
TERMOS E CONDIÇÕES DA CAMPANHA  
“TRATANDO MORDIDA ABERTA E OCLUSÃO DE CLASSE III SEM 

CIRURGIA (1) – 2018.2 - CLÍNICA ANA LEOCÁDIA” 
 

 
O(A) internauta que se inscrever, por meio do formulário localizado no endereço web 

(ENDEREÇO DO SITE), na Campanha TRATANDO MORDIDA ABERTA E OCLUSÃO DE CLASSE III 
SEM CIRURGIA (1) – 2018.2 - CLÍNICA ANA LEOCÁDIA, imediata e automaticamente concorda 
com os Termos e Condições abaixo. O(A) internauta será doravante denominado(a) 
“PARTICIPANTE”. 
 

1) A Campanha TRATANDO MORDIDA ABERTA E OCLUSÃO DE CLASSE III SEM 
CIRURGIA (1) – 2018.2 - CLÍNICA ANA LEOCÁDIA, doravante denominada 
simplificadamente “CAMPANHA (1) - 2018.2”, tem como prazo de validade o dia 14 de 
agosto de 2018. Após essa data, não serão mais aceitas novas inscrições para 
participar da CAMPANHA (1) - 2018.2. 

2) O(A) PARTICIPANTE deve ser maior de 18 (dezoito) anos para participar da 
CAMPANHA (1) - 2018.2. 

3) Ao submeter sua inscrição por meio do formulário localizado no endereço web 
(ENDEREÇO DO SITE), o(a) PARTICIPANTE estará sujeito a critérios de seleção 
internos à Clínica Ana Leocádia que irão determinar sua elegibilidade para receber o 
tratamento. Somente a inscrição na CAMPANHA (1) - 2018.2 utilizando o formulário 
localizado em (ENDEREÇO WEB) não o torna automaticamente elegível para receber 
o tratamento. 

4) A notificação de aprovação ou rejeição para receber o tratamento será enviada, em 
até 30 (trinta) dias corridos, para o número de celular (SMS e/ou WhatsApp, se 
disponível) e para o endereço de e-mail fornecidos pelo(a) PARTICIPANTE no 
momento da inscrição na CAMPANHA (1) - 2018.2. Em caso de aprovação, a Clínica 
Ana Leocádia entrará em contato por telefone para agendar o dia da primeira consulta. 

5) O tratamento, incluindo consultas, revisões e quaisquer procedimentos ortodônticos 
associados serão realizados única e exclusivamente pela Dra. Ana Leocádia Beserra 
Alves de Sousa Martins, cirurgiã-dentista, especialista em Ortodontia, inscrita no CRO 
sob o nº 1914-CE. 

6)  O tratamento, incluindo consultas, revisões e quaisquer procedimentos ortodônticos 
associados serão realizados única e exclusivamente na Clínica Ana Leocádia, 
consultório odontológico localizado à Rua Dr. Gilberto Studart, nº 55, Cocó, Fortaleza, 
Ceará, Brasil – CEP 60.192-105. Torre Sul do Edifício Duets Office Towers, Sala 1501. 

7) O tratamento para correção de Mordida Aberta ou Oclusão de Classe III será 
conduzido utilizando-se a técnica japonesa MEAW/GEAW Therapy (Multiloop 
Edgewise Arch-Wire / GUM Metal™	Arch-Wire) desenvolvida, dentre outros, pelo Prof. 
Sadao Sato, DDS, DDSc. Essa técnica inovadora é minimamente invasiva porque não 
requer intervenção cirúrgica.  

8) O tratamento possui duração máxima estimada de até 36 (trinta e seis) meses. 



9) Na primeira consulta, o(a) PARTICIPANTE será submetido a criterioso exame clínico e 
a ele será solicitada a documentação ortodôntica para planejamento do tratamento em 
questão. 

10)  A primeira consulta acima descrita não acarretará qualquer custo financeiro para o(a) 
PARTICIPANTE.  

6.1) Faltar ou desmarcar essa consulta, injustificada e deliberadamente, sem 
remarcá-la com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas 
ao dia e horário previamente estabelecidos para a primeira consulta, 
tornará o(a) PARTICIPANTE imediata e automaticamente inelegível para 
receber o tratamento dentário. 

11) O(A) PARTICIPANTE não pagará pela mão de obra envolvida no tratamento 
ortodôntico planejado especificamente para o seu caso dentário, seja ele Mordida 
Aberta ou Oclusão de Classe III. À título de transparência, informamos que a mão de 
obra varia de caso a caso, mas o seu valor médio é de R$ 7.770,00 (sete mil, 
setecentos e setenta reais) para pacientes particulares. 

12) O(A) PARTICIPANTE deverá, contudo, arcar com os custos da documentação 
completa e do material a ser empregado ao longo do tratamento (braquetes, arcos pré-
contornados, etc.). O custo médio da documentação necessária é de 
aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a depender da clínica de 
radiologia escolhida, e o do material é de R$ 500,00 (quinhentos reais) totalizando, 
aproximadamente, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 

13) O pagamento pelo material a ser utilizado durante o tratamento (R$ 500,00, conforme 
indicado no item nº 12) deverá ser realizado à vista, de forma integral, em espécie, 
cartão de crédito ou de débito, no momento da instalação da mecânica. 

14) A documentação ortodôntica deverá ser realizada em uma clínica de radiologia 
odontológica a ser sugerida pela Dra. Ana Leocádia. A documentação deverá 
obedecer, rigorosamente, ao que for solicitado pela Dra. Ana Leocádia. 

15) Conforme descrito no item nº 11 (onze), o(a) PARTICIPANTE estará isento apenas dos 
custos da mão de obra relativa única e exclusivamente ao tratamento ortodôntico. 
Caso seja do desejo do(a) PARTICIPANTE se sujeitar a outros procedimentos 
recomendados pela Dra. Ana Leocádia, como profilaxia, restaurações, dentre outros, 
ele deverá arcar, de forma independente, com seus respectivos custos, conforme 
tabela de valores disponível para consulta presencial na Clínica Ana Leocádia. 

16)  O(A) PARTICIPANTE não será remunerado financeiramente, de qualquer modo, seja 
pelo tratamento a ele dispensado, seja por quaisquer obrigatoriedades a ele 
estabelecidas por meio da livre concordância desses Termos e Condições. Todo e 
qualquer lucro ou benefício advindos da divulgação do caso do(a) PARTICIPANTE, em 
quaisquer veículos que se fizerem necessários, sejam eles de caráter pedagógico, 
científico ou publicitário, conforme condições estabelecidas no TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDA PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM – CLÍNICA 
ANA LEOCÁDIA, voltar-se-ão, integralmente, à Dra. Ana Leocádia.  

17) As condições dispostas no TERMO DE AUTORIZAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDA PARA 
DIVULGAÇÃO DE IMAGEM – CLÍNICA ANA LEOCÁDIA deverão ser previamente 
aceitas pelo(a) PARTICIPANTE por meio da assinatura, em 2 (duas) vias de iguais teor 



e forma, desse mesmo TERMO DE AUTORIZAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDA PARA 
DIVULGAÇÃO DE IMAGEM – CLÍNICA ANA LEOCÁDIA, a se realizar no momento da 
instalação da mecânica (início do tratamento), conforme descrito no item nº 7 (sete). 

18) O(A) PARTICIPANTE não receberá qualquer tipo de crédito, seja pelo tratamento a ele 
dispensado, seja por quaisquer obrigatoriedades a ele estabelecidas por meio da livre 
concordância desses Termos e Condições. Sendo assim, todos e quaisquer créditos 
e direitos relativos ao tratamento e à sua divulgação são reservados à Dra. Ana 
Leocádia e à Clínica Ana Leocádia. 

19) Aceitando os Termos e Condições aqui dispostos, obrigatórios para a efetivação da 
inscrição na CAMPANHA (1) - 2018.2, e em caso de elegibilidade para receber o 
tratamento ortodôntico, o(a) PARTICIPANTE declara-se ciente dos deveres abaixo 
dispostos em detalhes:  

17.1)   O(A) PARTICIPANTE deve autorizar a utilização de sua imagem associada 
a seu nome abreviado, conforme disposto no TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
LIVRE E ESCLARECIDA PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM – CLÍNICA ANA 
LEOCÁDIA, cuja assinatura em 2 (duas) vias de iguais teor e forma realizar-
se-á no momento da instalação da mecânica, conforme descrito no item 
nº 5 (cinco).  

