
Termos de uso 
 
Os acessos do usuário a este site e sua utilização estão sujeitos à 
concordância dos termos e condições abaixo. 
 
Dos objetivos  
 
Este site foi desenvolvido pela Saiteria (http://www.saiteria.com.br/) e é de 
responsabilidade e mantido pela Clínica de Terapia da Dor (CTD) como 
informativo gratuito da área de saúde e atualização profissional, sem 
finalidades comerciais e não deve ser acessado por menores de idade. 
O acesso implica em aceitação integral de suas condições, sem nenhum tipo 
de vínculo contratual e/ou compromisso de relacionamento. Como garantia de 
que não ocorram interferências em detrimento ou benefício de qualquer 
tecnologia, este site é mantido por uma equipe de profissionais da área de 
saúde e de comunicação e de consultorias contratadas e sob a 
responsabilidade da Clínica de Terapia da Dor (CTD), que seguem uma política 
editorial rígida e independente. 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) declara que as informações disponíveis 
neste site foram concebidas para apoiar, e não para substituir a consulta 
médica. Os pacientes devem procurar o profissional médico, fora do âmbito 
virtual. 
Quaisquer afirmações contidas sobre os métodos diagnósticos, benefícios e/ou 
desempenho de tratamentos, produtos comerciais ou serviços específicos aqui 
publicados tem como único intuito a informação profissional e não devem ser 
vistas como orientação, recomendação ou sugestão de tratamentos ou práticas 
médicas e não devem ser vistas como orientação ou indicação do uso de 
qualquer produto, fabricado ou comercializado por qualquer laboratório 
farmacêutico nacional ou internacional. 
 
Da aplicabilidade da legislação brasileira  
 
O conteúdo deste site está de acordo com a Legislação Brasileira, em especial 
a RDC 96/08 
(http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/rdc_96_2008_consolidada.pdf) da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e seguem o Manual de 
princípios éticos para sites de medicina e saúde na internet 
(http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PublicacoesConteudoSumario&id=26) 
do CREMESP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) e do Health On 
the Net (http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Portuguese). 
As informações publicadas neste site destinam-se a usuários no Brasil, não 
recomendável para usuários de outros países. Outros países podem ter 
legislações ou regulamentações médicas e de conteúdo para a Internet 
diferentes das aplicadas neste site.  
 
Dos usuários do site  
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) adota uma rígida política de proteção e 
confidencialidade dos dados cadastrais fornecidos pelos usuários deste site. 
Todas as informações são consideradas confidenciais e reguladas conforme 
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descrito na Política de Privacidade, a qual solicitamos que seja lida com 
atenção. 
 
Da isenção de responsabilidades  
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) não se responsabiliza por erros de 
transmissão de dados que gere interrupção, atraso, cessação da transmissão 
ou por qualquer outra falha ou impossibilidade de uso deste site, no uso das 
informações aqui contidas. Este site traz a opinião e artigos de especialistas e 
instituições em diversas áreas de saúde, que não possuem vínculos diretos 
com a Clínica de Terapia da Dor (CTD), aos quais indicadas as fontes originais, 
bem como links para sites diretamente relacionados. 
Toda informação que tenha claramente identificado o autor do artigo, trabalho 
ou notícia, traduz a opinião do respectivo autor ou da instituição que 
representa, não sendo necessariamente a opinião da Clínica de Terapia da Dor 
(CTD). Tais autores não são empregados da Clínica de Terapia da Dor (CTD) 
e, exceto quando especificado, não recebem nenhum tipo de compensação 
financeira ou material por sua participação. Como um serviço adicional aos 
usuários, este site oferece links para sites que acredita possam oferecer 
informações e serviços úteis tanto de conteúdo científico como de interesse 
geral.  
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) não exerce qualquer tipo de controle sobre 
a qualidade, segurança ou legalidade dos produtos, serviços ou ainda das 
declarações que pertençam a sites externos, quanto ao conteúdo de 
informações disponíveis, considerando que as informações e serviços 
publicados em tais sites externos podem ser alterados ou substituídos a 
qualquer tempo, sem aviso prévio aos indicadores. 
 
