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PROGRAMA

26 DE SETEMBRO DE 2019 - PRÉ-CONGRESSO

QUINTA-FEIRA

8:30

Apresentações orais (6 apresentações de 10 minutos cada)

9:30

Curso - Dra. Wilma Alexandre Simões (Brasil) – Ortopedia Funcional dos Maxilares

11:00

Coffee break

11:30

Curso - Dra. Wilma Alexandre Simões (Brasil) - – Ortopedia Funcional dos Maxilares

13:00

Almoço

14:00

Apresentações orais (6 apresentações de 10 minutos cada)

15:00

Curso: Dra. Sandra Coulson (EUA) – Terapia Miofuncional

16:00

Coffee break

16:30

Curso: Dr. Roger Price (EUA) – Respiração funcional

17:30

Lançamento de livros/apresentações:
Serão lançados 2 livros e as suas autoras vão apresentar os temas abordados nos
mesmos.
Marina Batista Borges Pereira (Brasil)
Livro: Ortopedia Funcional dos Maxilares: uma abordagem clinico-infantil.
Tema: Perinatologia sob a visão da odontologia.
Sílvia Chedid (Brasil)
Livro: Ortodontia e ortopedia para dentição decídua.
Tema: Intervenção oportuna para prevenir maloclusões em crianças.

18:30

Dr. Marcos Nadler Gribel (Brasil)
Sessão de Inovação: Fluxo de Trabalho Digital para faixas diretas: Mais Fácil, Mais
Rápido e Preciso

27 SETEMBRO DE 2019 - CONGRESSO
8:30

SEXTA-FEIRA

Sessão de abertura
Cerimónia de abertura pela presidente do meeting – Dra. Patrícia Valério (Brasil)
Esclarecimento sobre a relevância de se fazer um meeting dividido em sessões. A
sequência lógica das apresentações. A importância da disseminação da medicina
funcional e da quebra de paradigmas.

9:00

Apresentação da presidente do WSEI – Dra. Carina Pereira Leite Esperancinha
(Portugal)
O WSEI e a divulgação dos Simões Network no cenário europeu bem como noutros
continentes. A Prevalência e Risco de maloclusões em crianças.

09:30

Apresentação do presidente do IFUNA – Dr. Michael Gorbonos (Israel)
A importância do IFUNA. Como explicar ao público a relevância de uma avaliação
funcional das crianças para proporcionar um correto desenvolvimento durante o
crescimento. A experiência israelita em disseminar este conceito via mídias sociais e
televisivas.

10:00

Dr. Gabor Hermann (Hungria)
A importância das novas metas do IFUNA. Os campos de atuação da medicina
funcional.

10:30

Dra. Wilma Alexandre Simões (Brasil)
Compreender a importância das intervenções precoces em maloclusão através do
conhecimento dos níveis de prevenção de Simões.

11:15

Coffee-break – Sessão de Poster

Este congresso será dividido em 4 sessões para permitir aos participantes um raciocínio lógico e uma
completa compreensão dos assuntos pertinentes a cada sessão. Por este motivo, teremos 4 chairs,
profissionais altamente qualificados cientificamente, que irão estar em contato com os palestrantes nos
meses que antecedem o evento, de modo a orientá-los a atender as expectativas do evento. Assim sendo,
o título da palestra não é o mais importante, mas sim o conteúdo principal de cada uma.

SESSÃO: Aspetos comportamentais nas terapias funcionais - Chair: Dra. Oya Kademoğlu
(Turquia). O objetivo desta sessão é discutir aspetos comportamentais que influenciam as
terapêuticas tradicionais.
11:45

Dra. Maria Vasilyeva (Rússia)
A experiência de mudar paradigmas. A palestrante vai falar sobre a sua experiência ao
passar de um ortodontista tradicional a um profissional que observa o ser humano de
uma forma mais completa e vai mostrar como essa mudança de paradigmas promove
um estímulo de crescimento mais completo da criança.
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12:15

Dra. Fabiola Limardo (Argentina)
Aspetos comportamentais envolvidos no desenvolvimento da oclusão. Numa
discussão suportada cientificamente, vai mostrar que o corpo humano necessita de ser
considerado como um processo dinâmico e de ser compreendido como um organismo
“vivo”.

12:45

Dra. Kerl Toham (Lituânia)
Vai abordar a sua experiência no tratamento de crianças pequenas com uso de terapias
alternativas que guiam o crescimento craniofacial. Aplicação de vibrações sonoras
para alteração da postura.

13:15

Almoço

SESSÃO: Medicina funcional - Chair: Dr. Marius Catiche (Alemanha). O chair vai dirigir a
preparação das palestras com foco nas terapias clínicas funcionais que promovem ou
recuperam o correto crescimento craniofacial. Vai também incentivar os oradores a dedicar
algum tempo à discussão de pontos críticos geradores de possíveis erros na terapia utilizada.
14:15

Dr. Eyal Botzer (Israel)
A relevância da amamentação ao peito não apenas do ponto de vista nutricional e
psicológico, mas também como um guia importante do crescimento craniofacial
correto.

14:45

Dra. Marie Joseph Deshayes (França)
Vai abordar a sua experiência no tratamento de crianças até aos 6 anos de idade.

15:15

Dr. Shinichi Arita (Japão)
Vai discutir a sua experiência e método de abordagem da posição da cabeça dos bebés
ao dormir e o tipo de alimentação como guias para um correto crescimento craniofacial.

