
1

Avaliação de Melbourne 2 
Termos e Condições de Uso

Avaliação de Melbourne 2 — Termos e Condições de Uso

Occupational Therapy 

O Royal Children’s Hospital Melbourne (ABN 35 655 720 546) (RCH) 
desenvolveu o Melbourne Assessment 2 (MA2) para uso por pessoal 
qualificado clínico e de investigação para medir a qualidade de movimento 
unilateral do membro superior em crianças com doenças neurológicas 
(Fim Permitido). Estes são os termos e condições de utilização do MA2. 
Encomendando e utilizando o MA2, você reconhece, aceita e concorda em 
ficar sempre vinculado por estes termos e condições.

Desde que você cumpra com estes termos e condições, o RCH 
concede-lhe uma licença para uma única localização, não exclusiva 
e intransmissível, não-concedível a terceiros, revogável, para utilizar 
o MA2 e seus componentes para o Fim Permitido. Excepto conforme 
estabelecido nas instruções de uso, você não poderá reproduzir, alterar, 
modificar, melhorar, redistribuir ou incorporar qualquer componente do 
MA2 em qualquer outro trabalho sem a prévia autorização por escrito 
do RCH . 

1.  Para encomendar e utilizar o MA2 você deve ter formação e 
experiência específicas em terapia ocupacional, fisioterapia, medicina 
ou investigação e você deve possuir uma qualificação profissional 
relevante. Ao encomendar e utilizar o MA2 você garante que possui 
a qualificação que indicou no seu formulário de encomenda. 
Você também garante que irá completar a formação online antes 
de utilizar o MA2 em um cenário clínico ou de investigação. 

2.  O MA2 deve ser utilizado apenas por profissionais. O MA2 não deve 
ser usado por consumidores ou pacientes. Em particular, não deve ser 
utilizado pelos consumidores para diagnosticar, tratar, curar ou 
prevenir qualquer doença ou para qualquer outra finalidade 
terapêutica. O MA2 não substitui conselho médico. Se você tiver 
qualquer preocupações como paciente, consulte um médico.

3.  O RCH não aceita qualquer responsabilidade por qualquer lesão, 
perda ou danos sofridos por qualquer pessoa de qualquer modo 
relacionados com a sua utilização do MA2 ou confiança nos 
resultados de qualquer tal utilização do MA2. Você concorda em 
indemnizar o RCH e ilibá-lo de e contra todas e quaisquer acções, 
reclamações, demandas, despesas, perdas e gastos de qualquer 
natureza incorridos pelo RCH relacionadas de qualquer modo com 
a sua utilização do MA2. 

4.  O MA2 foi desenvolvido em Austrália usando uma população de 
pacientes australiana. O RCH não dá qualquer garantia de que seja 
adequado para utilização em qualquer outro país ou sobre qualquer 
outra população de pacientes. Se você decidir usar o MA2 numa outra 
localização que não na Austrália, você o faz de sua própria iniciativa 
e você é responsável por assegurar que seu uso nessa localização 
é apropriado e cumpre com todas as leis locais e outros 
padrões aplicáveis.

5.  O MA2, seus elementos constitutivos e o conteúdo deste site relativos 
ao MA2 são fornecidos numa base “tal como é” “conforme disponível”, 
sem garantia de qualquer espécie expressa ou implícita, 
incluindo mas não se limitando a quaisquer garantias implícitas de 
comerciabilidade, adequação ou pertinência para o fim permitido 
ou para qualquer outra finalidade, acurácia, não-violação e 
o cumprimento de todas as leis, normas, regulamentos, 
requisitos profissionais ou outras obrigações.

6.  Quaisquer publicações ou outros eventos públicos ou actividades que 
se refiram ou que de outro modo envolvam de qualquer o uso do 
MA2 maneira devem creditar o RCH e outros autores do MA2. 

7.  O RCH possui um direito, mas não um dever de actualizar este site 
e/ou o MA2 ou suas instruções de utilização e outras investigações 
em relação à utilização de MA2 para o Propósito Permitido ou 
qualquer outra finalidade e/ou publicar os resultados de tal 
investigação posterior. 

8.  Este web site pode conter links para web sites operados por outras 
partes ou à publicação de outra parte. A inclusão de tais informações 
neste site não implica nenhum endosso do material contido em 
qualquer tal site ou publicação e o RCH declina qualquer 
responsabilidade com referência ao conteúdo de quaisquer tais 
sites ou publicações de terceiros.

9.  O RCH reserva-se o direito de revogar a licença para utilizar o MA2 
a seu exclusivo critério, por qualquer motivo a qualquer momento, 
incluindo sempre que presumir que você violou estes termos e 
condições ou quaisquer outros direitos detidos pela RCH. A revogação 
da licença resultará em perda de acesso a porções do site. Você 
concorda que o RCH terá o direito de tomar medidas administrativas 
e/ou acções judiciais apropriadas para proteger os seus direitos.

10.  O RCH cumpre com as leis relevantes de privacidade na recolha, 
utilização, divulgação e armazenamento de suas informações 
pessoais. Nós poderemos recolher e utilizar suas informações 
pessoais com a finalidade de lhe fornecer acesso ao MA2. 
Informações pessoais podem ser razoavelmente fornecidas aos 
empregados do RCH e a fornecedores externos. Utilizaremos as suas 
informações pessoais para lhe fornecer informações relativas ao MA2 
ou quaisquer outras ferramentas relacionadas a menos que você 
indique abaixo que não deseja que isso aconteça.

11.  Estes termos e condições são regidos pelas leis de Victoria, Austrália. 
Ao encomendar e utilizar o MA2, você concorda em se submeter 
à jurisdição exclusiva dos tribunais desse estado para resolver 
quaisquer disputas ao abrigo destes termos e condições ou de 
qualquer maneira relacionada com o MA2.

Tomei conhecimento, aceito e concordo em submeter-me sempre 
a estes termos e condições na utilização do MA2.

Nome

Assinatura

Título/Qualificações

Organização:

Estado e País

             Data  /  /

  Eu NÃO consinto que os meus detalhes de contacto sejam usados 
pelo Royal Children’s Hospital para me fornecer informações relativas 
ao MA2 ou quaisquer outras ferramentas relacionadas. 

Copyright 

Copyright do The Royal Children’s Hospital Melbourne 2011. 
Reservados todos os direitos. Nenhuma parte deste material pode ser 
reproduzida por qualquer processo, electrónico ou não, em qualquer 
forma material ou transmitido a qualquer outra pessoa sem o 
consentimento prévio por escrito do Royal Children’s Hospital Melbourne 
excepto conforme permitido por estas instruções de utilização ou 
pelo Copyright Act 1968 (Cth).
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