Dos direitos autorais e de propriedade intelectual  
 
É política da Clínica de Terapia da Dor (CTD) a proteção à propriedade 
intelectual no sentido máximo da legislação em vigor. 
Todas as informações exibidas neste site, inclusive, mas sem limitação a, todo 
material editorial, textos informativos, fotografias, trabalhos de arte e outros 
materiais gráficos, além de nomes, logotipos, marcas registradas e marcas de 
serviços são de propriedade da Clínica de Terapia da Dor (CTD), ou dos 
respectivos proprietários assim identificados, sendo protegidos pelas leis 
nacionais sobre direitos autorais, marcas registradas e outras leis sobre 
propriedade intelectual. 
No caso de conteúdo de terceiros, a Clínica de Terapia da Dor (CTD) cita as 
fontes utilizadas, sem fins comerciais e/ou em caráter meramente ilustrativo. A 
decisão pela publicação dessas informações sejam matérias jornalísticas, 
estudos clínicos ou textos referentes a produtos e serviços desenvolvidos ou 
mantidos por terceiros, é baseada em estrito interesse editorial, condizente 
com a proposta deste site e voltada à informação e atualização profissional. 
As marcas citadas neste site são de propriedade das empresas detentoras 
dessas marcas e são utilizadas tão somente para identificar os produtos e 
serviços dos respectivos proprietários. 
 
Da replicação para reprodução ou utilização de conteúdo  
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A reprodução de qualquer conteúdo ou informação disponível neste site é 
permitida para uso pessoal e não-comercial, desde que os direitos autorais 
correlatos sejam mantidos. Por uso pessoal e não-comercial entende-se a 
utilização das informações, textos, arquivos e imagens para exibição, 
impressão ou divulgação em aulas e apresentações, trabalhos escolares, ou 
ainda na seleção de material para pesquisas, estudos posteriores ou 
composição de arquivos pessoais. Qualquer outra aplicação, utilização ou 
reprodução fica proibida sem o consentimento prévio, por escrito, da Clínica de 
Terapia da Dor (CTD). 
A realização de qualquer cópia destes materiais implica na total e irrestrita 
aceitação das seguintes condições: 

 Em nenhum momento o usuário utilizará o material, conteúdo ou 
informações disponíveis com o objetivo ou de forma a denegrir a 
imagem da Clínica de Terapia da Dor (CTD).  

 O usuário se compromete a não retransmitir, distribuir, vender, publicar, 
difundir ou fazer circular quaisquer desses materiais para terceiro sem o 
consentimento por escrito e antecipado da Clínica de Terapia da Dor 
(CTD).  

 Nos casos de divulgação ou reprodução fiel do conteúdo obtido neste 
site, o usuário reterá e preservará todos os direitos autorais e outras 
notificações de propriedade, além de mencionar o crédito da publicação, 
no seguinte formato: "Fonte: Clínica de Terapia da Dor (CTD) –  
http://www.ctdbahia.com.br ”. 

 Nos casos de edição, adição ou modificação posterior, ainda que parcial 
do conteúdo obtido neste site, o usuário passará a ser o único 
responsável pelas informações que possuir, reproduzir e/ou divulgar, 
devendo resguardar e preservar todos os direitos autorais e outras 
notificações de propriedade, sob risco de acusação formal por plágio e 
reprodução não-autorizada, responsabilizando-se pelos danos diretos, 
indiretos, incidentais, consequenciais ou morais decorrentes das 
informações que fizer uso a partir das alterações realizadas.  

 
Da utilização do nome da Clínica de Terapia da Dor (CTD) em publicações, 
estudos ou outros sites  
 
É permitido o uso da logomarca da Clínica de Terapia da Dor (CTD) como 
indicação de fonte ou referência, ou ainda como sugestão de link para este site, 
observando, porém as seguintes regras de estilo: 

 A menção e referências a este site deverão ser feitas apenas em 
material voltado a profissionais ou acadêmicos da área de saúde.  

 Todos os links, independente da forma, deverão remeter o usuário 
apenas e tão somente para o seguinte endereço: 
http://www.ctdbahia.com.br. Não é permitido, nem recomendado, que 
sejam feitas referências de conexão absoluta ou direta a qualquer seção 
ou página específica deste site, uma vez que a estrutura de informações 
poderá ser reposicionada ou alterada a qualquer momento.  

 Para menção, referência e/ou link na forma de imagem, deverá ser 
utilizado o logotipo de identificação do site, sem alteração nos padrões 
de cor, estilo de fonte e diagramação. Versões eletrônicas do logotipo da 



Clínica de Terapia da Dor (CTD), em alta ou baixa resolução, estão 
disponíveis mediante prévia solicitação.  

 Para qualquer outro uso ou formato não mencionado, a Clínica de 
Terapia da Dor (CTD) deverá ser consultada com antecedência.  

 
Considerações finais  
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) poderá, a qualquer tempo e sem aviso 
prévio, realizar modificações ou melhorar as funcionalidades deste site em 
função da análise dos resultados aferidos, das sugestões colhidas e das 
oportunidades geradas por elas, sem que isso possa gerar obrigações ou 
responsabilidades de qualquer natureza para a Clínica de Terapia da Dor 
(CTD). Tais modificações incluem a alteração, exclusão, incremento ou 
atualização de todas as informações e serviços disponibilizados aos usuários. 
 
