TERMOS DE USO
Estes Termos de Uso regulam o acesso a páginas de Internet controladas pela Abbott
Laboratories, suas subsidiárias e afiliadas (doravante denominadas, em conjunto, “Abbott”),
e para as quais esses termos sejam relevantes (doravante denominadas “páginas de Internet
da Abbott”). Esses Termos de Uso não se aplicam às Páginas de Internet da Abbott que não
tenham links para esses termos, nem a residentes dos Estados Unidos ou páginas de internet
de terceiros que tenham conexão com as páginas de internet da Abbott. O uso das páginas de
Internet da Abbott está sujeito a estes Termos de Uso de Internet e à Política de Privacidade.
Sem prejuízo aos direitos legais do usuário, a Abbott se reserva o direito de alterar estes
Termos de Uso de Internet de modo a refletir avanços tecnológicos, mudanças na lei ou
normas regulatórias e boas práticas comerciais. Se a Abbott alterar estes Termos de Uso de
Internet, uma versão atualizada dos termos refletirá tais alterações e comunicaremos ao
usuário essas alterações atualizando a data de vigência que se encontra no alto da página dos
Termos de Uso de Internet. Ao acessar ou utilizar as páginas de Internet da Abbott, você
declara que leu, entendeu e concorda que está sujeito à versão atual destes Termos de Uso de
Internet, que você pode ler ao acessar as páginas de Internet da Abbott. Se você não concordar
com estes Termos de Uso de Internet ou não estiver satisfeito com as páginas de Internet da
Abbott, o seu único e exclusivo recurso é deixar de usar o site da Abbott.
Para informações sobre as condições de uso das redes sociais da Abbott, por favor acesse os
Termos de Uso para mídias sociais.
AVISO LEGAL
Você reconhece e concorda que:
a. Embora façamos o possível para veicular nas páginas de Internet da Abbott os mais
recentes avanços relativos aos nossos produtos e serviços e outras informações sobre nossa
empresa, não garantimos a exatidão, a efetividade ou a adequação de quaisquer informações
contidas nas páginas de Internet da Abbott. Cada pessoa deve assumir inteira
responsabilidade e aceitar todos os riscos inerentes ao uso das páginas de Internet da Abbott.
As informações são apresentadas “TAL COMO SÃO” e podem incluir imprecisões técnicas ou
erros tipográficos. A Abbott se reserva o direito de acrescentar, excluir ou modificar
informações contidas nas páginas de Internet da Abbott em qualquer momento, sem prévio
aviso.
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b. A ABBOTT NÃO REPRESENTA NEM OFERECE GARANTIAS DE QUALQUER
NATUREZA QUANTO ÀS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS PUBLICADOS NAS PÁGINAS
DE INTERNET DA ABBOTT. NESTE ATO, A ABBOTT SE EXIME DE QUALQUER
RESPONSABILIDADE POR REPRESENTAÇÃO OU GARANTIAS, EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS, CRIADAS POR LEI, CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO, INCLUINDO,
SEM SE LIMITAR A QUAISQUER GARANTIAS DE POSSÍVEL COMERCIALIZAÇÃO,
ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TÍTULO OU NÃO-INFRAÇÃO. A
ABBOTT NÃO SERÁ, EM NENHUMA HIPÓTESE, RESPONSÁVEL POR QUALQUER
DANO, DE QUALQUER TIPO OU NATUREZA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A
QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ESPECIAL (INCLUINDO LUCROS CESSANTES),
CONSEQUENCIAL, OU INCIDENTAL OCASIONADO POR OU RELACIONADO À
EXISTÊNCIA OU AO USO DAS PÁGINAS DE INTERNET DA ABBOTT E/OU ÀS
INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS PUBLICADOS NAS PÁGINAS DE INTERNET DA
ABBOTT, NÃO OBSTANTE A ABBOTT TER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.
