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SUA REVISTA
D  I  G  I  T  A  L

COM O CANUDO NA MÃO, O QUE VOCÊ TEM BUSCADO APÓS A GRADUAÇÃO 
EM ODONTOLOGIA? BUSQUE SER O “FAIXA PRETA” NA SUA ÁREA

HORA DE TOMAR DECISÃO!

É notório, que quando o universitário de Odontologia termina 
o curso, recai sobre ele uma ansiedade extrema, relaciona-
da aos próximos capítulos de sua carreira, ou seja, momento 
de tomar decisões. Mas passada essa fase e a busca para 
conhecer melhor o cotidiano da profi ssão, ele percebe que o 
momento é colocar em prática todo conhecimento adquiri-
do e se familiarizar com a realidade do mercado, que exige 
que os serviços prestados sejam  altamente de qualidade. 
É a partir daí, que o recém – formado procura por cursos de 
pós – graduação e especialização, em determinadas áreas, 
que desempenham um papel fundamental na continuidade 
desta formação e na fi xação do conteúdo, vivenciado desta 
vez, com muito mais intensidade na prática clínica, e em al-
gumas ocasiões em situações inéditas.
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ENSINO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA: IMPLEMENTAR CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA  NOS CURSOS DE PÓS – GRADUAÇÃO É O DIFERENCIAL DA ODONTO SCHOOL



VOCÊ SABE COMO FUNCIONA A ODONTOLOGIA DIGITAL? 
2ª TURMA DE O.D.I DA ODONTO SCHOOL COMEMORA RESULTADOS 

ALTAMENTE SATISFATÓRIOS NA FINALIZAÇÃO DO CURSO 
A especialidade que revoluciona e faz acontecer  conclui casos que transformam a boca 
do paciente; é a tecnologia a serviço da Odontologia 

De forma geral, a tecnologia está mudando a nossa forma de viver. Na Odontologia isso 
não é diferente e já acontece com muita propriedade e em favor do paciente. A Odontolo-
gia Digital é um exemplo disso, pois aproveita os recursos tecnológicos para oferecer um 
tratamento diferenciado aos pacientes oferecendo a possibilidade do profi ssional atuar 
em diferentes áreas. “O método tradicional é muito efi ciente,  apresenta bons resultados, 
mas é muito importante buscar maneiras de otimizar os processos e trazer benefícios 
para profi ssionais e seus clientes; o que a Odontologia Digital faz muito bem”, expli-
ca o Prof.Dr.Ronaldo Silva, Coordenador Científi co da Odonto School”, que conduziu a 
Residência em ODI, ao lado do Prof. Fernando Lopes, especialista no assunto. 

Confi ra o vídeo do Prof.
Dr.Ronaldo Silva sobre essa 
questão e como assegurar 
o profi ssional que é pos-
sível caminhar com alta per-
formance e segurança e 
porque continuar se aper-
feiçoando e se especializan-
do é fundamental.

O conhecimento é o caminho para o sucesso. Terminar 
a faculdade não signifi ca estar pronto para o mercado 
competitivo que exige do profi ssional alta performance 
e habilidades. O mundo mudou e quem não se qualifi ca 
fi ca para trás por conta da rápida evolução da Odontologia” 
Prof.Dr.Ronaldo Silva

Clique para ver o vídeo

Clique para ver o vídeo

Credenciamento em Cirurgia Virtual Guiada – ABRIL /2022 
Informe – se sobre esse curso:                Whatsapp:  (16)99605.3587  | (16) 99182.9903Informe – se sobre esse curso:                Whatsapp:  

Fotos da Residência
em ODI

https://www.youtube.com/watch?v=Il8PDzxO7m4
https://www.youtube.com/watch?v=Il8PDzxO7m4
https://www.youtube.com/watch?v=-w86t_KQU6k
https://www.youtube.com/watch?v=-w86t_KQU6k


Tudo acontece por meio de softwares, scanner intraoral, 
que vieram para facilitar a vida do dentista e permitir que 
os processos sejam feitos com mais velocidade, precisão 
e viabilidade. Além disso, alcançam resultados esperados 
nos tratamentos e têm um alto grau de satisfação dos pa-
cientes. A utilização desse método nos consultórios traz di-
versos avanços em relação às práticas tradicionais, como 
por exemplo o Planejamento digital do sorriso. As imagens 
do escaneamento vão para o computador, que permite a 
análise minuciosa de cada detalhe. Além disso, é possível 
fazer a simulação do tratamento, verifi cando como fi cará o 
sorriso do paciente”, afi rma o Dr.Fernando Lopes, que con-
fi rma que a especialidade “já é o futuro” dos consultórios. 
Confi ra o resultado da paciente que foi tratada no decorrer 
do Curso de Odontologia Digital da Odonto School, que ter-
minou no último dia 12 de março. 

