas
disponibilizadas antes do encontro ao vivo! Elas fazem parte dos
recursos pedagógicos deste workshop e lhe servirão de apoio para
que você possa participar integralmente de todas as discussões.

Todos os materiais de pré-aula serão disponibilizados
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para
saber como acessá-lo, atente-se ao e-mail de
instrução enviado após finalização da inscrição.

Sala de aula invertida



É a sua oportunidade única de conhecer
e trocar experiências com os melhores
profissionais da medicina diagnóstica e
da radiologia do Brasil;
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No início da aula ao vivo, a Dra. Ana Paula
Carvalhal Moura irá solicitar aos médicos
presentes um feedback sobre o estudo
conceitual para balizar o nível de
conhecimento da turma.

Em seguida, a doutora irá apresentar o
caso clínico, discutindo-o em detalhes, da
apresentação inicial à conclusão e
resultados do caso, com participação e
engajamento dos presentes.

Na sequência, a doutora abrirá um espaço
para dúvidas e discussões e, depois,
conduzirá ao encerramento da seção. 

METODOLOGIA

Antes do encontro síncrono, você
receberá acesso a um formulário
em que poderá enviar perguntas
para serem respondidas ao vivo!

PBL (Based Learning Project)



É a sua oportunidade única de conhecer
e trocar experiências com os melhores
profissionais da medicina diagnóstica e
da radiologia do Brasil;

Aprenda
com

as
melhores!

 Médica radiologista há 15 anos 
no Grupo Fleury, Doutora em
Medicina pela Faculdade de
Medicina da Fundação ABC. 

Tem interesse por áreas como:
ultrassografia e ressonância
magnética com ênfase na 

saúde da mulher; diagnóstico 
por imagem da endometriose

profunda e das patologias
mamárias; patologias da tiroide 

e patologias vasculares.
 

Coordenação

D
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 C
arvalhal Moura

Médica radiologista há 12 anos 
no Grupo Fleury, Doutora em

Medicina pela Escola Bahiana de
Medicina. Doutorado na área de

Ressonância Magnética do
Abdome pela Universidade de

São Paulo, com atuação em
ultrassonografia, tomografia

computadorizada e ressonância
magnética do abdome,

principalmente na área de
imagem da mulher.

D
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ês Novis

O Grupo Fleury se reserva no direito de,
por motivos de força maior, fazer
alterações da equipe docente, sem aviso
prévio, de modo que a qualidade e o alto
nível do curso sejam mantidos.



O certificado de participação será
concedido a você que obtiver um
percentual de progresso igual a 100%
até o término do curso. Após a
finalização, todo o material continuará
disponível por um período de 6 meses.
Depois disso, o estudante não terá
mais acesso às atividades e às aulas
disponibilizadas.

Certificação

Após a conclusão do workshop, o
certificado é liberado para emissão
acessando o Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA).



Todo o curso será disponibilizado no Ambiente
Virtual de Aprendizagem para que você consiga
aproveitar ao máximo todos conteúdos das aulas
sem interferências de ordem técnica, recomendamos
as seguintes configurações de máquina:

Como acessar o Workshop



Conexão de internet:

Plug-in do Adobe Flash Player 10.1 ou posterior;
Windows 7 SP1 ou posterior;
Google Chrome, Internet Explorer 11, Firefox 4 ou
posteriores.

Conexão de banda larga de 2Mbps dedicada ou superior. Em
redes compartilhadas a configuração recomendada é de 2Mbps
multiplicada pelo número de dispositivos.

Configurações de software:

Computador ou notebook: 

Configurações recomendáveis para
os dispositivos informáticos:

Processador 2.33 GHz ou superior;
Memória RAM 1Gb ou superior;
Memória gráfica 128 Mb (placa de
vídeo) ou superior;
HD com 10Gb livres;
Monitor 1024x768 pixel.

Smartphone ou tablet:
Sistema operacional Android
ou iOS.

A falta de alguma dessas
especificações não impede 
o bom aproveitamento de 

nossas capacitações.



Não serão tolerados
comportamentos que firam
o nosso código de conduta,
tais como: prática de
publicidade não autorizada,
ofensa ou agressão, troca de
mensagens textuais,
imagens ou arquivos que
contenham referência à
pornografia, à propaganda
de cunho racista ou
xenófobo, à incitação de
crime ou pedofilia, à invasão
de privacidade de outro(a)
colega e integrantes 
do curso.

Conduta no
Ambiente
Virtual de
Aprendizagem
(AVA)



Política de
privacidade
É vedado o compartilhamento
e a transferência de acesso de
usuário e senha, bem como do
material didático do curso. 

É proibido realizar gravações
ou cópias, bem como
comercializar parte ou a
totalidade do conteúdo objeto
da prestação dos serviços
educacionais, estando o(a)
estudante ciente que o
conteúdo está protegido 
pela lei que rege os direitos
autorais. 



Política 
de preços
1º Lote: inscrições até 02/04
 R$ 699,00

2º Lote: Inscrições após 03/04
R$ 799,00

Todos os cursos são parceláveis
em até 12x sem juros no cartão
de crédito. 

As formas de pagamento são
cartão de crédito/débito,
boleto ou pix.



É simples, intuitivo e leva menos de 5 minutos!
 

Acesse a
página de
inscrição

Como se
inscrever?

Clique 
no botão

"Inscreva-se"

No carrinho
de compras,

preencha 
seus dados

pessoais

Escolha 
a melhor
forma de

pagamento

Receba as
instruções 
de acesso 
por e-mail

Para se inscrever no
Workshop Ressonância
Magnética na Endometriose
e na Adenomiose, basta
acessar aqui

https://bit.ly/3le04zK
https://bit.ly/3le04zK
https://bit.ly/3le04zK
https://bit.ly/3le04zK


Suporte
ao Médico
Em casos de dúvidas ou necessidades,
contate nosso Suporte ao Aluno:

 contatopupilla@grupofleury.com.br

Nosso atendimento é realizado de
segunda a sexta-feira das 09h às 18h
(exceto feriados).

 +55 11 96903-0001

mailto:contatopupilla@gruofleury.com.br

