
Odonto School lança Revista  Digital 
As edições trarão todas as novidades da escola de  odontologia e matérias 
especiais, inclusive com  professores renomados e  empresas  de  soluções,  
que participaram do CROPI - Congresso de Reabilitação  Oral, Periodontia e 
Implantodontia de Ribeirão Preto.

Siga - nos: 

@odonto_school 

facebook.com/odontoschool

A Odonto School, que há mais de 15 anos 
oferece cursos de aperfeiçoamento 
profi ssional em  diversas áreas da 

Odontologia, lança a partir do mês de se-
tembro a Revista Digital Odonto School. 
O projeto trará todas as novidades da 
escola, matérias especiais de odontologia  e 
entrevistas com mestres e doutores 
renomados e empresas do ramo, que par-
ticiparam do  CROPI - Congresso de Reabili-
tação Oral, Periodontia e Implantodontia de 
Ribeirão Preto.
“Essa será mais uma missão da Odonto 
School, para gerar e  compartilhar conheci-
mentos e contribuir para o avanço da  ciên-
cia odontológica e o desenvolvimento da 
sociedade,  através da visão e formação de 
profi ssionais de Confi abilidade,  Excelência 
e Comprometimento com a Odontologia”, 
afi rmou  o Prof.Dr. Ronaldo Silva coorde-
nador científi co da Odonto  School.
A Revista ainda terá colunas específi cas 
como:  
- Aconteceu na Odonto School
- Artigo Científi co da Odonto School
- Casos Clínicos
- Dicas de Aulas, temas e muito mais.

SUA REVISTA
D  I  G  I  T  A  L

Está chegando. 
Acompanhe e fi que por dentro!

Revista Mensal
Edição 01
Setembro 2021



Instituto Ronaldo Silva Odontologia 
amplia suas atividades

Odonto School - Clínica Civil

A Odonto School Ribeirão Preto, sediada 
na Av. Independência, 3587 – Jd. Califórnia 
abriu uma nova agenda para atendimen-
tos na Clínica Civil. As avaliações, trata-
mentos odontológicos e procedimentos 
de harmonização orofacial acontecem em 
virtude da demanda atendendo os paci-
entes com a mesma tecnologia de ponta. 

A Clínica Civil, além da Implantodontia  
oferece Tratamentos Estéticos em Harmo-
nização Orofacial avançados, que com-
portam: Lipoaspiração Mecânica de Pa-
pada,  Preenchimentos (labial e facial ); 
Aplicação  de Toxina Botulínica, o desejado 
Botox,  um dos procedimentos mais ade-
ridos pelos públicos masculino e femini-
no, Fios de  Sustentação para liberação de 
colágeno  e restabelecimento da firmeza 
da pele, Bichectomia, Bioestimuladores, 
entre outros.

Horários de Atendimento Clínica civil. 
Os atendimentos para Harmonização Orofa-
cial acontecem todas as quartas– feiras, im-
plantes  e demais tratamentos odontológicos, 
todas às sextas–feiras, conforme agenda-
mento. Para pacientes que procuram atendi-
mento pela escola, a Odonto School oferece 
o Projeto Implante seu Sorriso, com subsidios
econômicos. O mesmo acontece no Curso
de Especialização  de Harmonização Orofa-
cial, que periodicamente busca por pacientes
Modelo. Vale lembrar  que os alunos dos cur-
sos são cirurgiões – dentistas, em busca da

titulação de especialistas nas  áreas, e que 
são supervisionados por professores e coor-
denadores dos cursos.
“ É uma honra oferecer Odontologia e Har-
monização Orofacial de Excelência”. São 33 
anos  de História. A nossa vida se resume 
nas obras que fazemos e no legado que 
deixaremos  um dia por aqui. Quero agra-
decer a todos que fizeram e fazem parte da 
minha história,  a Deus  a minha família, 
meus filhos e  a minha equipe de trabalho 
que soma comigo todos os dias. Um forte 
abraço a todos, finalizou o Prof. Dr. Ronaldo 
Silva.
Informações  e agendamento:
(16)99182 – 9903

Décadas de dedicação à Odontologia
O O Instituto Ronaldo Silva, com mais de 
20  anos, o qual leva o nome do propri-
etário tem  um histórico de casos clínicos re-
alizadores. Contabilizando mais de 33 anos 
de profissão, o idealizador, deste espaço 
panorâmico, situado na Av. Independência, 
3587, JD.  Califórnia, coração de  Ribeirão 
Preto, já  sonhava com a Odontologia desde 
muito  cedo.
“ Eu queria ser dentista, e o que mais 
me deixa feliz além de todos os casos de 
sucesso que comemoro até hoje e que me 
inspiram a cada dia, foi poder tratar dos 
dentes da minha mãe, que hoje já não está 
entre nós. Lembro que foi uma satisfação ver 
minha mãe sorrir com segurança e  brilho 
nos olhos, esse é o mesmo sentimento que 
tenho por todos os pacientes que chegam 
até mim. Devolver o sorriso, a autoesti-
ma, a realização de comer algo saboroso e 



mastigar corretamente com  prazer, é algo 
que vai além do nosso profissionalismo, 
expressa Ronaldo Silva.

