TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APLICATIVO
Portal Anestesia

Estes Termos e Condições Gerais de Uso do Aplicativo (“TERMOS”) regulam a utilização do aplicativo
Portal Anestesia fornecido pela MEDMKT TREINAMENTO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita
no CNPJ sob o n. 21.592.376/0001-02, com sede em Rua das Monções, 420, cj.14, Bairro Jardim, Santo
André/SP, CEP 09.090-521 (“MEDMKT”) ao usuário, pessoa física (“USUÁRIO”).
Por meio do cadastramento gratuito como USUÁRIO no APLICATIVO, o USUÁRIO, concorda e se obriga
a cumprir todas as disposições e condições estabelecidas nestes TERMOS.
1. DEFINIÇÕES
1.1. Nestes TERMOS, as expressões em letra maiúscula, no singular ou plural, terão os significados
especificados abaixo:
APLICATIVO – aplicativo para celular e tablets, de propriedade exclusiva da MEDMKT, que
poderá ser acessado pelo USUÁRIO que concluir o cadastro. Por meio do APLICATIVO, será
disponibilizado ao USUÁRIO acesso a BIBLIOTECA VIRTUAL;
BIBLIOTECA VIRTUAL – biblioteca virtual é a plataforma digital que permite o acesso ao
acervo de obras diversas em um ambiente controlado e licenciado pela MEDMKT. É um
acervo digital composto por diversos de títulos, cujos direitos patrimoniais são de propriedade
exclusiva da MEDMKT e de outras Editoras Parceiras;
INFORMAÇÕES DE CADASTRO – conjunto de informações disponibilizadas pelo USUÁRIO
que o identifique, tais como: nome, profissão, endereço, data de nascimento, número de
telefone, e-mail, número de documentos, dentre outros que podem ser solicitados no
momento do cadastro junto ao APLICATIVO;
MEDMKT – MEDMKT TREINAMENTO LTDA., sociedade proprietária do APLICATIVO.
PERFIL – perfil pessoal criado após preenchidas as INFORMAÇÕES DE CADASTRO,
mediante fornecimento de login e senha.
PUSH – notificações enviadas pelo APLICATIVO sobre novidades na BIBLIOTECA VIRTUAL.
TERMOS – estes Termos e Condições Gerais de Uso do APLICATIVO, que poderão ser
alterados unilateralmente, mediante prévia comunicação ao USUÁRIO;
USUÁRIOS – pessoas físicas, comprovadamente registradas no Conselho Regional de
Medicina de sua região, que realizarem o cadastro no APLICATIVO em conformidade com as
INFORMAÇÕES DE CADASTRO para utilizarem seus conteúdos e informações com seus
respectivos PERFIS;

2. OBJETO
2.1. Estes TERMOS regulam a forma de utilização do APLICATIVO, que fornece aos USUÁRIOS
acesso à BIBLIOTECA VIRTUAL, possibilitando a leitura de obras literárias por meio digital.
2.1.1. A MEDMKT poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, excluir toda e
qualquer obra literária, sem necessidade de notificar os USUÁRIOS ou apresentar justificativas.
2.2. O USUÁRIO declara-se ciente que a MEDMKT apenas fornece o direito ao uso do APLICATIVO,
pelo que fica expressamente proibida a veiculação e compartilhamento das obras literárias
constantes da BIBLIOTECA VIRTUAL.
3. CADASTRO DO USUÁRIO
3.1. A plataforma do APLICATIVO poderá ser utilizada somente pelos USUÁRIOS através de seus
PERFIS.
3.2. Cada USUÁRIO deverá ter apenas um único cadastro no APLICATIVO. Caso seja identificada
a existência de cadastros duplicados, a MEDMKT poderá, a seu critério, inabilitar de forma
definitiva todos os cadastros duplicados do USUÁRIO, independentemente de qualquer aviso
ou notificação ao USUÁRIO.
3.3. Para solicitação de cadastro, o interessado deverá preencher todas INFORMAÇÕES DE
CADASTRO fornecendo informações exatas, precisas e verdadeiras, assumindo ainda, o
compromisso de atualizar os dados pessoais sempre que neles ocorrer alguma alteração.
3.4. A MEDMKT poderá recusar qualquer solicitação de cadastro, bem como cancelar um cadastro
de USUÁRIO previamente aceito que esteja em desacordo com estes TERMOS.
3.5. O conteúdo das informações inseridas no cadastro é de inteira responsabilidade do USUÁRIO,
não sendo a MEDMKT responsável pela correção ou verificação dos dados pessoais. Os
USUÁRIOS garantem e responderão civil e criminalmente, pela veracidade, exatidão e
autenticidade das INFORMAÇÕES DE CADASTRO fornecidas ao APLICATIVO.
3.6. Sem prejuízo de outras medidas, a MEDMKT poderá, a qualquer tempo e a seu critério, advertir,
suspender, cancelar, ou excluir temporária ou definitivamente, o cadastro de um USUÁRIO.
4. NOTIFICAÇÕES DE PUSH
4.1. Durante a instalação do APLICATIVO, os USUÁRIOS terão a opção de ativar o recebimento de
notificações PUSH, que serão enviadas por meio do APLICATIVO com alertas e informações
sobre novidades na BIBLIOTECA VIRTUAL.
5. ACESSO AO APLICATIVO

