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GRANDES MESTRES: A Odontologia agradece 
PROFESSOR: Condutor de almas e Sonhos

Por: Prof. Dr. Ronaldo Silva 
Mês de outubro, mês em que comemoramos 
o Dia do Professor e do Dentista 
O professor tem papel fundamental no pro-
cesso de ensino-aprendizagem do cirurgião 
- dentista, desde a graduação, que forma 
os profi ssionais para o mercado de trabalho 
e sequencialmente, nas Pós – Graduações 
e Especializações, que capacitam em maior 
grau, este profi ssional, que busca por espe-
cialidades importantes para atender o paci-
ente com técnicas de alto nível. A Educação 
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em odontologia tende a crescer, ao passo 
que muitos dos colegas percorrem o caminho 
da ciência concluindo mestrado,  doutorado, 
pós – doutorado, atribuições, participando de 
pesquisas científi cas, aprimorando as habili-
dades com olhar analítico para interpretação 
de resultados. Essa é a motivação que eleva 
cirurgiões – dentistas se dedicarem à docên-
cia. Pois, como expressa Voltaire: Ser bom 
professor implica em examinar tudo o que se 
ensina; ideias antigas de adaptam e ganham 
novas formas. 

Prof.Dr. Ronaldo Silva e Per – Ingvar 
Branemark ( Pai do Implante Dentário )

Prof.Dr.Ronaldo Silva com alunos de Implantodontia 

Prof.Dr.Ronaldo Silva com alunos de 
Implantodontia 

Prof.Dr.Ronaldo Silva: “A Odontologia é uma arte. 
Ensiná – la é uma provisão divina”.



Esta edição homenageia  todos os profes-
sores, e em especial, os professores  cirur-
giões – dentistas que participaram do elen-

Carlos Eduardo Franciscone - Presidente de Honra do 9ºCROPI

co do CROPI CONNECT. Os nossos parabéns 
a todos, na lembrança do Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Francischone (in memorian). 

Professores do 
CROPI Connect 2021



Entrevista : Dr. Antônio Fernando Gentil  CRO – SP -28.223
PROFESSOR DA BELEZA,  PROVEDOR DA AUTOESTIMA E HARMONIA DA FACE 

A Revista Digital Odonto 
School entrevista o Prof. Dr. 
Antônio Fernando Gentil.  
Cropiano, pois já integra 
o staff de professores do 
CROPI – Congresso de Re-
abilitação Oral Periodontia 
e Implantodontia de Ri-

beirão Preto, o Dr. Fernando Gentil, é um dos 
maiores experts em Harmonização Orofacial 
do País, atendendo e ministrando aulas no 
Brasil e Exterior. Além da beleza e harmonia 
do rosto o professor diz que a HOF também é 
uma grande aliada no tratamento de paral-
isias e dores da face. Confira:

Revista Digital Odonto School – Em primeiro 
lugar gostaríamos de parabenizá – lo por ser 
cirurgião – dentista e professor.
O que é a Harmonização Orofacial dentro da 
Odontologia ?
Dr. Fernando Gentil - A Harmonização veio 
dar um realce maior para a complemen-
tação do trabalho que a Odontologia já ex-
ecuta. É muito comum a gente  ouvir que o 
sorriso é o cartão de visita das pessoas. É 
verdade, e a Harmonização Orofacial veio 
para valorizar isso ainda mais, com  outros  
procedimentos como por exemplo trabalhar 
a  altura dos lábios, o volume,   com preenchi-
mento dos lábios, tratar as linhas  de rugas, 
sulcos nasolabiais; as regiões da face como 
nariz, olhos, ou seja, as técnicas da harmoni-
zação buscam proporcionar equilíbrio entre 
a relação estética e funcional tanto do sor-
riso, quanto do rosto do paciente como um 
todo. Uma  especialidade que tem o olhar  
para os detalhes. 