15:45

Dr. Wilson Aragão (Brasil)
Vai mostrar a sua experiência na promoção do correto crescimento e desenvolvimento
craniofacial em crianças com dentição mista.

16:15

Coffee-break – Sessão de posters

16:45

Dra. Cristina Pimenta Póvoas (Portugal) Dra. Mercedes Gálvez (Espanha) Dr. Delfino
Allais (Itália)
Irão mostrar a sua experiência na promoção do correto crescimento craniofacial de
crianças e adolescentes usando o mesmo tipo de abordagem funcional.
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17:45

Dr. Phillipe Rol (França)
Qual é a relevância da avaliação postural no planejamento de uma boa intervenção em
maloclusões apresentadas pelas crianças?

18:15

Dr. Charles Lelouche (França)
Descrição da sua experiência no tratamento das maloclusões em crianças.

18:45

Dra.Banu Yeşilbek (Turquia)
Vai abordar o uso do SN3 para fechar o ângulo goníaco em pacientes hiperdivergentes.

19:15

Dra. Sandra Coulson (EUA)
Vai discutir a interface entre dentistas e terapeutas miofuncionais e a importância
deste contato para promover um crescimento craniofacial correto e estável.

21:00

Jantar de gala
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SESSÃO: As bases da Ortopedia Funcional dos Maxilares. Chair: Dr. Sérgio Nakazone (Brasil)
O chair vai guiar estes palestrantes para a discussão de alguns aspetos específicos, dependendo
da expertise de cada um. Durante a preparação do evento, ele formulará questões específicas
para cada um.
08:30

Dr. Carlos Planas (Espanha)
Vai discutir as bases dos conceitos de Pedro Planas guiado pelas questões formuladas
pelo chair.

09:00

Niels Hulsink (Holanda)
Abordagens da Myofunctional Research Company para intervenções precoces.

09:30

Dr. Rainer-Reginald Miethke (Alemanha) /Dra. Maria Rita Sancho Rios (Brasil) -45
minutos divididos entre 2 palestrantes
Dr. Mietke vai discutir sobre a prevalência e o diagnóstico diferencial da microssomia
hemifacial (MH). Dra. Maria Sancho vai mostrar a sua experiência usando Ortopedia
Funcional dos Maxilares para tratar e evitar cirurgias nos portadores de MH.
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10:15

Dra. Myroslava Drohomyretska (Ucrânia)
Vai discutir sobre a o conceito da Sinergia Corpo e Dentes, mostrando as conexões entre a
oclusão e a postura e também a importância e necessidade de uma abordagem
interdisciplinar.

10:45

Coffee break – Sessão de Poster

11:15

Dra. Patrícia Valério (Brasil)
A lei de Wolff. Por que a Mudança da Postura Terapêutica leva a correção de maloclusões.

11:45

Dr. Andrea Deregibus (Itália)
As bases do funcionamento dos aparelhos do BRACCO.

12:15

Dra. Bárbara Bimler (Alemanha)
Os aparelhos de Bimler e seus princípios fundamentais de ação.

12:45

Dr. Ritsuki Ito (Japão)
A efetividade dos aparelhos de Bimler de acordo com as suas bases.

13:15

Dr. Francisco Macedo (Brasil)
As bases científicas das Leis Planas de Crescimento e Desenvolvimento dos Maxilares.

13:45

Almoço

SESSÃO: Respiração e Sono - Chair: Dra. Regina Queiroz (Itália). Nesta sessão os palestrantes vão
focar a sua própria experiência, usando diferentes abordagens, para restabelecer a respiração
correta em crianças com foco na prevalência da apneia obstrutiva do sono em crianças.
14:45

Dr. Roger Price (EUA)
O que é disfunção do espaço aéreo? Como o corpo compensa estas disfunções?

15:15

Dra. Rita Tavares (Portugal)
Qual a sua experiência em mostrar a importância de uma correta respiração e que tipo de
abordagem utiliza para a sua compreensão?

15:45

Dra. Inês Mendes (Portugal)
Como podem as terapias miofuncionais ajudar nas desordens da respiração? Qual é a sua
experiência sobre a cooperação dos pacientes e famílias?
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16:15

Dr. Kenneth Lee (Austrália)
Qual a sua experiência na Austrália em lidar com apneia obstrutiva do sono e outas
desordens da respiração em criança? Que tipo de abordagem usa e qual é o seu principal
objetivo?

16:45

Coffe break/ sessão de posters

17:15

Dr. Patrick Mckeown (Irlanda)
Porque é o método Buteyko tão importante? Qual é a trajetória deste método no mundo e
como usá-lo em casos de apneia obstrutiva do sono.

17:45

Dr. Mike Mew (Inglaterra)
Que tipo de intervenção faz quando tem um paciente com apneia obstrutiva do sono? Este
problema tem alta prevalência na sua clínica?

18:15

Dr. John Mew (Inglaterra)
Na sua experiência de vida, qual é a relevância de se restabelecer a respiração correta para
permitir o correto desenvolvimento craniofacial? O que dizer do efeito de mão dupla:
Respiração incorreta levando a maloclusão e maloclusão levando a respiração incorreta?

18:45

Cerimónia de encerramento
Premiações
Anúncio dos próximos Congressos: IFUNA e WSEI Scientific Meeting

21:30

White Party

