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Vogais suplentes:
Lic. Ralph da Cunha Gomes Rodrigues, técnico Superior.
Lic. Marcos Assunção Poitout, oficial de Justiça.
27 de Novembro de 2009. — A Juíza-Secretária do Conselho Superior
da Magistratura, Maria João Sousa e Faro.
202637809
Deliberação (extracto) n.º 3241/2009
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura,
de 03 de Novembro de 2009:
Dr. José Manuel da Silva Santos Botelho, Juiz Desembargador, actualmente em comissão permanente de serviço, como Conselheiro do

Supremo Tribunal Administrativo — nomeado Juiz Conselheiro do
Supremo Tribunal de Justiça, continuando, porém, naquela comissão
permanente de serviço.
Dr. Mário Manuel Varges Gomes, Juiz Desembargador, do Tribunal da Relação de Lisboa, actualmente em comissão de serviço como
Inspector-Geral da Administração Interna — nomeado Juiz Conselheiro
do Supremo Tribunal de Justiça, continuando, porém, naquela comissão
permanente de serviço.
Dr. José António Barreto Nunes, Procurador-Geral Adjunto, actualmente em comissão de serviço no Tribunal da Relação de Guimarães — nomeado Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça.
Lisboa, 25 de Novembro de 2009. — A Juíza-Secretária, Maria João
Sousa e Faro.
202627465

PARTE E
ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

3.º

Regulamento n.º 481/2009

As matérias teóricas obrigatórias do curso de pós-graduação em
Ortodontia são:

Regulamento interno do Colégio de Ortodontia
Preâmbulo
Decorridos nove anos sobre a elaboração originária das normas aplicáveis no acesso à especialidade em Ortodontia, o Conselho Directivo
da Ordem dos Médicos Dentistas, apoiado nas propostas da Direcção do Colégio interno da especialidade, decide a presente revisão
do regulamento que foi inicialmente disposto, contemplando aspectos
importantes de adequação, de actualidade e de necessidade, aplicados
aos procedimentos no universo da especialidade. Fruto da experiência
colhida junto dos candidatos ao título de ortodontista ao longo dos anos,
atendendo à importância do regime do qual resulta a necessidade de
obtenção de idoneidade dos departamentos e das unidades de ensino que
representam a oferta nacional de formação pós-graduada, e considerando
ainda as actuais reformas nos sistemas de ensino superior português e
comunitário, ao abrigo do previsto na alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º
e no n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas
(OMD), é deliberada, em reunião do Conselho Directivo da OMD de
10 de Outubro de 2009, a aprovação do seguinte:
10 de Outubro de 2009. — O Bastonário, Orlando Monteiro da Silva.
I — Formação curricular pós-graduada
1.º
A formação mínima teórico-prática para candidatura ao exame de
especialidade deverá ter sido obtida em regime de tempo integral em
departamento ou unidade de ensino superior, com pelo menos três anos
de duração e com prévio reconhecimento de idoneidade pela OMD.
2.º
1 — A formação pós-graduada deverá obedecer às seguintes condições:

1) Ciências básicas e médicas:
Crescimento e desenvolvimento humano;
Anatomia da cabeça e pescoço;
Genética;
Embriologia da cabeça e pescoço;
Biologia celular;
Fisiologia do sistema estomatognático;
Síndromes craniofaciais;
Psicologia da criança, do adolescente e do adulto;
Bioestatística;
Epidemiologia;
Métodos de investigação científica;
2) Ortodontia-temas básicos:
Desenvolvimento da dentição;
Crescimento craniofacial;
Fisiologia do sistema estomatognático;
Biologia do movimento dentário;
Radiologia e imagiologia;
Cefalometria;
Materiais ortodônticos;
Biomecânica;
3) Ortodontia — temas gerais:
Etiologia;
Técnicas de diagnóstico;
Diagnóstico e plano de tratamento;
Análise do crescimento e tratamento;
Recidiva e contenção;
Efeitos iatrogénicos do tratamento ortodôntico;
Epidemiologia na investigação em ortodontia;
Literatura ortodôntica;
4) Técnicas ortodônticas:

a) O tratamento dos pacientes deve ser tutelado por especialistas em
ortodontia;
b) Das matérias teóricas do ensino pós-graduado não deverão constar
mais de 10 %, em carga horária, dos conteúdos programáticos do ensino
pré-graduado;
c) Os candidatos deverão conduzir um projecto de investigação (clínico, experimental ou de revisão da literatura) e expor os seus resultados
e conclusões sob a forma de tese ou artigo científico.

Aparelhos removíveis;
Aparelhos funcionais;
Aparelhos extra-orais;
Aparelhos fixos parciais;
Aparelhos fixos;
Aparelhos de contenção;

2 — Para efeitos da aplicação do presente regulamento entende-se
por ensino pré-graduado, o conjunto de anos curriculares frequentados
pelo candidato anteriormente à conclusão da licenciatura ou mestrado
integrado em medicina dentária.

Tratamento de fendas palatinas;
Tratamento ortodôntico-cirúrgico;
Tratamento ortodôntico-periodontal;
Tratamento ortodôntico-restaurador;

5) Tratamento multidisciplinar:

