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Foi adiada para os dias 29,30 de Junho e 1° e  2 de Julho,  a 39ª Edição do CIOSP, que já 
tem programado, um calendário pontual de atividades científi cas odontológicas para a 
classe; Congresso será no Complexo de Eventos Anhembi, em São Paulo, em uma grande 
área de extensão, localizada no bairro Santana. Até lá!

CROPI acontece em agosto em Ribeirão Preto
Nesta edição, o Prof.Dr.Ronaldo Silva fala sobre a volta dos Congressos Presenciais e 
nos concede uma entrevista trazendo a história do CROPI – Congresso de Reabilitação 
Oral, Periodontia e Implantodontia – Ribeirão Preto – São Paulo – Brasil, marcado  para 
AGOSTO. Fique por dentro! Acompanhe todas as informações e, em breve, a divulgação 
da GRADE CIENTÍFICA. Confi ra a Entrevista!



Odonto School – Como o senhor vê a retomada do CIOSP 
presencialmente? 
Prof.Dr.Ronaldo Silva - “Um dos eventos de Odontologia mais 
respeitados do mundo”, afirma o Prof. Dr. Ronaldo Silva. Pen-
so que será um reencontro dos profissionais da área e um 
momento muito importante para as empresas retomarem o 
fluxo de vendas e demonstração dos mais avançados equi-
pamentos tecnológicos. Foi adiado para final de junho e ini-
cio de julho, porém, com todas as atividades programadas 
em benefício da classe de cirurgiões – dentistas de todo o país. 

Odonto School – Após o CIOSP, o cirur-
gião – dentista terá a oportunidade de es-
tar presente em outros congressos. Qual 
a importância de cada um deles? Atual-
mente o dentista tem um leque extenso 
para participar de encontros científicos 
importantes para alavancar a carreira? 
Prof.Dr.Ronaldo Silva – Sim. A odontologia 
evolui a cada instante, e agora, com novas 
experiências na área de Harmonização Oro-
facial ( HOF ); e os avanços contínuos nas 
demais especialidades, os Congressos fi-
cam cada vez mais oportunos mediante a 

presença de ministradores e empresas de alto nível que “ tratam” do científico, tecnológico, 
dinâmico e operacional da Odontologia de alto grau de excelência. 

Odonto School – CROPI – Congresso de Reabilitação Oral, Periodontia e Implantodontia 
de Ribeirão Preto. O que esses 22 anos de história representam para o senhor, que é o 
idealizador, Presidente do Comitê e responsável por apresentar um elenco de profes-
sores de altíssimo nível e reconhecimento nacional e internacional a  cada edição?
Prof.Dr.Ronaldo Silva – O CROPI, a seu modo,  será representado por uma grande movi-
mentação científica, como acontece há 22 anos. Elencaremos uma gama de Simpósios, 
Conferências e Hand`s on nas áreas de Harmonização Orofacial, Periodontia, Implant-
odontia, Reabilitação Oral, Estética Dentária, Marketing e Gestão em Odontologia, temas 
da atualidade e que hoje estão ativamente, dentro dos consultórios e clínicas do país e 
do mundo. Ao final de cada período dos nossos simpósios trabalharemos com uma mesa 
de discussão, do que foi apresentado reforçando, dessa forma, a maior compreensão das 
aulas ministradas por professores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, 
que fazem a diferença na Odontologia Mundial. Ser Presidente do Comitê do CROPI me 
traz a tranquilidade de que propagar a ciência é o que faz prevalecer a Odontologia de 
Altíssimo Nível. A Ciência é sempre a grande aliada do profissional. 

Odonto School – O senhor já tem previsão para 
a data do CROPI – Presencial – para este ano 
de 2022? Quais as expectativas? 
Prof.Dr.Ronaldo Silva – O CROPI 2022 será 
realizado nos dias 18 e 19 de agosto, em Ri-
beirão Preto – Sede do evento, com a previsão 
de reunir um público que busca diferenciais 
que serão aplicados na carreira, promoven-
do cada vez mais, serviços de qualidade aos  
seus pacientes. Essa é fundamentalmente a 
missão do CROPI.  



