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SUA REVISTA
D  I  G  I  T  A  L

DEZEMBRO – ENTÃO É NATAL!
Que os nossos dias sejam abençoados e a nossa fé invencível

Natal é época de renascimento; é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos 
e metas para o ano novo que já se anuncia.

É época também de celebrar todas as conquistas vividas e os objetivos alcançados. Esta é 
a época da virada, é tempo de planejar um ano ainda melhor do que este, que está dando 
adeus.

É tempo de reafi rmar parcerias e olhar para frente com determinação e otimismo, levando 
conosco todas as lições que aprendemos.

Nós, da Odonto School, desejamos a você um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero. 
Esperamos, por mais um ano, compartilhar grandes momentos e conquistas junto a você 
e sua família! 

Prof.Dr.Ronaldo Silva – Coordenador Científi co da Odonto School e equipe
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“Que os nossos sorrisos 
da esperança sejam 
infi nitos!”



2022 – Programe – se para estudar conosco: 
 

IMPLANTODONTIA É TRADIÇÃO NA ODONTO SCHOOL

 MARÇO - 2022  

Objetivo: 

O Curso de Residência em 
Implantodontia visa apri-
morar a formação do profis-
sional da área de saúde 
através de fundamentos 
teóricos, treinamento multi-
disciplinar e prático a fim de 
capacitá-lo a atuar siste-
maticamente no campo 
da Implantodontia. O cur-
so oferece kit cirúrgico e 
protético, além do Creden-
ciamento em Cirurgia Virtu-
al Guiada.
Preparar o profissional para 
diagnosticar, planejar e 
executar técnicas cirúrgi-
cas aplicadas direta ou in-
diretamente à implantologia 
oral, bem como viabilidade 
a confecção de prótese im-
plantossuportadas, abordan-
do diferentes situações clínicas 
e destacando o passo a passo 
das técnicas, disponibilizando 
infraestrutura e tecnologia
diferenciada.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS NOSSAS ATIVIDADES 
VOCÊ CONFERE  NA ÍNTEGRA PELO NOSSO SITE OFICIAL: 

odontoschool.com.br 

VOCÊ CONHECE A NOSSA RESIDÊNCIA EM IMPLANTODONTIA?

Duração: R1 - 6 meses / R2 - 12 meses
Início – Março de 2022
80% de aulas Práticas/ 576 horas 

Coordenação: Prof.Dr.Ronaldo Silva - CROSP – 39.908
Participação: Professores Convidados
 
Sextas – Feiras – ( Quinzenal ) - Aulas Teóricas – 8h30 às 10h
Clínica – Das 10h30 às 18h30 
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IMPLANTES EM ÁREAS ESTÉTICAS - REBORDOS CICATRIZADOS 
CAPÍTULO I 
CASO 1

Diagnóstico: Paciente gênero feminino, 56 anos apresentou – se 
com descontentamento em relação a sua prótese fixa anterior. 
Ausência do elemento 21. 

Confira alguns casos do Livro Casebook
Autoria: Prof.Dr.Ronaldo Silva 

PRÓTESES TIPO PROTOCÓLO – CAPÍTULO IV
CASO2

Paciente gênero feminino, 67 anos, portadora de prótese total 
superior e inferior com queixa de instabilidade de prótese total 
inferior e dor na região dos forâmes mentonianos 

Plano de  Tratamento
Confecção de uma nova prótese total superior e uma prótese 
do tipo protocolo inferior  
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Gratidão aos clientes que estiveram conosco

ao longo deste ano. Temos muito orgulho de

trabalhar com a classe responsável por salvar

vidas e levar esperança por dias melhores. 

Boas festas!

Gratidão aos clientes que estiveram conoscoC
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2022 - MAIS CURSOS PRA VOCÊ: 
- Credenciamento em Cirurgia Virtual Guiada – ABRIL /2022
 - Odontologia Digital – FEVEREIRO/2022 

Interessados, entrar em contato :
Whatsapp:  (16)99605.3587  | (16) 99182.9903 

Visite o nosso site:  odontoschool.com.br 

A Odonto School está com inscrições  abertas para o Curso de Especialização em Har-
monização 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 mod-
ernas e dinâmicas da Odontologia, proporcionando um atendimento completo e efi caz aos pa-
cientes, atendendo todas as suas necessidades.
Conteúdo programático completo: www.dontoschool.com.br 

INSCRIÇÕES ABERTAS!



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! 

VOCÊ JÁ IMAGINOU TER ACESSO  
A UMA PLATAFORMA DE

ENSINO QUE PENSA  EM UMA 
ODONTOLOGIA DE RESULTADOS? 

ACESSE: 
odontoschoolonline.com.br 

e conheça!


