
Termos Gerais  

 

I. Sobre o curso 
 

1. O CURSO"MEDICINA INTERNA DO PACIENTE GRAVE’" (doravante denominado CURSO) será online e 

composto por 34 módulos, sendo promovido pelo INTENSIVET Cursos (doravante denominada CONTRATADA), 

situada na Rua Romualdo Lopes Cançado, 447, sala 09, Castelo, na cidade de Belo Horizonte/MG; 

 

2. A CONTRATADA se obriga a ministrar os módulos online, em conformidade com o conteúdo programático 

divulgado, qual seja: 

 
 
1 – Princípios e Protocolos para o Paciente Grave 
 
2 – Reanimação Cardiopulmonar 
 
3 – Direito Médico para Medicina Intensiva 
 
4 – Psicologia no ambiente crítico 
 
5 – Fisiologia Felina 
 
6 – Emergências Felinas 
 
7 – Patologia Clínica Aplicada ao Paciente Grave 
 
8 – Hematologia e Distúrbios Hemostáticos 
 
9 – Medicina Tranfusional 
 
10 – Hemodinâmicas 
 
11 – Mecânica Respiratória 
 
12 – Princípios da Ventilação Mecânica 
 
13 – Monitorização do Doente Grave 
 
14 – Gasometria Arterial 
 
15 – Fluidoterapia 
 
16 – Anestesia do doente grave 
 
17 – Imagem Aplicada ao Paciente Grave 
 
18 – Trauma e Controle de Danos 
 
19 – Ortopedia Aplicada às Urgências 
 
20 – Oncologia no ambiente do paciente grave 
 
21 – Pneumologia 
 
22 – Neurologia Crítica 
 
23 – Gastroenterologia aplicada ao doente grave 
 
24 – Emergências Endocrinológicas 
 



25 – Cardiologia Intensiva 
 
26 – O Nefropata na Internação 
 
27 – Dermatologia Aplicada à Medicina Intensiva 
 
28 – Nutrição no Paciente Grave 
 
29 – Infecção, Sepse & Choque Séptico 
 
30 – Toxicologia 
 
31 – A jornada das Doenças Infecciosas 
 
32 – Manejo de Feridas 
 
33 – Cuidados Paliativos 
 
34 – Gestão Hospitalar 
 
3. É proibido gravar as aulas, reproduzi-las, disponibilizá-las ou fotografá-las sem autorização da 
CONTRATADA, sob pena de responder pela violação de direitos autorais.  

 

II. Do pagamento 
 

4. Via cartão de crédito. Podendo ser parcelado em até 12x com juros, ou PIX e boleto bancário à vista. Link 

de venda: https://checkout.intensivet.com.br/checkout/628cf4ca47656d7e1b8a3598 

 

II. Da transmissão 
 

5. O curso estará disponível pelo período de 02 (dois) anos na plataforma. 

 

6. O curso será transmitido pela plataforma Evermart; 

 

IV. Sobre os dados 

7. Utilizaremos seus dados para efetivar sua inscrição e enviar materiais relacionados ao curso por e-mail e 

WhatsApp. Seus dados não serão compartilhados com os patrocinadores ou qualquer outra empresa . 

 

V. Sobre o cancelamento de matrícula 
 

8. Possíveis cancelamentos deverão ser solicitados exclusivamente através do e -mail 

intensivet.cursos@criticalstore.com.br . Para casos de estorno será abatido o valor dos impostos aplicáveis 

mais uma taxa de cancelamento por quebra de contrato que será de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) por 

mês de contrato a vencer. Exemplo: Um cancelamento realizado com 10 meses de uso/acesso a plataforma 

neste curso, gerará multa de 14 meses x R$ 370,00 = R$ 5.180,00. Esta multa será deduzida do valor pago, 

junto com os custos com impostos. O Valor residual será estornado para o aluno.  

 

9. O aluno demostra ciência do compromisso firmado, e entende a política de cancelamento do curso.  

Li e concordo com os termos* 
Declaro que li e aceito os termos acima, referentes ao " MEDICINA INTERNA DO PACIENTE GRAVE’" 

 

mailto:intensivet.cursos@criticalstore.com.br