 17.1.1)  Para todos os fins de direito, o(a) PARTICIPANTE autoriza o 
uso da sua própria imagem associada a seu nome abreviado 
(somente iniciais, conforme recomendado pelo Código de Ética 
Odontológica, aprovado pela Resolução CFO – 42, de 20 de maio de 
2003) para fins didáticos, de divulgação científica e de publicidade 
gratuita ou paga de teor mercantilista, em caráter definitivo, irrestrito 
e não remunerado, constante em fotos e vídeos. O(A) 
PARTICIPANTE responsabiliza-se, ainda, por todo e qualquer ônus 
devido a problemas com os direitos autorais do uso de imagens. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, 
abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o território 
nacional e no exterior, em todas as modalidades de veiculação que 
se fizerem necessárias e, em destaque, nas seguintes formas: (i) 
apresentação audiovisual de veiculação interna (para outros 
pacientes da clínica odontológica de propriedade da Dra. Ana 
Leocádia) e externa (em congressos, aulas, entre outros); (ii) folhetos 
e cartazes em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (iii) 
anúncios em mídias digitais (redes sociais, website oficial da clínica 
odontológica de propriedade da Dra. Ana Leocádia, e-mails 
disparados pelo endereço contato@analeocadia.com, etc.); (iv) 
anúncios em revistas e jornais em geral; (v) anúncios em mídias 
eletrônicas (painéis, vídeo-tapes, televisão, etc.).  

As imagens poderão ser exibidas parcial (somente a boca) 
ou total (mostrando o rosto com tarja sobre os olhos para preservar 
a identidade do(a) PARTICIPANTE), bem como disponibilizadas, sob 
essas mesmas condições de exibição, no banco de imagens 
resultante da pesquisa na internet e em outras mídias futuras, 



fazendo-se constar os devidos créditos à Dra. Ana Leocádia e à 
Clínica Ana Leocádia. 

17.2)   O(A) PARTICIPANTE não poderá interromper, sob quaisquer circunstâncias, 
injustificada e deliberadamente, o tratamento antes do tempo determinado 
previamente pela Dra. Ana Leocádia. 

17.3) O(A) PARTICIPANTE não poderá se sujeitar a consultas e revisões 
ortodônticas com outros profissionais ortodontistas antes da conclusão do 
tratamento ortodôntico. Fica estabelecido, portanto, de livre e espontânea 
vontade, um acordo de fidelidade com a Dra. Ana Leocádia e com a Clínica 
Ana Leocádia unicamente para a especialidade de Ortodontia. 

17.4) O(A) PARTICIPANTE deve ser assíduo com a Clínica Ana Leocádia, não 
faltando ou desmarcando, injustificada e deliberadamente, sem antecedência 
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, consultas e revisões previamente 
agendadas. A falta ou cancelamento, sob as circunstâncias supracitadas, de 
pelo menos 1 (uma) consulta torna o PARTICIPANTE “não assíduo” e, 
portanto, considerar-se-á que ele descumpriu o item 19.4. 

17.5) O(A) PARTICIPANTE deve ser rigoroso no seguimento das recomendações 
do tratamento, esclarecidas previamente pela Dra. Ana Leocádia, a destacar-
se: retornos periódicos para controle da mecânica instalada, uso correto dos 
elásticos pelo(a) PARTICIPANTE, manutenção de escovação adequada, 
conservação das peças do aparelho ortodôntico em perfeito estado.  

20)  Em caso de descumprimento de pelo menos 1 (um) dos deveres discriminados no item 
nº 17 (dezessete) acima, o(a) PARTICIPANTE tornar-se-á, imediata e automaticamente, 
inelegível para para continuar seu tratamento, devendo, portanto, arcar com os custos 
proporcionais da mão de obra dispensada ao(à) PARTICIPANTE, devido ao 
tratamento, até o momento da rescisão deste acordo. 

18.1) Essa proporcionalidade dos custos de mão de obra será calculada, 
juntamente com o PARTICIPANTE, em porcentagem. 