5.1. O USUÁRIO acessará sua conta por meio de login e senha, que são pessoais e intransferíveis e
deverão ser mantidos em sigilo. O USUÁRIO compromete-se a não informar seu login e senha
a terceiros, motivo pelo qual ele será o único responsável pelas publicações efetuadas em seu
PERFIL.
5.2. A MEDMKT não se responsabiliza em caso de perda, extravio ou suspeita de utilização indevida
da conta, login ou senha do USUÁRIO, sendo de sua exclusiva responsabilidade quaisquer
danos que venha a causar à MEDMKT, outros USUÁRIOS ou terceiros por meio do
APLICATIVO.
6. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E POLÍTICA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO
6.1. A MEDMKT se compromete a manter a confidencialidade, integridade e em segurança
quaisquer informações disponibilizadas pelo USUÁRIO.
6.2. Com a finalidade de garantir a privacidade do USUÁRIO, bem como a segurança de suas
INFORMAÇÕES, a MEDMKT se compromete a regularmente reavaliar a sua política de
segurança e adaptá-la, conforme necessário.
6.3. As informações do USUÁRIO ou geradas através do uso do APLICATIVO serão usadas para as
seguintes finalidades, com as quais o USUÁRIO expressamente concorda e anui: (a). efetuar
qualquer comunicação resultante de atividade do próprio site ou a identificação do respectivo
destinatário; (b) responder a eventuais dúvidas e solicitações do USUÁRIO; (c) fornecer acesso
à área restrita do APLICATIVO ou suas funcionalidades exclusivas; (d) cumprimento de ordem
legal ou judicial; (e) constituir, defender ou exercer regularmente direitos em âmbito judicial ou
administrativo; (f) elaborar estatísticas gerais, para identificação do perfil dos USUÁRIOS e
desenvolvimento de campanhas do MEDMKT; (g) garantir a segurança dos USUÁRIOS; (h)
manter atualizados os cadastros dos USUÁRIOS para fins de contato autorizado a ser feito por
telefone, correio eletrônico, SMS, mala-direta ou por outros meios de comunicação; (i) informar
a respeito de novidades, promoções e eventos da MEDMKT e seus parceiros comerciais.
6.4. Caso haja qualquer alteração nas INFORMAÇÕES DE CADASTRO fornecidas pelo USUÁRIO,
este se compromete a informar a MEDMKT de tais alterações de modo a garantir o correto uso
e funcionamento do APLICATIVO.
6.5. Caso o USUÁRIO acredite que seu login e/ou senha de acesso ao APLICATIVO tenha(m) sido
roubado(s) ou seja(m) de conhecimento de outras pessoas, por qualquer razão, o USUÁRIO
deverá imediatamente comunicar a MEDMKT, sem prejuízo da alteração de senha imediata.
7. RESTRIÇÕES
7.1. O USUÁRIO declara-se ciente de que não poderá vender, alugar, arrendar, distribuir,
sublicenciar ou transferir quaisquer direitos sobre as obras constantes na BIBLIOTECA VIRTUAL
ou qualquer parte delas a terceiros, tampouco poderá remover ou modificar quaisquer avisos
ou rótulos de propriedade no APLICATIVO. Além disso, o USUÁRIO não poderá modificar,

anular, ou de outra forma contornar qualquer sistema digital de gestão de direitos ou outra
proteção de conteúdo.
8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
8.1.

