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Prof.Dr.RonaldoSilva é reconhecido como um 
dos ícones da Odontologia Brasileira 
A Revista Revide do fi nal de outubro, mês em que se comemorou o Dia do Dentista, co-
locou em pauta “ A Odontologia em Destaque” e profi ssionais que atuam em diferentes 
subespecialidades e que buscam atualização constante para manter a saúde bucal e 
autoestima dos pacientes.
A edição, aponta o Prof.Dr.Ronaldo Silva, como um dos ícones da Odontologia brasileira.
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PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL

PROF. DR. 
RONALDO SILVA
Uma carreira pautada em cuidar das pessoas como um 
todo; odontólogo, especialista em implantes, próteses 
e estética e Harmonização Orofacial

O Prof. Dr. Ronaldo Silva é um dos 
ícones da Odontologia brasilei-
ra. Ao longo de 33 anos, criou 

uma carreira pautada em cuidar das 
pessoas como um todo. Graduado em 
1988, pela Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) de Araçatuba, com mestrado 
e doutorado pela Universidade de São 
Paulo (FORP-USP), o odontólogo, que 
é especialista em implantes, próteses 
e estética e Harmonização Orofacial, 
direcionou sua carreira para levar mais 
qualidade de vida aos seus pacientes. 
“Desde quando escolhi ser cirurgião-
-dentista, já tinha comigo a visão de 
que ser dentista era cuidar das pessoas 
como um todo embasado em proto-
colos eficientes. Todos os dias, fazemos 
isso com muito louvor, com resultados 
de excelência, sempre contando com a 
evolução e aprimoramento científico”, 
disse o especialista.

PIONEIRO 
Ronaldo é pioneiro na implantação 

de novas técnicas cirúrgicas em Ribei-
rão Preto, como por exemplo, a CVG 
– Cirurgia Virtual Guiada, com menor 
invasividade, que dispensa cortes e 
é realizada por meio de um planeja-
mento pré-operatório, permitindo ao 
profissional escolher os locais ideais 
para a fixação dos parafusos de titânio, 
sem ‘abrir’ a gengiva, promovendo mais 
conforto e segurança ao paciente, além 
de um imediato retorno à sua rotina. 

São cerca de 20 mil implantes insta-
lados, solucionando casos de reabilita-
ção oral de indivíduos parcial ou total-
mente desdentados. “A falta de dentes 
provoca prejuízo em todo sistema de 
músculos da face, tecidos gengivais, 
promove perda óssea, diminui a auto-
estima, comprometendo a mastigação. 
Nos dias de hoje, é altamente possível 
e acessível recuperar a saúde oral des-
mistificando que a falta de dentição é 
algo natural do tempo. Não importa a 
idade e sim o estado geral de saúde do 
paciente para que ele receba os tão de-
sejados implantes, que mudam a vida 
da pessoa por completo”, comenta. 

INSTITUTO 
Há mais de 20 anos, o especialista 

atende pacientes de Ribeirão Preto, re-
gião e todo o país no Instituto Ronaldo 
Silva, que leva seu nome. Já passaram 

O doutor Ronaldo 
Silva é considerado 
um dos ícones 
da odontologia 
brasileira, com 33 
anos de profissão
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Sorriso”, criado em 2001, pelo Instituto, 
o programa realiza implantes orais com 
custo apenas de materiais. O objetivo é 
colaborar com pacientes que não po-
dem custear o valor total de um trata-
mento de implantes orais. O subsídio 
pode chegar até a 50% de desconto e 
beneficia pacientes que sofrem com a 
falta de um ou até de todos os dentes. 
Os procedimentos são realizados por 
profissionais que fazem Intercâmbio 
Científico na área de Implantodontia 
no Instituto Ronaldo Silva Odontologia.

CONGRESSO, ODONTO
SCHOOL E CASEBOOK
Além do currículo impecável, tra-

balhos pioneiros e todo trabalho social 
que desenvolve, o Prof. Dr. Ronaldo Sil-
va também é criador e presidente do 
comitê do Congresso de Reabilitação 
Oral Periodontia e Implantodontia de 
Ribeirão Preto (CROPI), que existe há 22 
anos e cataloga mais de 150 professo-
res de renome, que todos os anos par-
ticipam do evento. Em 2020, o CROPI 
realizou o Cropi Lives Solidário, logo no 
início da pandemia. Este ano, a edição 
intitulada CROPI CONNECT, prospectou 
ciência com a participação de 80 pro-
fessores de excelência. “Em 33 anos de 
profissão e de relacionamento, tive a 
oportunidade de construir a história do 
CROPI, um congresso que há mais de 
duas décadas vem cumprindo seu pa-
pel em divulgar os avanços da Odonto-
logia por meio de ministradores e em-
presas, comprometidos com a ciência 
odontológica”, enfatiza Silva.

