
 

 

 

 

 

TERMOS DE USO DO WEBSITE DO INSTITUTO PAULISTA DA VISÃO 

 

O website www.institutopaulistadavisao.com.br é um serviço de comunicação prestado 

pelo INSTITUTO PAULISTA DA VISÃO. Ao acessar esta plataforma web o navegador 

expressa automaticamente seu consentimento em acatar os termos e condições aqui 

previstos.  

Em caso de não concordância com estes termos e condições, não utilize este website. 

Todo o conteúdo inserido neste website destina-se exclusivamente para fins 

informativos. 

 

USO DO WEBSITE 

 

O INSTITUTO PAULISTA DA VISÃO disponibiliza este website exclusivamente para uso 

pessoal. Os conteúdos em sua totalidade não podem ser copiados, modificados, 

reproduzidos, transferidos, publicados ou distribuídos de qualquer forma, para uso 

público ou comercial, sem a autorização formal e antecipada do INSTITUTO PAULISTA 

DA VISÃO. 

Nas situações de captação de informações aqui contidas deverá ser respeitada a 

legislação pertinente a Direitos Autorais. 

As considerações feitas em torno das doenças oftalmológicas, neuroftalmológicas e 

sobre saúde ocular aqui apresentadas, são feitas de forma genérica e com caráter 

especificamente informativo, não podendo ser utilizadas como critério terapêutico ou 

diagnóstico sem avaliação médica.  

Em nenhuma hipótese a captação de informações através deste sítio eletrônico 

substitui a consulta médica presencial, conforme regulamentado pelo Conselho Federal 

de Medicina. 

http://www.institutopaulistadavisao.com.br/


 

 

SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA PELA ABA CONTATO  

 

O envio de resposta via e-mail ou WhatsApp tem apenas caráter meramente 

informativo e não substitui a orientação profissional apropriada em relação a fatos e 

circunstâncias específicas. 

 

MARCAS E LOGOTIPO 

 

As marcas e o logotipo exibidos neste website são de titularidade exclusiva do 

INSTITUTO PAULISTA DA VISÃO e não podem ser aplicados em quaisquer lugares, 

incluindo outros websites, sem a autorização expressa do INSTITUTO PAULISTA DA 

VISÃO. 

 

 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Todo o conteúdo deste website está protegido pela Lei de Direitos Autorais, incluindo 

seu logotipo e layout, bem como este TERMO DE USO. 

 

DIREITOS AUTORAIS 

 

Todos os direitos deste website são reservados ao INSTITUTO PAULISTA DA VISÃO. 

 

LEI APLICÁVEL E FORO 

 

No caso de controvérsias relativas a estes termos e condições será exclusivamente 

competente o Foro da Cidade de São Paulo, Brasil, sob as normas da Legislação 

Brasileira em vigor. 


