
 

                                                                                                                                                      

TERMOS DE USO – website www.medicaldefense.com.br 

 

O website www.medicaldefense.com.br é um serviço online de informações e 

comunicação prestado pela MEDICAL DEFENSE - GESTÃO & ASSISTÊNCIA 

ÉTICO-LEGAL PARA MÉDICOS.  

Ao prosseguir com a navegação neste website, você expressa 

automaticamente seu consentimento em respeitar os termos e condições aqui 

previstos, bem como respeitar os direitos autorais sobre os conteúdos 

publicados e o Aviso de Privacidade veiculados nesta página. 

Caso não concorde com estes termos e condições, não utilize este website. 

 

USO DO WEBSITE 

A MEDICAL DEFENSE - GESTÃO & ASSISTÊNCIA ÉTICO-LEGAL PARA 

MÉDICOS, doravante denominada somente MEDICAL DEFENSE autoriza os 

internautas a utilizar este website somente para uso pessoal, não comercial.  

Os conteúdos das páginas deste website não podem ser copiados, 

compartilhados, modificados, reproduzidos, fotografados, transferidos, 

publicados ou distribuídos, de qualquer forma, no todo ou em parte, para uso 

público ou comercial sem a autorização expressa da MEDICAL DEFENSE. 

A violação de quaisquer das condições previstas nestes “TERMOS DE USO” 

estará sujeita às medidas judiciais cabíveis. 

 

http://www.medicaldefense.com.br/


 

                                                                                                                                                      

LINKS 

Este website pode redirecionar o internauta para outras páginas da web, sendo 

que a MEDICAL DEFENSE não se responsabiliza por conteúdos publicados por 

terceiros que possam ser acessados através desses links.  

 

SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA VIA E-MAIL ATRAVÉS DA ABA CONTATO 

O envio de resposta via e-mail através da aba “CONTATO” tem apenas caráter 

informativo e não substitui a orientação profissional apropriada. 

 

A transmissão de informações via e-mail por esse canal não constitui uma 

relação empresa - cliente entre a MEDICAL DEFENSE e o usuário ou 

navegador. 

 

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

Para mais informações acesse nosso AVISO DE PRIVACIDADE. 

 

LOGOMARCA, LAYOUTS, DESIGN, IMAGENS RELACIONADAS E ÍCONES 

ILUSTRATIVOS  

A logomarca, layouts, design, imagens relacionadas e ícones ilustrativos 

exibidos neste website são de titularidade exclusiva da MEDICAL DEFENSE e 

não podem ser utilizados em qualquer formato ou plataforma, sem a 

autorização expressa da MEDICAL DEFENSE. 



 

                                                                                                                                                      

 

INDISPONIBILIDADE DA REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES - 

WORLD WIDE WEB E DO PROVEDOR DE INTERNET 

A MEDICAL DEFENSE não se responsabiliza por eventuais questões técnicas 

decorrentes de indisponibilidade da rede internacional de computadores - 

world wide web e/ou de provedores de internet.  

 

CONTEÚDO DO WEBSITE 

Todo material publicado neste website é disponibilizado somente para fins 

informativos. 

Todos os conteúdos deste website estão protegidos pela Lei de Direitos 

Autorais e Propriedade Intelectual. 

 

ATUALIZAÇÃO 

A MEDICAL DEFENSE poderá atualizar estes “TERMOS DE USO” a qualquer 

momento. 

 

 