O especialista também é coorde-
nador da Odonto School – Escola de 
Odontologia, que integra o espaço do 
Instituto Ronaldo Silva, e membro da 
Academia Americana de Ósseo Integra-
ção, que busca a ação de intercâmbio 
científico. Na escola, Silva é responsá-
vel pelos conteúdos e andamento dos 
cursos de Residência em Implantologia 
Oral, com ênfase em Cirurgia Virtual 
Guiada, HOF Residency, Especialização 
em HOF (Harmonização Orofacial) e 
Odontologia Digital, que se utiliza de 
sistemas e equipamentos, que tornam 
os planejamentos mais rápidos e preci-
sos. O especialista ainda é autor do livro 
Casebook, hoje a cartilha da Implanto-
dontia Brasileira, com mais de mil fotos 
e diferentes casos clínicos. 

O Prof. Doutor Ronaldo Silva é pioneiro da CVG – Cirurgia Virtual Guiada, criador 
do CROPI, idealizador do projeto social “Implante seu Sorriso”, coordenador da 
Odonto School e há mais de 20 anos atende no Instituto Ronaldo Silva

pelo Instituto mais de seis mil pacien-
tes, que receberam tratamento odon-
tológico. “O respeito vem embasado no 
nosso investimento na Odontologia de 
ponta. Investimos constantemente na 
parte estrutural e no aprimoramento 
profissional, por meio de congressos, 

de novas técnicas cirúrgicas, enfim, 
tudo o que há de mais moderno na 
área, desde a biossegurança até as 
técnicas odontológicas avançadas nos 
dias de hoje”, ressalta.

O profissional também é idealiza-
dor do projeto social “Implante seu 



COMO A TECNOLOGIA VEM 
TRANSFORMANDO A ODONTOLOGIA?

Atualmente a tecnologia está presente 
em todas as profissões. Na odontolo-
gia não é diferente, a odontologia digital 
está fortemente presente nos consultóri-
os odontológicos e a tendência é infiltrar 
no cotidiano do dentista a cada dia. Com 
o uso de computadores, scanners, impres-
soras 3D e softwares específicos para den-
tistas os procedimentos estão sendo cada 
vez mais bem planejados e executados de 
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Toda essa modernidade que chega para o 
setor odontológico traz mais facilidade para 
o profissional e comodidade para o paci-
ente que tem à disposição procedimentos 
cada vez menos invasivos, menos doloridos 
e mais rápidos.
Profissionais que já trabalham com esse 
sistema comprovam essa eficiência. 
Por isso os cursos de Odontologia Digital, 
Cirurgia Virtual Guiada e Implantodontia 
têm sido tão importantes para quem quer 
acompanhar essa evolução. “O curso de 
Odontologia Digital tem o comprometi-
mento de preparar o Cirurgião - Dentista 
para o conhecimento desta técnica, mais 
precisa, menos invasiva, com maior  previs-
ibilidade, rapidez e segurança ao paciente, 
tanto no processo estético, cirúrgico quan-
to na prótese final”, afirma o Prof.Dr. Ronal-
do Silva, coordenador científico da Odonto 
School, que oferece cursos de ODI, Cirurgia 

INSCRIÇÕES ABERTAS!
A Odonto School está com inscrições  abertas 
para o Curso de Especialização em Harmo-
nização Orofacial. A duração é de 18 meses, 
3 vezes ao mês.
Objetivo do Curso:
Capacitar o cirurgião dentista a atuar na 
estética funcional da face, com técnicas 
modernas e dinâmicas da Odontologia, 
proporcionando um atendimento completo 
e eficaz aos pacientes, atendendo todas as 
suas necessidades.
Conteúdo programático completo: 
odontoschool.com.br 
 Tópicos:
Modulo 1:  Anatomia da face
Modulo 2: Terapêutica medicamentosa
Modulo 3: Emergências Médicas 
Modulo 4: Microagulhamento
Modulo 5: Agregados leuco-plaquetários 
autólogos e habilitação em venopunção
Modulo 6: Toxina Botulínica básico e 
avançado (estético e terapêutico)
Modulo 7: Preenchedor básico e avançado: 

Virtual Guiada e 
Implantodontia. 
Ainda segun-
do o especialista, 
a Cirurgia Virtu-
al Guiada aliada 
a ODI- Odontolo-
gia Digital faz par-
te desse processo, 
já que os fatores da cirurgia digitalmente 
guiada está aprovada como um método 
eficiente e confiável para se alcançar resul-
tados estéticos e funcionais. 
“O fluxo digital contribui muito para decisões 
assertivas, a partir do momento em que o 
profissional se  habilita para isso, opta por 
escolhas certas que geram recompensas e 
satisfações; o scanner intraoral, programas 
de planejamento virtual, entre outras tec-
nologias contribuem para o resultado final 
de excelência.