Currículo
Com um currículo extenso, o protagonizador  
do mesmo, investe em ciência realizando e  
participando de Congressos importantes,  
sempre buscando por conhecimento e os  
avanços no setor.
Graduado em 1988, pela Universidade  Es-
tadual Paulista (UNESP), campus de  Araça-
tuba/SP, o fundador e coordenador  científ-
ico do Instituto Ronaldo Silva, pioneiro  em 
técnicas cirúrgicas sem cortes e com  ráp-
ida recuperação, dedicou a carreira  para 
oferecer mais qualidade de vida aos  paci-
entes.
Tem residência pela Faculdade de Odonto-
logia  de Ribeirão Preto, da Universidade 
de São Paulo  (FORP-USP), onde se tornou 
especialista em  Prótese Dental e também 
concluiu mestrado  e doutorado, realizando 
pesquisa clínica na  área de Implantodon-
tia.
Também é membro da Academia Amer-
icana de Osseointegração, onde realiza 
anualmente intercâmbios científicos com 
odontólogos de vários  países e coordena 
o curso de Residência, e  Especialização em
Implantodontia, em seu  Instituto, um dos
únicos do segmento no interior paulista a
receber a Certificação ISO  9001/2008 e Es-
pecialista em Harmonização  Orofacial.
Ronaldo Silva é   autor do livro “Casebook -
Reabilitação Osseointegrada, Dicas e  Con-
siderações Clínicas”, editado pela Napoleão
Quintessence , que dedica-se à  publicação
de livros na área da saúde. “Existe uma frase
de um pensador que diz  que o homem deve
plantar uma árvore, ter  um filho e escre-
ver um livro. Três ações que  cada pessoa
deve fazer durante sua vida”.  Eu agradeço

a Deus por ter feito todas elas.  Tenho três 
filhos maravilhosos, plantei uma  árvore e 
escrevi o casebook”.
CROPI – Congresso de Reabilitação Oral, 
Periodontia e Implantodontia de Ribeirão Preto

Idealizador e presidente do Comitê do Con-
gresso Internacional de Reabilitação Oral, 
Periodontia e Implantodontia (CROPI), evento 
bienal que completou 22 anos; Ronaldo 
mantém-se atualizado participando de cur-
sos e congressos nas áreas de prótese, es-
tética, cirurgia plástica periodontal e implant-
odontia e Harmonização Orofacial.
Neste ano de 2021, realizou o CROPI CONNECT, 
em uma plataforma inovadora com a par-
ticipação de 80 profissionais da Odontologia 
renomados nacionalmente e internaciona-
lmente e 20 empresas do segmento, entre 
elas: Neodent, Editora Napoleão, FGM, Med 
Beauty, Ithreat, DMG, Strauman, Gnatus, Sin 
Implantes, Sinclair, Alliage, Saevo, Hialurox, 
Vithimed, Credimogiana, Facop, Interden-
tal, ITC, Baumer, Serodonto,  com apoios da 
Odonto School e Odonto School online.

Dr. Ronaldo Silva apresentando o CROPI CONNECT 

CROPI CONNECT: Evento online entrou para 
a história da Odontologia 



Cronograma de Cursos Odonto School
HOF RESIDENCY

Inicio: : 21,22 E 23 /10 de 2021 | Matrícula: 250,00 | Investimento: 1.366,00/por módulo

Coordenação: Profa. Dra. Luciana Corona e 
Professores convidados
CROSP – 94.807

- Formada em Odontologia pela
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)
- Especialista em Endodontia
- Especialista em Implantodontia
- Especialista em Harmonização Orofacial
- Habilitada em Laserterapia
- Habilitada em Venopunção

Objetivos:
Capacitar profissionais para adquirirem 
conhecimentos teóricos e práticos utilizan-
do as mais modernas técnicas da área. Ao 
finalizar o curso, o profissional com domínio 
sobre o conteúdo e técnicas poderá ofere-
cer aos pacientes novos serviços de estéti-
ca facial potencializando um aumento no 
fluxo de atendimentos e geração de renda 
através de serviços prestados em HOF.

