
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

NEURABILITY 

 

LEIA ESTES TERMOS E CONDIÇÕES ATENCIOSAMENTE. AO ACESSAR, VISITAR OU UTILIZAR O SITE NEURABILITY, VOCÊ 
CONCORDA EM ESTAR VINCULADO PELOS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO, BEM COMO DECLARA E GARANTE QUE 
ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADO A ESTAR, DESTA FORMA, VINCULADO. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM ESTES 
TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO ACESSE, VISITE OU FAÇA USO DESTE SITE OU DAS INFORMAÇÕES OU MATERIAIS NELE 
INCLUSOS. 

 

Regras gerais de acesso 

A Neurability Ltda. (doravante denominada “Desenvolvedora”) opera este site como uma ferramenta que permite 
avaliar a performance cognitiva e o avanço do déficit cognitivo de seus usuários/pacientes. Este site não é designado 
ou disponibilizado com fins de propaganda ou, de outra forma, para a promoção de qualquer medicamento a 
qualquer paciente ou a qualquer membro do público que o acesse. 

 

Todas as informações devem ser interpretadas de acordo com parâmetros técnico-clínicos e o produto/resultado 
deve ser utilizado apenas sob a supervisão de um médico ou outro profissional da saúde qualificado. 

 

Este site não tem como objetivo fomentar ou promover o autodiagnostico de seus usuários. O usuário deve consultar 
um profissional de saúde qualificado para realizar a avaliação dos resultados do teste realizado. 

 

O site da Neurability, assim como o centro físico da Neurability e os conteúdos do site incluindo os testes 
neurocognitivos que são realizados e disponibilizados pelo site ou pelas nossas clínicas, os resultados gerados dos 
testes realizados e todas as informações que aparecem no site como: artigos, publicações, informações e outros 
materiais disponibilizados no site, são fornecidos aos clientes somente a título de informação. Você deve buscar 
orientação médica professional, diagnóstico e/ou tratamento para qualquer e todas condições médicas que você 
julgue ter, seja como resultado de ter realizado os testes da Neurability, ou por outro motivo. 

Caso você ache que tem algum problema ou doença neurológica, doença neurodegenerativa, ou qualquer outra 
condição médica, você deve buscar imediatamente orientação médica ou orientação de um outro profissional de 
saúde qualificado. Caso você esteja sentindo algum sintoma que seja relacionado a algum problema de saúde 
relacionado à sua função cognitiva, você deve parar de usar o site da Neurability com a finalidade de obter um 
diagnóstico e deve discar 192 para chamar o SAMU, ou buscar atendimento de algum médico imediatamente. 

 

O uso deste site é está condicionado à aceitação da íntegra das disposições destes Termos de Uso. 

 



Os Termos de Uso deste site seguem e estão de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil e a elas 
condicionadas. Caso queira fazer uso deste site em outro país o usuário deverá se certificar de que a utilização deste 
site esteja de acordo com a legislação do país em questão. 

 

Ao utilizar o site, o Usuário se submeterá automaticamente às regras e condições destes Termos de Uso.  
 

Além disso, o usuário não deverá usar o site nem aceitar os Termos de Uso se não tiver idade legal para celebrar 
acordos e para assumir a responsabilidade pelas eventuais ilicitudes decorrentes de sua conduta. 
 
Para todos os efeitos o usuário declara ser maior de 18 (dezoito) anos na data da aceitação destes Termos de Uso. 
 

No caso de menores de 18 anos ou outras pessoas que necessitem de representação na forma da lei, eventual 
utilização do site deverá ser realizada com a assistência dos pais, profissionais de saúde qualificados ou dos 
representantes legais. 
 
O Usuário será o responsável por todas as atividades decorrentes e atos praticados pelo seu uso do site. 
 
A Desenvolvedora reserva o direito de modificar, suspender ou encerrar o uso do site, com ou sem aviso prévio, a 
qualquer momento e sem ter de se responsabilizar por quaisquer consequências. 
 
O Usuário concorda em utilizar o site de acordo com todas as leis, normas e regulamentos nacionais e internacionais. 
 