FAÇA PARTE DA ODONTO SCHOOL - REFERÊNCIA EM CURSOS

RESIDÊNCIA CLÍNICA EM IMPLANTODONTIA -  MARÇO - 2022 

Objetivo: 
Aprimorar a formação do 
CIRURGIÃO – DENTISTA, 
através de fundamentos 
teóricos, treinamento multi-
disciplinar e prático a fim de 
capacitá-lo a atuar siste-
maticamente no campo 
da Implantodontia. O curso 
oferece kit cirúrgico e protéti-
co, além do Credenciamento 
em Cirurgia Virtual Guiada.
Preparar o profissional para 
diagnosticar, planejar e 
executar técnicas cirúrgi-
cas aplicadas direta ou indi-
retamente à implantologia 
oral, bem como viabilidade 
a confecção de prótese im-
plantossuportadas, abor-
dando diferentes situações 
clínicas e destacando o pas-
so a passo das técnicas, dis-
ponibilizando infraestrutura 
e tecnologia diferenciada.

INÍCIO:
04 DE MARÇO DE 2022

Nova temporada com RECURSOS DIGITAIS
A TRADICIONAL RESIDÊNCIA CLÍNICA EM IMPLANTODONTIA, DA ODONTO SCHOOL, que já certificou 
centenas de cirurgiões – dentistas e beneficiou milhares de pacientes, está de volta com muita 
prática e, agora, com apelo Digital.

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 

odontoschool.com.br 

Virada Digital na Odontologia
19 a 21 de maio de 2022
São Paulo-SP
Palácio das Convenções do Anhembi 

Gram 2022: 
19 e 20 de maio de 2022
São Paulo-SP
Palácio das Convenções do Anhembi  
congressogram.com.br

Guide 2022: 
19 e 20 de maio de 2022 
São Paulo-SP
Palácio das Convenções do Anhembi 
congressoguide.com.br

FACE Salvador
2 a 4 de junho de 2022
Salvador-BA
Fiesta Bahia Hotel 
salvador.facecongress.com.br

IPS e.max 2022: 
14 a 16 de julho de 2022 
São Paulo-SP
Palácio das Convenções do Anhembi 
ipsmeeting.com.br

FACE São Paulo: 
4 a 6 de agosto de 2022
São Paulo-SP
Centro de Convenções Rebouças 
facecongress.com.br

Confira a agenda 2022 Cropi - Congresso de Reabilitação 
Oral Periodontia e Implantodontia 
de Ribeirão Preto
18 e 19 de Agosto de 2022
Ribeirão Preto-SP
cropi.com.br 

IN 2022
15 a 17 de setembro de 2022
São Paulo-SP
Palácio das Convenções do Anhembi 
incongress.com.br

Orto 2022-SPO
22 a 24 de setembro de 2022
São Paulo-SP
Palácio das Convenções do Anhembi 
ortospo.com.br



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 Harmonização Orofacial. A du-
ração 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 efi caz aos pacientes, atendendo todas as 
suas necessidades.
Conteúdo programático completo:
www.odontoschool.com.br 
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CASE BOOK 
PROF.DR. RONALDO SILVA 
CAPÍTULO 10 : PAGINA 369

Paciente gênero mascu-
lino, 45 anos, portador de 
prótese total convencional 
com rebordo maxilar atróf-
ico desejando ser reabilita-
do com implantes e que o 
número de implantes fosse 
equivalente ao número de 
dentes perdidos.

CASO CLINICO –  REABILITAÇÕES OSSEOINTEGRADAS PERSONALIZADAS 

D

Plano de Tratamento – Em função da Severa Atrofi a da maxila foi planejado enxerto ósseo 
e a área doadora foi à crista ilíaca. Após o período de espera dos enxertos foi planejada a insta-
lação de um número de implantes equivalente ao dos dentes perdidos na maxila e mandíbula. 
Foi planejado a reabilitação provisória e posteriormente a reabilitação defi nitiva com metalo-
cerâmica, com dentes anteriores unitários e os posteriores unidos em ambas as arcadas. 

Enxerto ósseo 
Radiografi a Controle (com 16 
anos de Próteses Instalada ) 

Instalação de um número de im-
plantes equivalente ao dos dentes 
perdidos na maxila e mandíbula

Reabilitação defi nitiva com 
Metalocerâmica

SEJA ESPECIALISTA!  INSCRIÇÕES ABERTAS!
(16) 99182.9903 | 99605.3587

odontoschool.com.br 

ESPECIALIZAÇÃO EM  HARMONIZAÇÃO 
OROFACIAL - HOF ODONTO SCHOOL



ACONTECEU NA ODONTO SCHOOL 

Informe-se
(16) 99182.9903 | 99605.3587

odontoschool.com.br 

HOF RESIDENCY: INÍCIO MAIO  2022 

RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA DIGITAL - CIMENTAÇÃO DAY 

Para Cirurgiões – Dentistas 
que queiram adquirir conhe-
cimentos teóricos e práticos 
utilizando as mais moder-
nas técnicas da HARMONI-
ZAÇÃO OROFACIAL – ( HOF ).
IMPORTANTE: Ao fi nalizar o 
curso o profi ssional terá domí-
nio sobre o conteúdo e técni-
cas da Especialidade.