Módulo I - Introdução; Processo de Envelhecimento Facial; Anatomia da Face; Legislação; An-
amnese; Toxina Botulínica (Histórico, Mecanismo de Ação; Indicações e Contra indicações); 
Marcos e Diluições; Dinâmica Muscular da Face; Tipos de Seringas e Agulhas; Manejos de 
efeitos, Adversos e Complicações; Clínica do tema do Módulo e Clínica do Módulo; Técnicas 
Demonstrativas; Preenchedores  Faciais e Skinbooster; Técnicas Anestésicas; Características 
e Possibilidades de Tratamentos com matérias de Preenchimento Facial; Mecanismo de Ação 
do Ácido Hialurônico; Filosofia Codes/ Rinomodelação; Área de Aplicação – Preenchimento 
labial, sulcos, nasolabial e nasogeniano, malar, arco zigomático, mandíbula, mento, rinomod-
elação – olheira, técnica MD Codes, complicação / reversão; Clínica Integrada
Módulo II - Bioestimuladores de Colágeno; Mecanismo de Ação; Marcas; Formas e Técni-
cas de Aplicação
Módulo III - Fios de Sustentação e Lisos; Tipos de fios; Técnicas de Aplicação (Reestruturação 
do Terço Médio da Face) Reestruturação e contorno do Terço Inferior da face; Fox Eyes; rino-
modelação; Estimulo de Colágeno com Fios Lisos   
Módulo IV - I – PRF; Histórico; Técnicas de venopunção; Técnicas de Aplicação
Módulo V - Bichectomia, Lipoaspiração Mecânica de Papada e Lipo Química; Histórico; Anato-
mia Facial; Classificação da Gordura Submental; Planejamento; Técnica; Complicações e 
Tratamentos; Cuidados Pós – Operatórios; Clínica Integrada
Módulo VI - LIP Lift; Corn Lift

Instituto Ronaldo Silva Odontologia
Somos referência em  Implantodontia em Ri-
beirão Preto, região,  Brasil e até mesmo fora 
do país, já que  atendemos pacientes dos 
E.U.A e que acabam nos indicando pela sat-
isfação com o  tratamento”. Com a evolução 
da odontologia e suas tecnologias, temos 
condições  de  oferecer condições melhores 
de tratamentos aos nossos pacientes, medi-
ante esses  avanços”, salientou.



Residência EM IMPLANTODONTIA ( modular ) - R1 6 Módulos | R2 - 12 Módulos

Inicio: 28/10/2021 | Matrícula: 150,00 | Investimento: 750,00

IMERSÃO AVANÇADA EM HOF

Inicio: 20,21 e 22/2022  | Matrícula: R$ 300,00
Investimento:R$ 4000,00

IMERSÃO EM FIOS DE SUSTENTAÇÃO

Inicio: : 06 e 07 /11 | Matrícula: R$ 300,00
Investimento: R$ 3500,00

Coordenação: Prof.Dr. Ronaldo Silva 
Participação: Professores Convidados 
CROSP – 39.908
Sextas – Feiras – Aulas Teóricas – 8h30 às 10h  
Clínica – Das 10h30 às 18h30
Objetivo: O Curso de Residência em Im-
plantodontia visa aprimorar a formação do 
profissional da área de saúde através de 
fundamentos teóricos, treinamento multi-
disciplinar e prático a fim de capacitá-lo a 
atuar sistematicamente no campo da Im-
plantodontia. O curso oferece kit cirúrgico 
e protético, além do Credenciamento em 
Cirurgia Virtual Guiada. Diagnosticar, plane-
jar e executar técnicas cirúrgicas aplicadas 
direta ou indiretamente à implantologia oral, 
bem como viabilidade a confecção de pró-
tese implantossuportadas, abordando dif-
erentes situações clínicas e destacando o 
passo a passo das técnicas, disponibilizan-
do infraestrutura e tecnologia diferenciada, 
também são pilares fundamentais do curso.
O curso tem ainda como pré- requisito, 
encaminhar cirurgiões - dentistas a uma 
odontologia digital sem comprometer os 
princípios básicos e clássicos de uma im-
plantodontia moderna, com baixa invasivi-
dade, previsibilidade, rapidez e segurança 
para os pacientes. Ao final do curso o aluno 
estará capacitado a indicar, contraindicar, 
planejar e realizar procedimentos cirúrgi-
cos, com conhecimentos teóricos referentes 
à indicação das próteses sobre implantes;

Conteúdo:
- Toxina;
- Preenchedor;
- Bichectomia;
- Lipoaspiração
Mecânica de Papada
Cronograma:
- 1 dia só de teoria;
- 1 dia só de cirurgia;
- 1 dia só de toxina e
Preenchedor