A Desenvolvedora também se reserva o direito de alterar os conteúdos e funcionalidades do site, bem como 
suspendê-lo temporariamente ou cancelá-lo, a qualquer momento, independentemente de aviso-prévio ao Usuário. 
Da mesma forma, poderá modificar estes Termos de Uso, cuja versão mais recente estará sempre disponível para 
consulta no próprio site.  
 
Ao utilizar o site o usuário concorda que o conteúdo veiculado por meio dele não deve ser considerado como invasão 
de privacidade, utilização indevida de imagem ou tampouco que implique em necessidade autorização prévia ou na 
aquisição de direitos de terceiros decorrentes. 
 
A notícia de violação de qualquer item dos presentes Termos de Uso, ou de outros dispositivos legais de nosso 
ordenamento jurídico que venham a causar prejuízos ou riscos à Desenvolvedora ou a terceiros poderá acarretar na 
exclusão do Usuário à utilização do site e sujeitá-lo às penalidades civis e penais cabíveis, além de outras 
consequências legais. 
 
A Desenvolvedora se reserva o direito, mas não terá qualquer obrigação, de investigar e fiscalizar a utilização do site 
para determinar e identificar tais usos inadequados. 
 
O Usuário autoriza a Desenvolvedora e/ou aos profissionais da saúde que receberem o conteúdo transmitido por 
este site a utilizar, por prazo indeterminado, em qualquer território e língua, irrestritamente, as informações 
fornecidas no ato do cadastro e durante o uso do site, para fins técnicos, estatísticos, científicos ou quaisquer outros 
pertinentes ao propósito e objetivo deste site. 
 
O Usuário autoriza a Desenvolvedora e/ou aos profissionais da saúde receptores das informações a utilizar o 
conteúdo por ele enviado ou publicado por meio do site, gratuitamente, por prazo indeterminado. 
 



A Desenvolvedora também não terá qualquer responsabilidade pelo resultado dos testes ou da avaliação pelo 
profissional da saúde realizada com base nestes. Qualquer diagnóstico ou indicação de tratamento são de 
responsabilidade exclusiva do profissional da saúde eventualmente consultado para tal fim. 
 
Qualquer relação entre o usuário e os profissionais da saúde que recebam as informações veiculadas por meio deste 
site não cria nenhuma responsabilidade para a Desenvolvedora, uma vez que esta é mera criadora e mantenedora 
do site, não sendo responsável por sua utilização ou avaliação dos resultados. 
 
As informações solicitadas ao Usuário no momento do cadastro serão utilizadas pela Desenvolvedora somente para 
os fins previstos nestes Termos de Uso e em nenhuma circunstância, tais informações serão cedidas ou 
compartilhadas com terceiros diretamente pela Desenvolvedora, exceto por ordem judicial ou de autoridade 
competente.  
 

A Desenvolvedora não presta qualquer declaração ou garantia de que o acesso ao site estará sempre disponível, que 
será ininterrupto ou livre de erros. A Desenvolvedora não garante que as páginas, ou o servidor que as disponibiliza, 
estão livres de vírus ou outros elementos nocivos. Em ocasião alguma a Desenvolvedora, suas afiliadas e subsidiárias, 
bem como seus respectivos diretores, funcionários, agentes, representantes, prestadores de informação e 
licenciados e seus respectivos herdeiros ou cessionários, deverão ser responsabilizados por qualquer dano direto, 
indireto, incidental, consequencial, exemplar, especial, punitivo ou outro, mesmo quando informados da 
possibilidade de tal dano.  

 

A DESENVOLVEDORA SE EXIME DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS DANOS E PREJUÍZOS DE 
QUALQUER NATUREZA QUE POSSAM DECORRER DO ACESSO, INTERCEPTAÇÃO, ELIMINAÇÃO, ALTERAÇÃO, 
MODIFICAÇÃO OU MANIPULAÇÃO, POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS, DOS DADOS DO USUÁRIO DURANTE A 
UTILIZAÇÃO DO SITE. 
 

Direito Aplicável e Jurisdição 

As regras e regulamentos apresentados nestes Termos e Condições de Uso deverão ser regidos e interpretados de 
acordo com as leis do Brasil. Qualquer ação legal referente a estas provisões ou a este Sistema deverá ser 
apresentada perante o tribunal competente no Brasil. 

 

São Paulo, 07 de julho de 2015 

 


