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SUA REVISTA
D  I  G  I  T  A  L

PROF.DR. RONALDO SILVA CONTABILIZA 
CERCA DE 20 MIL IMPLANTES INSTALADOS

Pioneiro na implantação de novas técnicas cirúrgicas em Ribeirão Preto, utilizando a 
técnica da CVG – Cirurgia Virtual Guiada, o Prof. Dr. Ronaldo Silva contabiliza cerca de 
20 mil implantes instalados. Os pacientes são de Ribeirão Preto, região e até mesmo do 
exterior, que anualmente visitam a cidade para tratamento no Instituto Ronaldo Silva 
Odontologia. A Cirurgia virtual Guiada é uma grande aliada de seu trabalho, pelo fato de 
ser menos invasiva,  sem cortes, e é realizada por meio de um planejamento pré-operatório 
permitindo ao profi ssional escolher os locais ideais, para a 
fi xação dos  parafusos de titânio, sem ‘abrir’ a gengiva.

“ É uma técnica que promove  mais conforto e segurança 
ao paciente, além de um imediato retorno à sua rotina”, 
afi rma Ronaldo Silva, que diariamente faz implantes com 
esse sistema, solucionando casos de reabilitação oral de 
indivíduos parcial ou totalmente desdentados. 
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Cirurgia virtual guiada 
é uma grande aliada de 
seu trabalho.

“A falta de dentes provoca prejuízo em 
todo sistema de músculos da face, tecidos 
gengivais, promove perda óssea, diminui 
a autoestima, comprometendo a masti-
gação. Não importa a idade e sim o estado 
geral de saúde do paciente para que ele 
receba os tão desejados implantes”, que 
muda a vida da pessoa por completo. 



DE RIBEIRÃO PRETO PARA O MUNDO
O Prof.Dr.Ronaldo Silva atende pacientes que vem de outros países para tratamento e con-
trole. Esse último mês, a clínica recebeu a Case Manager de Hospital, Christie Chowanietz 
e Rick Walkenspaw, ambos, pacientes do Instituto Ronaldo Silva Odontologia, há muitos 
anos. Coincidentemente eles vieram de Chicago neste último mês  e registraram seus 
depoimentos. Confira pelos links abaixo: 

Christie Chowanietz
“ Eu precisava instalar alguns implantes e vim para o Brasil fazer tratamento com o Prof.
Dr.Ronaldo Silva”, disse a Case Manager de Hospital, que vem de Chicago para Ribeirão 
Preto tratar no Instituto Ronaldo Silva Odontologia. Me sinto em casa. Meu caso foi solu-
cionado com muita eficiência e por isso venho todos os anos dos Estados Unidos para 
ser atendida. Um excelente profissional”,disse. 

TECHNOGUIDE TAMBÉM É GUIADA 
Há 3 anos a TechnoGuide vem ganhando espaço nos consultórios, clínicas e eventos por 
todo o Brasil e no Mundo. 
No intuito de trazer inovações tecnológicas a empresa investe nos melhores softwares, 
máquinas e o mais importante, em pessoas.
Temos um time multidisciplinar formados por Cirurgiões Dentistas, Radiologistas, Técnicos 
em prótese e Gestores, garantindo atendimento especializado, individualizado e de alta 
performance. 
Focados no compromisso de entrega, a TechnoGuide tem os menores prazos, se tornando 
a empresa mais rápidas do mercado. 
Nascemos em São Paulo, hoje estamos localizados em Ribeirão Preto, mas atendemos 
todo o Brasil, bem como alguns países.
Nosso objetivo é levar tudo que há de melhor da Odontologia digital, por isso atuamos 
também com Cursos, Residências e Aulas para entregar tudo o que há de mais tecnológico 
na atualidade para você dentista. 
Entre para o Universo da Odontologia Digital junto com a TechnoGuide!
#vempratechnoguide

Rick Walkenspaw
“Rick Walkenspaw fala que vem de Chicago, E.U.A para 
tratar com o Prof.Dr.Ronaldo Silva. Ele afirma que não 
teve uma experiência muito boa com a Odontologia 
Americana e com o Dr.Ronaldo conseguiu transformar a 
vida e o sorriso e com certeza vai voltar. Sempre retorna”

Clique aqui e veja
o depoimento

Clique aqui e veja
o depoimento

https://www.youtube.com/watch?v=tOfxO702w9M
https://www.youtube.com/watch?v=Cg704rK2B3Q




Ascensão: cursos na área de harmonização orofacial movimentaram a odonto 
school neste mês de fevereiro; 
Especialidade que mais cresce no mercado odontológico atrai cada vez mais 
profi ssionais para o ramo que têm mudado a realidade de seus consultórios 

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

Os procedimentos estéticos são cada vez mais procurados pelo público feminino, e agora 
também, em maior frequência pelo público masculino. Tudo isso porque a especialidade 
de Harmonização Orofacial proporciona bem – estar, trabalha positivamente a autoestima,  
promove a  harmonia do rosto e um sorriso irradiante.
O sucesso é tanto, que entre os anos de 2011pra cá, o mercado de HOF expandiu, principal-
mente  depois que o Conselho Federal de Odontologia (CFO) regularizou a prática como es-
pecialidade odontológica. Diante disso, para os próximos anos, as expectativas tendem au-
mentar nesse cenário potencializando o país nesse ramo tão diferenciado no quesito estética.