c. A Abbott não se responsabiliza e não oferece qualquer garantia da exatidão, efetividade,
oportunidade e adequação de qualquer informação ou conteúdo fornecido por terceiros,
inclusive hiperlinks para páginas de terceiros. Salvo menção contrária nas páginas de Internet
da Abbott, a Abbott não editará, não exercerá censura ou qualquer tipo de controle sobre
conteúdos de terceiros veiculados em malas diretas eletrônicas, salas de bate-papo ou outros
tipos semelhantes de fóruns publicados nas páginas de Internet da Abbott. Tais informações
deverão ser, portanto, consideradas suspeitas e não endossadas pela Abbott.
d. As páginas de Internet da Abbott poderão conter previsões que reflitam as expectativas
atuais da Abbott quanto a eventos futuros ou desenvolvimento dos negócios. As previsões
envolvem riscos e incertezas. Os resultados ou desenvolvimentos reais poderão diferir das
projeções feitas, na dependência de diversos fatores incluindo, mas não limitados, ao sucesso
dos atuais programas de pesquisa, resultados de estudos clínicos em curso ou futuros,
comercialização continuada dos produtos, aprovação de novos produtos farmacêuticos pelas
agências regulatórias, validade e cumprimento dos direitos de patentes, estabilidade das
relações comerciais e condições econômicas gerais. A Abbott pretende atualizar suas páginas
de Internet regularmente, mas não assume qualquer obrigação quanto à atualização do
conteúdo.
CONDIÇÕES DE USO
Você declara que entende, reconhece e concorda com os seguintes termos:
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a. Ao usar as páginas de Internet da Abbott, você concorda em não corromper ou interceptar
nossas informações eletrônicas publicadas nas páginas ou servidores. Você também concorda
em não tentar contornar qualquer medida de segurança das páginas de Internet da Abbott,
cumprindo todas as leis e regulamentos pertinentes, municipais, estaduais, federais e
internacionais.
b. Você concede à Abbott o direito de utilizar todo conteúdo inserido por você ou de outra
forma transmitido por você às páginas de Internet da Abbott, sujeito às disposições desses
Termos de Uso de Internet e à Política de Privacidade da Abbott, a critério da Abbott,
inclusive, sem limitação a cópia, exibição, execução ou publicação do conteúdo referido em
qualquer formato, modificando-o, incorporando-o a outros materiais ou desenvolvendo
materiais com base nesse conteúdo. Dentro do limite permitido por lei, você renuncia a
quaisquer direitos morais que possa ter sobre o conteúdo inserido por você ou de outra forma
transmitido por você às páginas de Internet da Abbott (se houver).
c. Salvo os casos expressamente definidos e acordados previamente com a Abbott, não será
estabelecida qualquer relação de confidencialidade caso um usuário das páginas de Internet
da Abbott envie à Abbott qualquer comunicação verbal, escrita ou eletrônica (como
comentários, sugestões, perguntas, respostas, ideias etc.). Se qualquer página de Internet da
Abbott exigir ou solicitar o envio de tais informações, e se tais informações contiverem
informações pessoais identificáveis (ex. nome, endereço, número de telefone, e-mail), a
Abbott obterá, utilizará e manterá tais informações de modo coerente com a Política de
Privacidade da empresa. Em qualquer outro caso, tais comunicações e quaisquer informações
encaminhadas através das páginas de Internet da Abbott serão consideradas não
confidenciais, e a Abbott poderá reproduzir, publicar ou utilizar, de qualquer outra forma,
tais