Conteúdo:
- Reestruturação da Face;
- Fios;
-Preenchedor;
- Bioestimulador

Conteúdo:
Módulo I - Introdução a Implantodontia; 
Planejamento Cirúrgico e Protético; Anato-
mia, tecido ósseo; Biossegurança; Terapêu-
tica Medicamentosa; Biomateriais e enxer-
tos; Imagenologia
Módulo II - Carga Imediata; Marketing na 
Odontologia; Hands – On de componentes 
protéticos e de moldagens; Atendimento Clínico 
Módulo III - Planejamento Protético Cirúrgi-
co; Reabilitação com implantes osseointe-
gráveis; Classificação d os a rcos parcial-
mente edêntulos; Classificação d os arcos 
totalmente edêntulos; Tratamento da max-
ila posterior, Clínica
Módulo IV - Sinus Lifting; Avaliação e Plane-
jamento Radiográfico; I mplantes Unitários; 
Posicionamento 3D dos Implantes; Clínica 
Módulo V - Introdução à cirurgia avançada; Cirurgia 
Mucogengival; Enxerto ósseo ( Bloco); Clínica 
Módulo VI - Discussão; Clinica



Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Silva | Prof. Dr. Fernando Leite | Prof. convidado: Dr. Fernando Lopes
Objetivo:
Introduzir o cirurgião-dentista no âmbito do planejamento virtual das cirurgias com implant-
es dentários através de softwares específicos e capacitar para realização de cirurgias virtuais 
guiadas com guias prototipados.
Público Alvo: 
Cirurgiões dentistas graduados interessados nesse novo caminho da odontologia cheio de 
novas possibilidades, que procuram desenvolver suas clínicas/consultórios como empresas 
de sucesso, compreendendo e desenvolvendo na área implantodontia com o que há de mais 
moderno e atual.
Módulo I Cirurgia Virtual Guiada e seu estágio atual; Avaliação e seleção do paciente;  
Tomografia computadorizada; Planejamento reverso; Guia tomográfico (pré-cirúrgico); 
Modelo de estudo virtual;  Softwares específicos de planejamento;Laboratório
Módulo II Planejamento virtual (unitário/multiplus); Técnica cirurgica/protética; Cirurgia “Flapless”;  
Carga imediata; Vantagens e limitações da técnica C.V.G; Considerações finais; Prática Clínica 

Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Silva | Prof. Dr. Fernando Leite e: Dr. Fernando Lopes
Objetivo:
O objetivo do curso é proporcionar aos profissionais, o estudo e utilização de técnicas apli-
cadas na reabilitação oral, utilizando os conceitos da Odontologia Digital – Smile Designers/ 
CadCam. Preparar o Cirurgião Dentista o conhecimento da Odontologia Digital, mais preci-
sa, menos invasiva, mais previsibilidade, rapidez e segurança ao paciente, tanto no cirúrgico 
quanto na prótese final.
Módulo I - Estágio atual da digitaliazação na odontologia; Imaginologia; Planejamento 
Virtual - Fases: (protético/ cirurgico);
Módulo II Preparos; scaneamento, confecção e cimentaçã;  CadCam; - Cirurgia Virtual 
Guiada ; Resultados 
Módulo III - Odontologia Digital;  CAD/CAM ( CEREC, 3 Shape, Amanngirrbach; Escanea-
mento Intra – Oral;  Planejamento Digital do Sorriso ( DSD );  Fotografia Digital e Escanea-
mento da Face; Impressão 3D;
Módulo IV -  Cerâmicas e os Materiais em Odontologia Digital; Núcleos intrarradiculares 
e fluxo digital; Técnicas de Pintura e Caracterização das Cerâmicas;  Técnicas de Preparo 
com finalidade Protética;
Módulo V - Oclusão e os articuladores na prática Digital;  Implantodontia e Fluxo Digital; 
Uso do Meshmixer; Desenho em CAD com o uso de vários sistemas ( CEREC, 3 Shape, Exo-
cad );  Cimentação de Materiais e Técnicas
Módulo VI - Clínica Integrada
Dr. Fernando Lopes - ODI
Dr. Ronaldo Silva  e Prof. Dr. Fernando Leite -  Cirurgia

Conteúdo Programático:

- Estágio atual da digitalização na odontologia;  Imaginologia; Planejamento Virtual - 
Fases: (protético/ cirúrgico); Preparos; escaneamento, confecção e cimentação; Cad-
Cam;  Cirurgia Virtual Guiada;  Resultados

CURSO MODULAR DE CIRURGIA VIRTUAL GUIADA

Inicio: 28 E 29 de Outubro | Matrícula: 150,00 | Investimento: 990,00

RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA DIGITAL -  DO PLANEJAMENTO ESTÉTICO E PROTÉTICO À CIRURGIA

Inicio: Outubro de 2021 | Matrícula: 150,00 | Investimento: 860,00


