
Diretrizes de comunidade – Redes Sociais AbbVie 

Bem-vindo às redes sociais da AbbVie e obrigada por fazer parte de nossas 

comunidades. Usamos nossos canais sociais para compartilhar histórias sobre 

desafios de saúde enfrentados por milhares de pessoas em todo o mundo, bem como 

para compartilhar novidades sobre a empresa. 

Agradecemos a oportunidade de ouvir você em nossos perfis nas redes sociais. Se 

você comentar ou fizer perguntas em nossos perfis, siga estas Diretrizes da 

comunidade para garantir que oferecemos a você a melhor experiência.  

Lembre-se de que trabalhamos em uma indústria altamente regulada com regras e 

legislação específicas. Não podemos nos envolver em discussões sobre nossos 

medicamentos, produtos de outras empresas ou opções de tratamento. Essas 

discussões devem ser realizadas em particular, com um(a) profissional de saúde. 

Por esse motivo, podemos excluir ou não responder aos comentários nos perfis 

sociais da AbbVie que: 

• Citem medicamentos e produtos AbbVie e de outras empresas.  

• Ofereçam aconselhamento médico ou de saúde. 

• Apresentem conteúdo obsceno, difamatório, calunioso, ofensivo, abusivo, 

discriminatório, incluindo imagens, vídeos e links. 

• Sejam depreciativos, ameaçadores, toleram a violência ou comportamento ilegal.  

• Contenham informações pessoais, como nomes de indivíduos, endereços de e -mail, 

números de telefone, fotos pessoais ou vídeos. 

• Contenham informações proprietárias, confidenciais, sigilosas ou não-públicas. 

• Violem direitos autorais ou propriedade intelectual. 

• Sejam de natureza comercial com a intenção de vender produtos e serviços ou 

recrutar fãs e seguidores de outras comunidades sociais. 

• Contenham informações falsas, imprecisas ou enganosas. 

• Sejam excessivamente repetitivos e / ou perturbadores da comunidade (SPAM). 

Esteja ciente de que os seguidores que violam as regras acima podem ser bloqueados 

em nossas páginas nas redes sociais. Nesse caso, o usuário não poderá mais 

acompanhar nossas notícias ou comentar nossas postagens. 

Os perfis que a AbbVie segue nas redes sociais e o conteúdo que a AbbVie curte ou 

compartilha não são uma indicação do endosso da AbbVie a esses perfis ou ao 

conteúdo que eles produzem, tampouco uma indicação de que temos uma relação 

comercial com os autores do conteúdo. A AbbVie não é responsável e não assume 

qualquer responsabilidade por qualquer conteúdo de terceiros. Qualquer informação 

expressa pela AbbVie está sujeita aos fatores de risco e informações sobre 

declarações prospectivas contidas em seus arquivos junto à Securities and Exchange 

Commission e disponíveis em AbbVie.com. Nada fornecido nesses canais constitui 

uma oferta ou convite para investir ou negociar com títulos da AbbVie. 

Reações Adversas 



Se você apresentou quaisquer reações adversas ao usar um medicamento ou produto 

AbbVie, consulte seu/sua médico(a) imediatamente. Você pode relatar a reação 

adversa, um problema com o produto ou uma dúvida diretamente para nós, usando o  

formulário disponível na área Fale Conosco, em nosso site, pelo link 

https://www.abbvie.com.br/contactus.html.  

Sugerimos que você evite compartilhar quaisquer dados específicos sobre sua saúde 

pessoal em nossas páginas nas redes sociais e também  nas redes sociais e na 

Internet de forma geral. No entanto, caso você decida incluir uma postagem 

detalhando quaisquer efeitos colaterais, a AbbVie pode precisar entrar em contato com 

você para obter mais informações. Postagens dessa natureza podem ser removidas 

de nossas páginas nas redes sociais devido a obrigações legais relacionadas aos 

relatórios de segurança de medicamentos. 

Uso e armazenamento de informações de identificação pessoal 

A AbbVie não divulgará ou compartilhará informações de identificação pessoal em 

suas contas nas redes sociais, a menos que tenhamos obtido o consentimento 

adequado. Não armazenamos ou usamos seu perfil pessoal, ID exclusivo, e-mail ou 

outras informações de identif icação pessoal. No entanto, no caso de relatar um efeito 

colateral ou problema com o produto, precisaremos armazenar e usar informações de 

identif icação pessoal, como seu nome, localização, informações relacionadas à saúde 

ou similares, de acordo com as leis aplicáveis. Essas informações devem ser enviadas 

ao departamento de Farmacovigilância da AbbVie e / ou às autoridades regulatórias. 

Também somos obrigados a armazenar suas informações de identif icação pessoal 

para fins de auditoria. 

Em alguns casos, a AbbVie pode optar por usar prestadores de serviços terceirizados 

para nos ajudar a gerenciar comentários e mensagens, o que significa que eles 

também teriam acesso a quaisquer informações de identificação pessoal que você 

compartilhe conosco. Esses provedores de serviços terceirizados são contratualmente 

vinculados e treinados para garantir uma proteção e segurança adequadas de suas 

informações de identif icação pessoal. 

Observe que cada rede social também tem acesso às informações que você 

compartilha conosco. Para obter mais detalhes, leia as: 

- Política de Privacidade do LinkedIn. 

- Política de Dados do Facebook  

- Política de Dados do Instagram. 

Obrigado por ler e fazer parte das comunidades AbbVie nas redes sociais. 

https://www.abbvie.com.br/contactus.html
https://br.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