Revista Digital Odonto School  - A Resolução 

198/2019 do Conselho Federal de Odontolo-
gia (CFO), que regulamenta a Harmonização 
Orofacial como especialidade dos Cirur-
giões-dentistas foi uma conquista da classe. 
Com isso, foi regulamentado um conjunto 
de procedimentos de autonomia legal para 
exercer em sua área de atuação, que englo-
ba o equilíbrio funcional e estético da face? 

Quais são esses procedimentos?
Dr. Fernando Gentil – Dentro da regulam-
entação, temos a garantia da lei 5081, que 
nos  dá o direito de mexer em toda face,  
acima do osso hióide e da parte frontal. Nós 
não fazemos parte do ato médico, nós ciru-
rgiões dentistas podemos operar e  vejo que 
o nosso conselho de odontologia está mui-
to retrógado, muito inseguro cedendo às 
pressões dos Conselhos de Medicina, CFM, 
CRM, em relação a especialidade de  Har-
monização Orofacial.  A lei nos dá toda essa 
garantia de exercer todos os procedimen-
tos da face, porém os mais realizados são 
os preenchimentos labiais, das rugas, das 
marcas nasolabial, enfim, a região de olhei-
ras. Hoje tem muitos equipamentos ajudan-
do e estimulando a produção de colágeno, 
que auxiliam nos   tratamentos. Temos um 
rico material de utilização para a face, como 
por exemplo,  os fios de sustentação, os bio-
estimuladores, os nutracêuticos  o colágeno 
hidrolisado; toda essa gama de procedi-
mentos vem de encontro ao melhor resulta-
do da harmonização e da pele do paciente 
recuperando a autoestima    e promovendo 
bem estar.

Revista Digital Odonto School  - A resolução 
traz benefícios para a população, que deve 
estar atenta à formação e currículo do den-
tista antes de realizar a escolha do profis-
sional. Quais requisitos esse profissional pre-
cisa apresentar?
Dr. Fernando Gentil - Sim. Todo profissional 
tem que estar  habilitado para o exercício 
das especialidades, e para  atuar na Har-
monização Orofacial. Sou bucomaxilo, ex-
ercendo a função dentro do Hospital Dona 
Balbina, há 38 anos e sou especialista em 
Harmonização Orofacial, que dá toda ha-
bilitação para o profissional exercer essa 
função com tranquilidade. É preciso estudar 
muito anatomia e saber lidar com intercor-
rências dessa técnica para trabalhar seguro 
para desenvolver e resultados de excelência.

Revista Digital Odonto School - A Harmoni-
zação Orofacial, muito utilizada com o obje-



tivo de melhorar a estética da face, também 
pode ser uma grande aliada no tratamento 
de paralisias e dores na face?
Dr. Fernando Gentil – Sim. Esses procedi-
mentos são usados para melhorarmos  a 
condição dos pacientes nesses casos. A Tox-
ina botulínica  já  é usada  nesses quadros,  
nos  tratamentos de paralisias e dores na 
face,  nas assimetrias faciais; um paciente 
que teve por exemplo, um  AVC  - Acidente 
Vascular  Cerebral, pode ter uma condição 
melhor após o uso de toxina, voltando ao 
quadro social dele, de amigos, porque as se-
quelas   do AVC , muitas  vezes  retrai a pes-
soa.  E nas dores faciais, pacientes que tem 
muita enxaqueca, dores de cabeça       pro-
venientes da disfunção temporomandibular 
(ATM), a toxina botulínica é muito útil pro-
movendo relaxamento muscular, fazendo 
com que não haja uma hiperatividade mus-
cular, amenizando, desta forma, esse pro-
cesso de dor e de ranger de dentes do pa-
ciente.