Próxima Turma: Segundo Semestre
Informe – se sobre esse curso:                Whatsapp:  (16) 99182.9903

Próxima Turma: Segundo Semestre
Informe – se sobre esse curso:                Whatsapp: 

 Confi ra o que é possível proporcionar aos pacientes por meio da ODI e 
facilitar o trabalho dos profi ssionais, tornando os processos ágeis e precisos.

Escaneamento Intraoral 
Cópia da boca para 

planejamento do caso 

Software de Planejamento
Simulação do resultado ( antes e depois )

Resultado fi nal
Paciente de 52 anos, com 
os dentes prontos, lentes 
de  contato em porcelana



TELEFONES
(011) 3136-0591
(011) 97431-0369 

SITE
WWW.TECHNOGUIDE.COM.BR

ENDEREÇO

Rua Dr Soares Romeu, 169  

Jd. São Luiz - Ribeirão Preto/SP

CEP 14020-370

Você encontra
Na TechnoGuide®

Planejamento Virtual
Contamos com as melhores soluções de 
Soowares para garannr a entrega do planeja-
mento Cirurgico com precisão e qualidade.

Impressão 3D
Na TechnoGuide® contamos com equipamentos 
e impressoras 3D de úlnma geração além de 
trabalharmos com resinas Cirurgicas que seguem 
todas as normanvas da Anvisa.

Aluguel de  Kits Cirurgicos
Para atende-los do inicio ao fim do Fluxo 
Digital, contamos com principais Kits de 
Cirurgia Guiada para que você possa realizar os 
seus casos de maneira 100% segura.

Sobre a 
TechnoGuide®
Somos especialistas em Planejamento 
Cirurgico e Impressão de Guias de Alta 
Precisão para os principais
Sistemas de Implantes Nacionais e 
Importados e atendendemos todo o 
território Nacional.

Ofereça o melhor da
Implantodontia Digital
para o seu paciente.

Alta Perfomance na

Implantodontia Digital 
com Cirurgia Guiada



Quando vou operar? Essa é uma pergunta imediata do aluno que precisa ser respondida 
com urgência. A rotina da Residência Clínica em Implantodontia é programada envolven-
do um conteúdo enriquecedor. Na primeira fase, o curso tem a preocupação de preparar 
o profissional para fazer um diagnóstico preciso para posteriormente planejar e executar 
as técnicas cirúrgicas aplicadas direta ou indiretamente à implantologia oral. Outro fator, 
que insere esse conteúdo, é viabilizar a confecção de prótese implantosuportadas abor-
dando diferentes situações clínicas, se familiarizando passo a passo com as técnicas sed-
imentando a infraestrutura e tecnologia diferenciada. No Curso de Residência Clínica em 
Implantodontia  da Odonto School, o aluno tem uma car-
ga horária de 576 horas e 100% de aulas práticas. “O aluno, 
que já é cirurgião – dentista tem a ansiedade de operar a 
curto prazo, o que é natural em quem buscar pela espe-
cialidade”, explica o coordenador do curso, Prof.Dr.Ronal-
do Silva. Isso é possível a medida da sua compreensão de 
como são realizados os implantes e da intimidade com a 
técnica,  capaz de beneficiar pessoas que perderam um 
ou até mesmo todos os dentes. A nossa residência em 
implantodontia também tem o enfoque na cirurgia vir-
tual guiada, sem cortes, com baixo sangramento, maior 
previsibilidade e conforto ao paciente”, mais um motivo 
para o aluno querer operar rapidamente por meio dessa 
tecnologia cada vez mais utilizada pela sua praticidade e 
segurança”, ressalta.

RESIDÊNCIA CLÍNICA EM IMPLANTODONTIA 

Saiba mais sobre a Residência Clínica em Implantodontia Odonto School  
Coordenação: Prof.Dr. Ronaldo Silva: pioneiro na técnica de cirurgia sem corte em Ribeirão Preto. 

Confira o Caso Clínico abaixo e os benefícios da Implantodontia
para pacientes que perderam um ou mais dentes

Estudo de caso

Ser um expert e
atuar  em alta
performance é

aprender, 
praticar e evoluir.

O ciclo nunca termina.