informações,

para

quaisquer

fins,

incluindo,

sem

limitação,

de

pesquisa,

desenvolvimento, fabricação, uso ou venda de produtos que incorporem tais informações. O
remetente de qualquer informação à Abbott é totalmente responsável por seu conteúdo,
inclusive sua veracidade e exatidão e pela não-infração de direitos de propriedade ou de
privacidade de outras pessoas.
RÓTULOS E BULAS DE PRODUTOS
Os nomes, descrições, rótulos e bulas de produtos poderão ser originados nos EUA ou em
outro país que não seja o mesmo onde você vive. Os produtos podem não estar disponíveis
em todos os países ou podem ser comercializados com outra marca, diferentes dosagens ou
para diferentes indicações. Muitos dos produtos citados só podem ser obtidos mediante
prescrição do profissional de saúde de cada país. Salvo os casos expressamente definidos e
3

acordados previamente com a Abbott, nenhum diretor, funcionário, agente ou representante
de Abbott, suas subsidiárias e afiliadas poderão prestar serviços de aconselhamento médico,
diagnóstico, tratamento ou outros serviços médicos que possam, de alguma forma, criar um
vínculo médico-paciente, através das Páginas de Internet da Abbott.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
As informações, documentos e imagens a eles relacionados, publicados nas páginas de
Internet da Abbott (denominados “Informações”) são de exclusiva propriedade da Abbott,
exceto as informações fornecidas por terceiros, sob contrato com a companhia. É permitido
o uso destas Informações, desde que: (1) a nota sobre direitos autorais acima apareça em
todas as cópias; (2) o uso das Informações seja exclusivamente para fins informativos, nãocomerciais ou pessoais; (3) as Informações não sofram qualquer modificação; e (4) nenhum
desenho ou imagem disponível nas páginas de Internet da Abbott seja usado separadamente
do texto que o(a) acompanha. A Abbott não se responsabiliza por conteúdo fornecido por
terceiros, e você não está autorizado a distribuir tais materiais sem a expressa permissão do
detentor dos direitos autorais neles mencionado. Exceto nos casos permitidos acima, não há
concessão expressa ou implícita de licença ou direito a qualquer pessoa, relativa a qualquer
patente, marca comercial ou outro direito de propriedade da Abbott.
Nenhuma das marcas ou nomes comerciais, imagens de marca ou produtos da Abbott
veiculados nas páginas de Internet, poderão ser utilizados sem prévia autorização, por escrito,
da Abbott, exceto para identificação dos produtos ou serviços da empresa.
PRIVACIDADE E SEGURANÇA
A Abbott se compromete a proteger sua privacidade on-line. Entendemos a importância da
privacidade para nossos clientes e visitantes das páginas de Internet da Abbott. O uso que
fazemos de seus dados pessoais é regido por nossa Política de Privacidade e, ao acessar e
utilizar as páginas de Internet da Abbott, você concorda com os termos dessa política.
Você reconhece e concorda que, ao encaminhar seus dados pessoais às páginas de Internet da
Abbott, embora a Abbott tenha recursos instalados para evitar o acesso não autorizado ou a
interceptação de seus, não existe garantia absoluta de segurança. NO CASO, IMPROVÁVEL,
DE INTERCEPTAÇÃO OU ACESSO NÃO AUTORIZADO, APESAR DOS NOSSOS
ESFORÇOS, A ABBOTT NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR TAIS INTERCEPTAÇÕES OU
ACESSOS NÃO AUTORIZADOS, OU POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO,
ESPECIAL, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO LUCROS CESSANTES)
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SOFRIDOS POR UM CONSUMIDOR OU USUÁRIO, NÃO OBSTANTE A ABBOTT TER SIDO
PREVIAMENTE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, ABBOTT NÃO
GARANTE,

