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Em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas 

(Coren-AM), a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 

Dourado (FMT-HVD) realizará, no próximo dia 28 (quarta-feira), o 

curso de “Atualização do Código de É�ca em Enfermagem”. 

 A a�vidade é voltada para profissionais de saúde da unidade e 

aconteceu no auditório Dr. Luiz Augusto Montenegro, na sede da 

Fundação, localizada na avenida Pedro Teixeira, 25, bairro D. Pedro I, 

zona centro-oeste. 

 O treinamento em É�ca de Enfermagem foi ministrado pelo 
conselheiro do CorenAM, Charles Ferreira de Oliveira, e teve o 
obje�vo de proporcionar uma consulta rápida e dinâmica sobre os 
princípios da profissão, atendendo às necessidades da categoria. 

Temas - Devem par�cipar do treinamento enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, além de demais profissionais que atuam 
na Fundação de Medicina Tropical. Entre os temas abordados no 
treinamento estão a Postura Profissional, Sigilo Diagnós�co, É�ca em 
Plantão e Acolhimento.

Fundação de Medicina Tropical realiza curso de atualização 
do Código de É�ca da Enfermagem 
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O Diretor-presidente da FMT-HVD Marcus Guerra, juntamente com o Diretor de Assistência 

Médica (DAM) Antônio Magela e o Departamento de Pós-graduação (DEPOG) Ka�a Cruz, receberam 
no dia (26), médicos oficiais da Marinha Americana para treinamento em DIP. O treinamento fora 
realizado no período de 26 a 29 de agosto.  Na  ocasião o diretor-presidente falou da importância da 
Fundação no âmbito nacional e internacional, enfa�zando a Assistência, Ensino e Pesquisa nos 
úl�mos 45 anos de história.

Fundação de Medicina Tropical recebe médicos oficiais da Marinha 
Americana para treinamento em Doenças Tropicais. 
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Fundação de Medicina Tropical realizou no dia 30/08, a Oficina de
Treinamento de Tuberculose Latente. 

A FMT-HVD realizou nesta manhã, (30), no Auditório Dr. Luiz Montenegro, a Oficina de Treinamento de 
Tuberculose Latente para médicos, enfermeiros, farmacêu�cos e técnicos da Fundação.

OBJETIVO: Capacitar profissionais de saúde para a iden�ficação e adequada terapêu�ca a  paciente portador de 
tuberculose com persistência do quadro clínico ou aliterações imunológica que comprometam a eficácia dos 
medicamentos específicos preconizados. 

Temas:  Tratamento da Tuberculose Latente em Crianças Dra. Solange Dourado, Tratamento da Tuberculose 
Latente em Pessoas Vivendo com HIV e Aids Dra. Lucilaide Santos, Tratamento da Tuberculose Latente em 
Pessoas não HIV e Aids Enfa. Gracy Kelly Chen Nepomuceno,  Discussão em plenário – casos clínicos, Manejo TB 
A�va e Novos Recursos, como excluir o diagnós�co de TB a�va nos candidatos ao tratamento da ILTB, Perguntas e 
Respostas Dra. Irineide Antunes e Novos Recursos Diagnós�co e Terapêu�cos em TB Latente Dr. Marcelo 
Cordeiro.

O evento contou com a organização da DAM, DECLIN, Assessoria Técnica e Gerencia de Enfermagem.


