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O uso deste programa é restrito a Cirurgiões-Dentistas (CDs) graduados por instituição de
ensino superior devidamente reconhecida em território nacional, ou por instituição internacional, neste
mesmo caso, desde que o diploma seja revalidado pelo MEC.
Este programa foi elaborado com base nas análises utilizadas para planejamento clínico dos
casos tratados no Centro de Estudos e Pesquisas em Ortodontia – CEPO. Todas as análises são
fundamentadas cientificamente e utilizadas em muitas escolas de Ortodontia em todo o mundo. O CEPO,
ENTRETANTO, NÃO SE RESPONSABILIZA PELO PLANEJAMENTO DE NENHUM TIPO
DE CASO CLÍNICO QUE VENHA A SER REALIZADO POR ESTE PROGRAMA. O
PROGRAMA, POR SI SÓ, NÃO DECIDE OU DEFINE OS RUMOS DE UM TRATAMENTO
ORTODÔNTICO, apenas traz, de forma organizada, as análises, baseadas em dados numéricos, que
podem ser fornecidos pelo próprio CD ou pela clínica radiológica onde os exames do paciente foram
realizados. SOMENTE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A EXPERIÊNCIA CLÍNICA NA
ÁREA DE ORTODONTIA ACUMULADOS PELO CD PODERÃO DEFINIR E DECIDIR OS
RUMOS TRAÇADOS PARA O PLANO DE TRATAMENTO DE CADA PACIENTE.
As sugestões de extração segundo a guia da Tweed-Merrifield Foundation for Orthodontic
Research não são absolutas e devem ser interpretadas em conjunto com outros fatores, como perspectiva
do perfil do paciente ao final do tratamento e fatores estéticos. É importante lembrar que estas guias são
baseadas em condições que primordialmente levam em consideração o posicionamento dentário e de
bases ósseas, sendo portanto passíveis de falhas.
A licensa para uso deste programa é ÚNICA, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. O usuário
poderá adquirir uma licensa para planejar até 150 casos clínicos durante o período de 6 meses
consecutivos, por meio de depósito bancário em favor do CEPO. Após a confirmação do depósito pela
tesouraria do CEPO, o usuário receberá, via e-mail, o seu login e senha de acesso ao sistema. Findo os 6
meses de validade da licensa, o usuário poderá renová-la da mesma forma que a adquiriu
inicialmente.Todos os casos clínicos ficarão arquivados no banco de dados do CEPO, onde servirão de
base de dados para pesquisas científicas. O paciente e o CD usuário serão resguardados com garantia de
anonimato.
Não é permitido ao CD usuário alterar o conteúdo do programa, copiá-lo ou comercializá-lo
pois o mesmo encontra-se protegido pela lei brasileira do software. Tampouco é permitida a utilização
deste software com fins outros que não sejam o de planejamento de casos clínicos. A recomercialização
de uso ou qualquer tipo de vantagem financeira daí decorrente é ilegal, uma vez que viola direito autoral
protegido pela lei brasileira, sujeitando o infrator a processo ético, cível e criminal. Fica eleito o Foro
da Comarca de Fortaleza , renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes da execução do presente contrato, não resolvidas de forma
consensual entre as partes.
Fortaleza,
De acordo,
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