Cirurgião-dentista: quais as vantagens 
de investir em uma especialização e Cursos 
de Harmonização Facial? 

Quem responde é o Prof.Dr.Ronaldo Silva – 
Coordenador Científi co da Odonto School, 
que também é especialista em Harmoni-
zação Orofacial, além de outras áreas de 
atuação. 
“ A harmonização Orofacial é uma opor-
tunidade de crescimento profi ssional, 
dentro desta especialidade, que cresce 
a cada dia pelas tendências dos trata-
mentos oferecidos, produtos de altíssima 
qualidade em favor do rejuvenescimento 
facial, ou seja, um salto conquistado pela 
classe odontológica e pacientes que bus-
cam por esses tratamentos que propor-
cionam resultados de excelência”, disse. 

Confi ra fotos do Curso de Especialização 
em Harmonização Orofacial e HOF Resi-
dency realizados na Odonto School, neste 
mês de fevereiro. 



CURSO DE RESINA INJETÁVEL É DESTAQUE NO MÊS DE MAIO NA ODONTO SCHOOL; 
PROF.DR.FLÁVIO HENRIQUES É QUEM COMANDA A IMERSÃO; TÉCNICA ISENTA NE-
CESSIDADE DE ESPÁTULAS E DE PINCÉIS 

INÉDITO NA ODONTOSCHOOL 
 Curso de Resinas Injetáveis Bioativas para 
mudar a rotina do seu consultório 
- Venha conhecer e aprender os segredos 
desta fantástica técnica e mudar de vez a 
dinâmica da sua clinica, oferecendo um tra-
balho de qualidade para o seu paciente! A 
técnica da resina injetada já mudou a vida 
de inúmeros colegas que fizeram 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

CROPI vem aí em agosto com uma ampla grade científica com a 
participação de um grande staff de professores renomados

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


FAÇA PARTE DA ODONTO SCHOOL – REFERÊNCIA EM CURSOS

Caso Clínico - Paciente Rick Walkenspaw
Paciente que num curto prazo de tempo conseguiu fazer sua Reabilitação Osseointegrada por 
meio da Cirurgia Virtual Guiada.

RESIDÊNCIA CLÍNICA EM IMPLANTODONTIA - MARÇO - 2022 
Nova temporada com RECURSOS DIGITAIS

A TRADICIONAL RESIDÊNCIA CLÍNICA EM IM-
PLANTODONTIA, 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.

Objetivo:
Aprimorar a formação do CIRURGIÃO – DENTISTA, através de fundamentos teóricos, treinamen-
to multidisciplinar e prático a fim de capacitá-lo a atuar sistematicamente no campo da 
Implantodontia. O curso oferece kit cirúrgico e protético, além do Credenciamento em 
Cirurgia Virtual Guiada.
Preparar o profissional para diagnosticar, planejar e executar técnicas cirúrgicas aplica-
das direta ou indiretamente à implantologia oral, bem como viabilidade a confecção de 
prótese implantossuportadas, abordando diferentes situações clínicas e destacando o 
passo a passo das técnicas, disponibilizando infraestrutura e tecnologia diferenciada.

INÍCIO: 04 DE MARÇO DE 2022 

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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http://www.odontoschool.com.br/cursos/residencia-em-implantologia-oral/


2022 - MAIS CURSOS PRA VOCÊ

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

www. odontoschool.com.br

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

www. odontoschool.com.br

ESPECIALIZAÇÃO EM  
HARMONIZAÇÃO 

OROFACIAL
HOF ODONTO SCHOOL 

A Odonto School está com 
inscrições  abertas para o 
Curso de Especialização em 
Harmonização Orofacial.
A duração é de 18 meses, 3 
vezes ao mês.
Objetivo do Curso:
Capacitar o cirurgião den-
tista a atuar na estética fun-
cional da face, com técnicas 
modernas e dinâmicas da 
Odontologia, proporciona-
ndo um atendimento com-
pleto e efi caz aos pacientes, 
atendendo todas as suas 
necessidades.
Conteúdo programático 
completo: 

www.dontoschool.com.br 

Para Cirurgiões – Dentistas que queiram adquirir conhecimentos teóricos e práticos utili-
zando as mais modernas técnicas da HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ( HOF ).

IMPORTANTE: Ao fi nalizar o curso o profi ssional terá domínio sobre o conteúdo e técnicas 
da Especialidade.

Odontologia Digital – MARÇO/2022 – IMERSÃO 09,10,11 e 12 de Março 
Interessados entrar em contato                Whatsapp:  (16)99605.3587  | (16) 99182.9903

Visite o nosso site: odontoschool.com.br

HOF Residency
 Início Maio  2022

Interessados entrar em contato                Whatsapp:  

SEJA ESPECIALISTA!  INSCRIÇÕES ABERTAS! 

SEJA ESPECIALISTA!  INSCRIÇÕES ABERTAS! 