Revista Digital Odonto School  - Os  fios de 
sustentação têm sido muito procurados pe-
los pacientes. Qual a atuação dos fios de 
sustentação no rosto, regiões do pescoço, 
entre outras?
Dr. Fernando Gentil – Quanto aos fios, tive a  
oportunidade  de  estar, em Seul, na Coréia     
do Sul, com o Dr. Dr. Kwon Han, médico e 
grande mentor da ideia de se utilizar o fio de 
PDO, já usado na medicina pra  fazer sutu-
ras e  em cirurgias oftálmicas, que ele se viu 
ali com todo o trabalho e inteligência  que 
quando o fio era usado, existia a formação 
de um tecido muito jovem em volta e rico 
em colágeno. E a partir dai ele desenvolveu 
essa técnica de colocar esse fio, através das 
agulhas e cânulas que ele desenvolveu essa 
maravilha para rejuvenescimento. Também 
existem os espiculados, fio russo, de polip-
ropileno, fio de ouro, fios de tração que dão 
muito resultado ao paciente. Tem que saber 
muito bem indicar, aplicar a       técnica  e 
obter     excelentes resultados.

Revista Digital Odonto School - Quais as 
principais técnicas utilizadas por um Harmo-
nizador Orofacial. Além da Toxina Botulínica, 
o famoso botox, os preenchimentos, quais 
outros tratamentos o senhor pontuaria  de 

grande alcance tanto do público feminino 
como masculino?
Dr. Fernando Gentil – Entre a toxina, ( botox ), 
Preenchimentos, os fios, também podemos 
apresentar nos dias de hoje uma gama de 
técnicas, um pouco mais invasivas, porém 
com resultados permanentes. Como por ex-
emplo, o Lip Lift, a região do nariz, interna-
mente da boca. Smile Lift , que seria o can-
to da boca, aquela boca   entristecida, que 
podemos levantar; a Lipoaspiração Mecâni-
ca de Papada,  que rejuvenesce bem o pa-
ciente. Tem muitas técnicas importantes e 
capazes de        melhorar a vida do paciente.

Revista Digital Odonto School  - O que o 
senhor diria para quem quer ser especialista 
em Harmonização Orofacial e executar pro-
cedimentos de excelência?
Dr. Fernando Gentil- Aos colegas que quer-
em entrar para a especialidade de Harmo-
nização Orofacial, com certeza   terão  re-
sultados muito gratificantes. Mas para isso é 
preciso estudar muito anatomia e se sentir 
capacitado ao extremo, para tanto. Eu que 
trabalho há muitos anos na  traumatologia, 
38 anos, digo que tudo o que fazemos em 
pacientes  poli traumatizados, que sofreram 
acidentes, mesmo com algumas sequelas, a 
família agradece por ter  salvado a vida dele, 
pelos cuidados especiais, pela melhora gra-
dativa. Na parte estética o paciente vem fisi-
camente íntegro e quer melhorar por meio 
da Harmonização Orofacial. Nós profission-
ais da área precisamos ter todo o cuidado 
com o Planejamento, com as indicações de 
procedimentos, que devem ser realizados 
com total segurança das técnicas para que 
tenham resultados de excelência. Se apri-
morar sempre em todas as especialidades.

Estudou Especialização em Saúde Estética 
na instituição de ensino Fapuga
Estudou Especialização em Radiologia e 
Imaginologia na instituição de ensino Uni-
versidade Santo Amaro - Unisa
Estudou Harmonização orofacial na institu-
ição de ensino Harvard University
Estudou Residência em Cirurgia e Trauma-
tologia Buco-Maxilo-Facial na instituição de 
ensino UNICAMP
Estudou na instituição de ensino Faculdade 
de Odontologia de Araraquara - UNESP



Homenagens ao Prof. Dr. Ronaldo Silva

Depoimentos de alunos:

O pulo do gato é uma expressão de 
origem popular que significa uma 
ação em que o indivíduo se diferen-
cia e ganha destaque. Dr Ronaldo 

parabéns pelo dia do professor, bem perto, 
o dia do cirurgião Dentista.Sou muito grato 
por ter aprendido, contigo, todos os pulos 
,em situações normais e adversas da nossa 
profissão!
Dr. Silvio Padilha – Ex – aluno ( Especial-
ização em Implante ) 