DEMANDA FAZ COM QUE 
CIRURGIÕES – DENTISTAS 
PROCUREM POR CURSOS 

MAIS RÁPÍDOS 
No ínicio eu pensava que 
a Harmonização Orofacial 
atenderia só as mulheres. 
Hoje eu vejo que os trata-
mentos são procurados tan-
to por mulheres como tam-
bém pelos homens, relatou a 
Professora e Especialista em 
HOF – Dra. Luciana Corona, que está à frente do Curso de Residência em Hof da Odonto 
School, ao lado do Prof.Dr.Ronaldo Silva. 
Para ela, a harmonização facial masculina, como a feminina, visa melhorar contornos e 
corrigir imperfeições, conforme as queixas e solicitações do paciente. 
Os homens procuram características faciais mais contornadas, o que podemos observar 
nos maxilares mais fortes e retos, maçãs do rosto mais altas e anguladas e queixos defi ni-
dos e ousados. Para esses resultados são necessárias aplicações de pequenas quanti-
dades de ácido hialurônico. 
Já os cirurgiões – dentistas têm sido cada vez mais procurados para a realização de pro-
cedimentos de HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. Para se familiarizar com a especialidade de 
maneira confortável e segura o Curso de HOF RESIDENCY, da Odonto School tem preparado 
o profi ssional para isso. 
São seis meses de Residência onde o profi ssional aprende as técnicas de harmonização 
Orofacial, desde o botox até uma lipoaspiração mecânica de papada”, explica o coor-
denador científi co da Odonto School, Prof.Dr.Ronaldo Silva. E a medida que as inovações 
vão surgindo esse profi s-
sional vai se atualizando. A 
Harmonização Orofacial é 
uma área fantástica onde a 
harmonia estética e sorriso 
caminham juntas”, disse.

ESTÉTICA: HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
 ESPECIALIDADE ATENDE O PÚBLICO FEMININO E MASCULINO

Confi ra fotos do Curso de 
Especialização em Harmo-
nização Orofacial e HOF 
Residency realizados na 
Odonto School, neste mês 
de março.
Módulo – I PRF – Plasma 
Rico em Plaqueta e Plasma 
Gel

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

HOF
Residency
Início Maio  
2022

Dra. Lívia  Simão
Dra.Dhessíca, Dr.Luiz, Dr.Léo, 
Dra.Luciana e Dra. Livia

Saiba porque a Neodent é a 
marca #1 de implantes dentários 
mais utilizada no Brasil

Conheça mais em 

neodent.com.br/escolha1

Sorri r  é uma

A MARCA DE IMPLANTES 

DENTÁRIOS MAIS UTILIZADA 

NO BRASIL
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INÉDITO NA ODONTOSCHOOL 
 Curso de Resinas Injetáveis Bioativas para 
mudar a rotina do seu consultório 
- Venha conhecer e aprender os segre-
dos desta fantástica técnica e mudar de
vez a dinâmica da sua clinica, oferecen-
do um trabalho de qualidade para o seu
paciente! A técnica da resina injetada já
mudou a vida de inúmeros colegas que
fi zeram esse curso!
- As aplicações são inúmeras e não somente
como facetas além de inúmeras variações
utilizando a técnica injetada e a mista simul-
taneamente ou de forma isolada!
Sua grande vantagem em relação a técni-
ca feito a mão é a velocidade de realização
de até 6 facetas anteriores em 1:30h! Pense
nisso na hora de selecionar e planejar seu
caso clínico!

Saiba mais pelo link abaixo! 
Curso de Resinas OdontoSchool

CURSO DE RESINA INJETÁVEL É DESTAQUE 
NO MÊS DE MAIO NA ODONTO SCHOOL

PROF.DR.FLÁVIO HENRIQUES É QUEM
COMANDA A IMERSÃO

TÉCNICA ISENTA NECESSIDADE DE
ESPÁTULAS E DE PINCÉIS 

http://www.odontoschool.com.br/cursos/curso-de-resinas-injetaveis-bioativas-com-o-profdrflavio-henriques/?fbclid=IwAR2jxBJw4aPkQQI4YWQuz6TVG6ZPrJN6wW8IWbpeZYor6FlPiKLBQltkYxw


CROPI 2022 EM ALTA PERFORMANCE

CROPI vem aí em agosto com uma ampla grade científi ca 
com a participação dos maiores experts do Brasil. Já tem 
local defi nido. O evento híbrido ( online e presencial), acon-
tece nos dias 18 e 19 de agosto no Hotel Mont Blanc, Ribeirão 
Preto. 

Não fi que de fora e acompanhe tudo por aqui! 

- 12 professores 
- Grade científi ca com os mais atualizados temas da 
Odontologia nas áreas de:

- REABILITAÇÃO ORAL
- PERIODONTIA
- IMPLANTODONTIA
- HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 
- ODONTOLOGIA DIGITAL 
- GESTÃO E MARKETING 
- HANDS – ON DAS ESPECIALIDADES

Programe – se! 

Você empresário, traga a sua empresa para juntos mais 
uma vez, comemorarmos a propagação da ciência em 

360°.

2022 - MAIS CURSOS PRA VOCÊ

Odontologia Digital – JUNHO /2022 – IMERSÃO 
Interessados entrar em contato        :  (16)99605.3587  | (16) 99182.9903
                  Visite o nosso site: odontoschool.com.br
Interessados entrar em contato        :  
                  Visite o nosso site: odontoschool.com.br



ACESSE:
odontoschoolonline.com.br

e conheça!

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