DE MODO EXPRESSO OU IMPLÍCITO,

QUE AS

INFORMAÇÕES

FORNECIDAS POR QUALQUER CLIENTE NÃO SERÃO OBJETO DE INTERCEPTAÇÃO
OU ACESSO NÃO AUTORIZADO, E NÃO OFERECE GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM DETERMINADO. CADA CLIENTE É
RESPONSÁVEL POR MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE SUA SENHA.
CADASTRO DE USUÁRIOS
O Site só pode ser utilizado por pessoas devidamente cadastradas. Assim, ao se cadastrar, o
Usuário declara, sob as penas da lei, ser maior de 18 anos e estar em pleno gozo de seus
direitos civis e estar devidamente registrado no conselho de classe indicado.
Para o cadastramento do Usuário é necessário o preenchimento de todos os campos indicados
como obrigatórios. O Usuário deve completá-lo com informações exatas, precisas e
verdadeiras.
O Usuário deve guardar seu login e senha em local seguro e notificar a Abbott imediatamente
no caso de qualquer violação de segurança, tais como perda de senha ou uso não autorizado
de seu cadastro.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Abbott não assume qualquer responsabilidade pelos materiais, informações e opiniões
veiculadas, fornecidas ou de outra forma disponibilizadas nas páginas de Internet da Abbott.
Você confiará no conteúdo desses materiais, informações e opiniões exclusivamente por sua
conta e risco. A Abbott se exime de qualquer responsabilidade por lesões ou danos resultantes
do uso das páginas de Internet da Abbott ou do seu conteúdo.
AS PÁGINAS DE INTERNET DA ABBOTT, SEU CONTEÚDO E OS PRODUTOS E SERVIÇOS
NELAS OU ATRAVÉS DELAS OFERECIDOS SÃO FORNECIDOS “TAL COMO SÃO” E “TAL
COMO DISPONÍVEIS”, COM TODAS AS POSSÍVEIS FALHAS. EM NENHUMA
CIRCUNSTÂNCIA A ABBOTT, SEUS FORNECEDORES OU SEUS RESPECTIVOS
DIRETORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES (DORAVANTE “PARTES DA ABBOTT”)
SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANO, DE QUALQUER TIPO, SOB
QUALQUER TESE LEGAL, RELACIONADO OU RESULTANTE DO USO OU MAU USO DAS
PÁGINAS DE INTERNET DA ABBOTT, SEU CONTEÚDO, QUALQUER SERVIÇO
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PRESTADO POR OU ATRAVÉS DAS PÁGINAS DE INTERNET DA ABBOTT OU
QUALQUER

PÁGINA

RELACIONADA,

INCLUSIVE

DANOS

CONSEQUENCIAIS,

EXEMPLARES, INCIDENTAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU ESPECIAIS, INCLUINDO,
SEM LIMITAÇÃO, DANOS PESSOAIS, LUCROS CESSANTES OU DANOS RESULTANTES
DE DEMORA OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS, VÍRUS, EXCLUSÃO DE ARQUIVOS OU
COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS, OU ERROS, OMISSÕES OU OUTROS CASOS DE
INEXATIDÃO NAS PÁGINAS DE INTERNET DA ABBOTT OU NO SEU CONTEÚDO, POR
NEGLIGÊNCIA DA ABBOTT OU NÃO, E NÃO OBSTANTE A ABBOTT TER SIDO AVISADA
DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Você concorda que, independentemente de qualquer disposição legal contrária, você não
poderá apresentar queixa ou entrar com ação relativa a qualquer evento relacionado às
páginas de Internet da Abbott.com ou a estes Termos de Uso de Internet se decorrido mais
de 1 (um) ano a partir da ocorrência do evento que motivou a referida queixa ou ação.
OUTROS AVISOS LEGAIS, DECLARAÇÕES E OUTROS TERMOS E CONDIÇÕES PODEM
SE APLICAR ÀS PÁGINAS DE INTERNET DA ABBOTT.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Você concorda que estes Termos de Uso de Internet e a Política de Privacidade descrevem o
acordo integral entre nós, com respeito ao assunto em questão. As páginas de Internet da
Abbott foram desenvolvidas e são mantidas de acordo com as leis do estado de Illinois, EUA.
As leis do estado de Illinois/EUA, assim como a legislação brasileira aplicável, regem as
condições previstas nestes Termos de Uso de Internet, desde que não sejam revogadas ou
contraditas por outras normas superiores de cumprimento obrigatório, por exemplo, as leis
de proteção ao consumidor que se apliquem ao seu caso. Se outro foro competente declarar
inválida ou inexequível qualquer disposição contida neste Termo de Uso de Internet, você
concorda que as demais disposições deste Termo de Uso de Internet permanecem válidas e
vigentes.
Termo de Uso atualizado em março 2021.
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