Professor Ronaldo Silva muito ded-
icado em seu trabalho, ligado no 
futuro em tecnologia. Atencio-
so com seus alunos em aprender 
o melhor. Obrigado por tudo que 

aprendi com você.
Dr. Hélio F. dos Santos

 Dr. Ronaldo Silva, você é mais que 
um professor e colega de profis-
são. É uma inspiração para todos 
nós profissionais e alunos que já 
tivemos a honra de fazer parte de 

sua jornada brilhante dentro da Odontologia. 
Nesse nosso dia que se aproxima, gostar-
ia de parabeniza-lo e agradece-lo por todo 
conhecimento partilhado no período que fiz 
parte da primeira turma de especialização e, 
por toda sua disponibilidade depois desses 
dois anos. Você nunca deixou de tirar nos-
sas dúvidas ou de estudar com carinho os 
casos mais difíceis. Sempre pronto a ajudar 
a todos. Que Deus continue abençoando seu 
caminho e guiando seus passos para que 
você cresça sempre mais!
Grande abraço, 
Gabriela Martelli

Aconteceu na Odonto School
Especialização em HOF - Alunos comemor-
aram a finalização de mais um módulo com 
aulas teóricas e práticas com atendimentos à 
pacientes. Foi um sucesso! Parabéns pessoal!



Odonto School:  Escola recebeu visitas ilus-
tres de dentistas, consultores e represen-
tantes de empresas  Dr. Laurindo Borelli 
Neto, Prof.Dr. Ronaldo Silva e o coach e 
consultor de negócios Rodrigo Maia 

Alex Maciel, da Hialurox apresentando pro-
dutos da marca que fabrica preenche-
dores faciais que são utilizados em pro-
cedimentos de Harmonização Orofacial. 
Marca tem excelentes resultados. 

Dr. Jonas Rossi e Prof. Dr. Ronaldo Silva: 
Planejamento Cirúrgico de um paciente 
de 72 anos, que receberá implantes por 
meio da cirurgia virtual guiada,; reabili-
tação oral será total. “ Cirurgia mudará a 
vida desse paciente”, disseram. 

Prof.Dr. Ronaldo Silva recebe a cirurgiã – 
dentista peruana Sharon Cruz, que recebeu 
de presente o livro casebook, autografado 
pelo Prof. Dr. Ronaldo Silva, autor da obra. “ 
Agradecemos a presença da Dra. Sharon 
em nossa escola registrando que nossas 
portas estão sempre abertas para nossos 
irmãos latino – americanos. 

Consultores da FGM visitam a Odonto School:  Na 1ª foto, Lúcio Galhardo  Coelho e João Paulo 
Limão 
Na 2ª foto: Prof. Dr. Ronaldo Silva é contemplado com Sistema de Implantes Arcsys da FGM 
– Kit Cirúrgico em Cirurgia Virtual Guiada: “ Potencial, alta precisão e segurança do sistema 
para a utilização da técnica. Tecnologia de ponta em benefício do profissional e do paciente”, 
afirmou Dr. Ronaldo sobre o sistema. 



Dia do Professor começou a todo vapor na 
Odonto School.
Pela manhã, profi ssionais/alunos do Curso 
de Residência em ODI tiveram aula no Hotel 
Transamérica. 
No período  da tarde foi a vez da prática com  
os escaneamentos, que  aconteceram   em  
pacientes. “A prática é importante para o 
manuseio do equipamento na boca do paci-
ente”, disse o ministrador Fernando Lopes.
Na pessoa do Professor Dr. Ronaldo Silva, 
Coordenador Científi co da Odonto School, a 
escola parabenizou a todos os Professores 
pelo  dia comemorativo  e os professores da 
área de Odontologia.
“ O professor é o que forma todos os profi s-
sionais, ou seja, parabéns para os que tem o 
dom de transmitir o que sabem para formar 
novos mestres. A educação é contínua, nós 
da Odonto School prospectamos ciência”, 
disse o Prof.Dr.Ronaldo Siva.
Saiba mais sobre esse curso:
www.odontoschool.com.br 

Dia da Secretária é comemorado com risoto de arroz e camarão

RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA DIGITAL 

Confi ra nossos
cursos

Conteúdo programático 
na íntegra:

www.odontoschool.com.br