Ao acessar este site, o usuário está manifestando sua aceitação aos 
termos de uso. Caso não concorde com os termos desta política, não use 
este site. A Clínica de Terapia da Dor (CTD) reserva-se o direito de alterar 
estes termos de uso a qualquer tempo, sem aviso prévio, limitando-se a 
comunicar seus usuários através de aviso em área visível da página de 
entrada deste site. Ao continuar fazendo uso deste site após a 
implementação de qualquer mudança nestes termos de uso, subentende-
se que o usuário aceitou tais mudanças, razão pela qual recomendamos a 
verificação periódica destes termos de uso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Política de Privacidade  
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) reconhece a importância de proteger a 
privacidade das informações que pode coletar de seus usuários on-line. Para 
essa finalidade, compromete-se a respeitar a privacidade de seus usuários on-
line. Ela pretende equilibrar seus verdadeiros interesses comerciais na coleta e 
utilização das informações recebidas de você e sobre você, com suas 
expectativas razoáveis de privacidade. A seguir, veja a maneira como a Clínica 
de Terapia da Dor (CTD) lida com as informações obtidas sobre você ao visitar 
nosso website. 
 
Dados Coletados  
 
O website da Clínica de Terapia da Dor (CTD) envia alguns bits de informações 
ao computador de um usuário, denominados "cookies". Quando um usuário 
retorna ao mesmo site, os cookies são enviados de volta somente para o 
website que o enviou. Os cookies podem dizer como e quando as páginas de 
um website são visitadas, e por quantas pessoas. Essa tecnologia não coleta 
informações identificadas como pessoais; as informações coletadas estão em 
uma forma acumulada e não identificável. Com as informações que obtemos 
através dessa tecnologia, esperamos aperfeiçoar nosso site. 
 
Informações identificáveis como pessoais  
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD coleta informações identificáveis como 
pessoais, tais como nomes, endereços, endereços eletrônicos, etc., somente 
quando fornecido voluntariamente por um usuário de um website. A Clínica de 
Terapia da Dor (CTD) o notificará quanto à utilização que pretende fazer 
dessas informações. 
 
Links para outros sites  
 
Como recurso para seus usuários, a Clínica de Terapia da Dor (CTD fornece 
links para outros websites. Tentamos escolher cuidadosamente websites que 
acreditamos ser úteis e que atendam aos nossos altos padrões. Entretanto, 
devido ao seu rápido poder de mudança, não podemos garantir os padrões de 
cada link de website que fornecemos, nem nos responsabilizar pelo conteúdo 
de sites que não sejam da Clínica de Terapia da Dor (CTD. 
 
Crianças  
 
Não coletamos especificamente informações de crianças. 
 
Alterações  
 
Quaisquer alterações em nossa política de privacidade serão imediatamente 
comunicadas nesta página. 
 
Declaração Legal  
 



POR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE USO ANTES 
DE UTILIZAR ESTE SITE. 
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) mantém este website (daqui por diante, 
"site") e todas as informações, comunicações, programas, textos, fotos, vídeos, 
gráficos, música, sons, imagens e outros materiais e serviços disponíveis neste 
site (daqui por diante, "conteúdo"), para uso de seus clientes, fornecedores, 
colaboradores e público em geral, sempre e quando tenham fins lícitos e se 
apliquem às condições descritas abaixo. 
 
Aceitação das presentes condições. Jurisdição 
 
Pelo fato de visitar e utilizar este site, o usuário aceita as presentes condições 
e obriga-se a cumprir todos os preceitos jurídicos aplicáveis. Da mesma forma, 
o usuário aceita e declara que tem plena capacidade para aceitar as condições 
de uso deste site, em seu próprio nome, ou de outra forma, como 
representante legal da entidade que representa. Se por alguma eventual 
disposição legal ou determinação judicial, alguma das presentes condições for 
declarada nula, permanecerão em vigor e com plena eficácia as demais 
condições. 
Se o usuário não estiver de acordo com estas condições, por favor, não utilize 
este site. 
Este site é controlado totalmente ou parcialmente pela Clínica de Terapia da 
Dor (CTD), em seu escritório localizado em Salvador/Bahia, Brasil, sendo este 
regulamentado pela legislação aplicável neste país. As pessoas que visitam o 
site a partir de outras localizações geográficas o fazem sob sua própria conta e 
risco e são totalmente responsáveis por observar as leis locais. Desta forma, a 
Clínica de Terapia da Dor (CTD não se responsabiliza caso o conteúdo deste 
site não esteja de acordo com a legislação de outras localidades geográficas. O 
usuário está informado sobre este fato e aceita que a Clínica de Terapia da Dor 
(CTD) reserva-se o direito para negar o acesso do usuário ao site, 
independente de qualquer condição e a qualquer tempo. 