O cirurgião - dentista, Vinícius Trovo dos Santos e espe-
cialista em HOF - Harmonização Orofacial - esteve agora 
pela manhã, na Odonto School retirando seu certifi cado de  
conclusão de curso. Na oportunidade, ele falou da quali-
dade do ensino e da evolução da especialidade. “ O Curso 
aqui da Odonto School foi muito dinâmico, onde tivemos 
resultados importantes nos procedimentos realizados e a 
satisfação nossa como profi ssional e dos pacientes”, disse.

 A Odonto School está à disposição para 
maiores informações.

  16 99182.9903/16 99605.3587 

No último dia, 16/12/2021 - foi 
Dia de Clínica e resultados 
muito satisfatórios no Curso 
de ODI – Odontologia Digital 
Os alunos trabalharam com 
cimentação de coroas com 
casos amplamente satis-
fatórios e de sucesso.
“ É muito gratifi cante ver es-
ses resultados de excelên-
cia,  frutos  da Odontologia 
Digital, do entendimento e 
entrosamento da Equipe em 
relação aos casos dos pa-
cientes. A tendência é que 
a Odontologia evolua cada odontoschool.com.br

 16 99182.9903
16 99605.3587  

Informe-se: 

vez mais proporcionan-
do muitas possibilidades e 
soluções aos pacientes, nos 
diferentes diagnósticos”, 
disseram os Doutores Fer-
nando Lopes e Ronaldo Silva, 
que estão a frente da minis-
tração do Curso.



ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL A TODO VAPOR 
A quinta – feira, do dia 13 de 
Janeiro, começou plena no 
Curso de Especialização de 
Harmonização Orofacial da 
Odonto School.
O conteúdo, “FIOS FACIAIS 
“ prendeu a atenção dos 
alunos que fi caram impres-
sionados com a efi ciência 
do procedimento na face 
dos pacientes.
Os Fios Faciais são res- 
ponsáveis em promover a 
elevação dos tecidos fl ácidos 
ptosados e estimular a pro-
dução de colágeno da pele. 
Na sexta - feira, 14 e sábado 
15, a teoria de todo conteú-
do aprendido foi colocada 
em prática, nos dois dias de 
atendimento clínico.
A prática consolida o que foi 
visto em teoria. 
Para atingir seus objeti-
vos, a Harmonização Oro-
facial, que é uma nova 
especialidade dentro da 
Odontologia, faz uso de  
uma combinação de vários  
procedimentos e técnicas, 
como o de implantes de fi os faciais, visto pelos alunos neste módulo; uma técnica de re-
juvenescimento facial  bastante efi ciente contra a fl acidez. 

Saiba mais sobre nossos cursos da Odonto School.
(16) 99182.9903 | 99605.3587               odontoschool.com.br 

Seu Curso em 2022 está Aqui!
(16) 99182.9903 | 99605.3587               odontoschool.com.br 

Seu Curso em 2022 está Aqui!

TECHNO GUIDE MARCA PRESENÇA NA ODONTO SCHOOL

O Diretor Financeiro e Marke-
ting, Felipe Machado e o Di-
retor de Soluções Digitais, Ra-
fael Soares, da Techno Guide 
- Inovações em Odontologia 
estiveram neste mês de janei-

ro, na Odonto School, com o 
Prof.Dr.Ronaldo Silva. Na oca-
sião, eles falaram sobre a im-
portância da Cirurgia Virtual 
Guiada na Odontologia, auxilio 
ao cirurgião - dentista no di-
agnóstico mais preciso, entre 
outros benefícios da técnica.
Foi um café da manhã produ-
tivo e de muitas informações, onde os diretores receberam das 
mãos do Prof.Dr.Ronaldo Silva, o livro casebook, de sua autoria, 
que inclusive foi autografado e entregue aos parceiros.



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!