O APLICATIVO É UMA MERA PLATAFORMA GRATUITA PARA LEITURA DE OBRAS
LITERÁRIAS, PROTEGIDAS POR DIREITOS DE AUTOR E POR TAL RAZÃO, A MEDMKT NÃO
SE RESPONSABILIZA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PELO CONTEÚDO DAS OBRAS
LITERÁRIAS INSERIDAS NA BIBLIOTECA DIGITAL, OS QUAIS SÃO DE PLENA
RESPONSABILIDADE DE SEUS RESPECTIVOS AUTORES.

8.2.

EM RAZÃO DO ESCOPO DO APLICATIVO, QUE É DISPONIBILIZADO NA FORMA ‘AS IS’,
ISTO É, NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA, A MEDMKT NÃO SE RESPONSABILIZA POR
QUAISQUER PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO USUÁRIO OU TERCEIROS, INCLUINDO, MAS
NÃO SE LIMITANDO A: PERDA DE DADOS, ERRO OU INSTABILIDADE NO SISTEMA
(INDEPENDENTE DE CULPA OU NÃO), VIOLAÇÕES A DIREITOS AUTORAIS DA
BIBLIOTECA VIRTUAL, BEM COMO TODO E QUALQUER TIPO DE DANOS OCASIONADOS
PELO USO DO APLICATIVO OU POR MEIO DESTE, QUE POSSA GERAR QUALQUER TIPO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE PAGAR DA MEDMKT PARA COM USUÁRIOS OU
TERCEIROS. ASSIM, O USUÁRIO SERÁ O ÚNICO E EXCLUSIVO RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER DANOS, INDENIZAÇÕES E PREJUÍZOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO APLICATIVO, DEVENDO ESTE INDENIZAR E MANTER A MEDMKT INDENE
DE QUAISQUER RECLAMAÇÕES, SEJAM ELAS DOS USUÁRIOS OU DE TERCEIROS.

8.3.

O USUÁRIO INDENIZARÁ A MEDMKT, SUAS FILIAIS, CONTROLADAS OU
CONTROLADORAS,
DIRETORES,
ADMINISTRADORES,
COLABORADORES,
REPRESENTANTES E EMPREGADOS POR QUALQUER DEMANDA PROMOVIDA POR
OUTROS USUÁRIOS OU TERCEIROS DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES COM USO
OU NO ÂMBITO DO APLICATIVO OU POR DESCUMPRIMENTO DESTES TERMOS, OU
PELA VIOLAÇÃO DE QUALQUER LEI OU DIREITOS DOS USUÁRIOS E DE TERCEIROS.

9. DAS MODIFICAÇÕES DESTES TERMOS
9.1.

O APLICATIVO poderá, a qualquer tempo e de forma unilateral, mediante prévio aviso ao
USUÁRIO, modificar, alterar ou excluir parte do conteúdo destes TERMOS visando seu
aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. A manutenção da conta do USUÁRIO no
APLICATIVO após a alteração destes TERMOS implicará a sua aceitação das alterações e
destes TERMOS, em sua totalidade.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Estes TERMOS não criam nenhum vínculo entre a MEDMKT e seus USUÁRIOS.
10.2. O uso comercial do nome do APLICATIVO como marca, nome empresarial ou nome de
domínio, bem como os conteúdos das telas relativas à plataforma do APLICATIVO assim como

os programas, bancos de dados, redes, arquivos que permitem que o USUÁRIO acesse e use
sua conta são propriedade da MEDMKT e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais
de direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a
reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo mediante autorização
expressa da MEDMKT.
11. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1. Estes TERMOS são regidos pelas leis do Brasil.
11.2. Para dirimir eventuais dúvidas ou questões relativas a estes TERMOS, as partes elegem o foro
da Cidade de Santo André/SP, com exclusão de qualquer outro.