 
Restrições de uso do conteúdo 
 
Direitos Reservados © 2014 Clínica de Terapia da Dor (CTD). Todo o conteúdo 
deste site está protegido pela Lei de Direitos Autorais, assim como as demais 
leis relativas internacionais e tratados sobre este assunto. Além dos direitos da 
Clínica de Terapia da Dor (CTD referentes a elementos individuais de 
conteúdo, a Clínica de Terapia da Dor (CTD) mantém os direitos de autoria 
referentes à seleção, coordenação e disposição do conteúdo. Independente 
deste fato, a Clínica de Terapia da Dor (CTD) o autoriza a visitar e utilizar o site 
(e a menos que explicitamente seja informado algo em contrário, o autoriza a 
imprimir uma única cópia da informação para uso exclusivamente pessoal e 
sem fins lucrativos. O usuário não poderá retirar ou alterar da cópia qualquer 
mensagens sobre direitos autorais ou que especifique a autoria do material em 
questão). Esta autorização será automaticamente cancelada frente ao não 
cumprimento de qualquer uma das presentes condições de 
uso.Independentemente desta autorização, a Clínica de Terapia da Dor (CTD) 
não lhe autoriza ou concede permissão para utilizar o conteúdo do site de 



qualquer outra forma. Sem o consentimento prévio e por escrito da Clínica de 
Terapia da Dor (CTD), permanece expressamente proibido, a modificação, 
publicação, transmissão, venda, reprodução ou qualquer trabalho ou atividade 
derivada da distribuição, funcionamento, exibição, incorporação a outro site da 
rede, a reprodução do site em qualquer forma (inclusive através de hyperlinks 
ou qualquer outro método), qualquer forma de exploração do conteúdo, assim 
como copiar e utilizar o software para outros usos. 
 
Exposição de informações  
 
As informações pessoais que o usuário enviar a Clínica de Terapia da Dor 
(CTD) através do site estará protegida com todos os recursos técnicos 
disponíveis para garantir a confidencialidade e segurança das informações. 
Todas as informações fornecidas pelo usuário a Clínica de Terapia da Dor 
(CTD), exceto informações financeiras ou pessoais passarão a ser propriedade 
exclusiva da Clínica de Terapia da Dor (CTD), sem que o usuário possa 
reivindicar qualquer compensação monetária ou de qualquer outra forma pela 
mesma, para si próprio ou qualquer outra pessoa. Ao usuário proibe-se enviar, 
disponibilizar ou transmitir através do site, informações de caráter ilegal, 
ameaçador, calunioso, difamatório, obsceno, pornográfico ou que de qualquer 
outra maneira possa provocar qualquer responsabilidade civil ou penal ou que 
seja contrária aos bons costumes. 
 
"Hyperlinks" ("Links") a sites de terceiros 
 
As presentes condições são aplicáveis à atual página da Clínica de Terapia da 
Dor (CTD), porém não se aplicam a outros sites administrados e operados por 
terceiros, e aos quais o usuário possa ter acesso através do site. Ao visitar um 
site que não seja propriedade da Clínica de Terapia da Dor (CTD), o mesmo é 
independente desta, e a Clínica de Terapia da Dor (CTD), não tendo nenhum 
controle sobre o conteúdo e administração do mesmo, não será responsável 
por este conteúdo ou pelo uso dos citados sites. A Clínica de Terapia da Dor 
(CTD) não oferece nenhum tipo de garantia pelos produtos ou serviços de 
qualquer site operado e/ou administrado por terceiros. 
 
Garantias  
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) não oferece nenhuma garantia a respeito do 
uso, validade, exatidão ou confiabilidade dos resultados que possam ser 
derivados do uso do conteúdo do site e de outros sites relacionados com o site. 
O conteúdo do site é fornecido exatamente como apresentado, sem espécie 
alguma de garantia. 
 
Responsabilidade  
 
A Clínica de Terapia da Dor (CTD) não se fará responsável por danos ou 
prejuízos de nenhum tipo que sejam derivados ou se relacionem direta ou 
indiretamente do uso do site, seu conteúdo ou qualquer "hyperlink". Da mesma 
forma, a Clínica de Terapia da Dor (CTD), não é responsável por danos 
ocasionados por vírus que possam infectar qualquer equipamento de 



informática ou outras propriedades do usuário devido ao acesso direto ao site, 
por qualquer "hyperlink" contido no site ou similar, pela transferência de dados, 
materiais, textos, imagens, vídeos ou sons do site. 
 
Marcas  
 
Clínica de Terapia da Dor (CTD) está devidamente registrada no Brasil. 
Nenhuma marca poderá ser utilizada como "hyperlink" sem consentimento 
prévio e por escrito da respectiva titular. 
 