ODONTOSCHOOL.COM. BR 
Credenciamento em Cirurgia Virtual Guiada 
Residência em Implantodontia 
Odontologia Digital 

Interessados podem entrar em
 contato nos números:

(16) 3797 – 8080 |  (16) 99182 – 9903 

ESPECIALIZAÇÃO EM HOF ODONTO SCHOOL

Modulo 8: MD Codes
Modulo 9: Lasers e Fotobiomodulação: 
Modulo 10: Bioestimuladores e Preenche-
dores de Média Permanência
Modulo 11: Bichectomia: 
Modulo 12: Lipoaspiração submentoniana 
cirúrgica
Modulo 13: Fios de PDO básico e avançado 
Modulo 14: Fios italianos e Russos (avança-
do – ancoragem aponeurótica): 
Modulo 15: Rinomodelação Clínica
Modulo 16: Lip Lift
Modulo 17: Eyebrow lifting com e sem an-
coragem rígida: 
Modulo 18: Lifting facial avançado: 



ACONTECEU NA ODONTO SCHOOL 
Curso de credenciamento em  Cirurgia Virtual Guiada:
Prof.Dr.Ronaldo Silva com os cirurgiões – dentistas, Dr.Fábio Lorenzato, Dra. Cristina Berbel 
Custódio Gatto e Dr. César Augusto de Souza, agora, credenciados em Cirurgia Virtual Guiada 
– Curso Técnico, Laboratorial, Prático Demonstrativo e Prática Clínica. 
“ Foi um curso muito intenso com teoria e muita prática; participamos de um hands on – 
sistema Grand Morse da NEODENT e operamos pacientes com total tranquilidade, afirmaram 
os participantes. Recomendamos a Odonto School e faremos a Residência em
Implantodontia, aqui“. Confira as fotos!

HOF Residency 
O Curso de Harmonização Orofacial - intitulado HOF Residency  iniciou no dia 21/10, na 
Odonto School.
Com coordenação científica do Especialista em HOF prof.dr.Ronaldo Silva e coordenação da 
Dra. Luciana Corona, a residência de seis módulos visa preparar o cirurgião - dentista para a 
execução dos Procedimentos em Harmonização Orofacial.
“ Desejamos boas - vindas aos alunos e que aproveitem essa residência. A Harmonização    
Orofacial é uma especialidade que trabalha um conjunto de procedimentos responsáveis 
pelo equilíbrio estético e funcional da face, as medidas faciais e dentais em proporções ade-
quadas, que tornam a face e o sorriso belos e harmoniosos”, disse o Prof. Dr.Ronaldo Silva. Os 
alunos iniciaram com aula teórica e prática clínica.

Prof.Dr.Ronaldo Silva participa de Curso em 
Santa Catarina 

O Prof.Dr.Ronaldo Silva, presente no dia 31/10, 
na 6a Edição do Curso de Anatomia Aplica-
da em Cadáveres, com Ênfase em Harmoni-
zação Facial no Instituto de Treinamento em 
Cadáveres Frescos - ITC - em Balneário de 
Camburiú – SC, recebendo certificado. 
“Parabéns a todos pela organização e ex-
celência do Curso como um todo.  Estou mui-
to feliz em ter participado desta edição, vis-
to que o aprimoramento e a ciência sempre 
estiveram presentes na minha carreira para 
oferecer o melhor atendimento aos meus 

pacientes”.Aprimoramento sempre, pois a 
odontologia evolui a cada dia”, disse.



Especialização em Harmonização Orofacial

Ozonioterapia associada com Laser. Aula 
prática, do Prof. Antônio Alberto Lopes Elias 
contou com a participação da equipe da 
Bioage Ribeirão Preto - marca nacional de 
dermocosméticos. 

Consulte nossos cursos e as informações do 
Curso de Especialização em Harmonização 
Orofacial – Novembro 

www. odontoschool.com.br

Plataforma EAD voltada aos profi ssionais da Odontologia de várias especialidades e a 
acadêmicos que buscam, cada vez mais, por aperfeiçoamento e acesso às inovações tec-
nológicas. Por meio dela será possível acessar os conteúdos exclusivos com profi ssionais re-
nomados nacionalmente e internacionalmente, interagir com os especialistas, buscar pro-
moções  e negócios junto às empresas parceiras do projeto, entre outras facilidades. Seja 
bem – vindo! 

ACESSE: odontoschoolonline.com.br e conheça!

VOCÊ JÁ IMAGINOU TER ACESSO  
A UMA PLATAFORMA DE

ENSINO QUE PENSA  EM UMA 
ODONTOLOGIA DE RESULTADOS? 
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