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A indústria 

Em que momento se encontra a Sinus-
max e quais são as linhas que definem
a atual aposta/estratégia da empresa?
A Sinusmax encontra-se numa fase de expan-
são. A indústria desta área oferece atualmente
soluções excecionais, ajudas imperdíveis que
ainda não chegaram a um grande número de
médicos dentistas. Temos vindo a trabalhar
para que o máximo número de consultórios
dentários beneficie destas tecnologias e inova-
ções. Estamos a falar de equipamentos de
laser, de anestesia, de dispositivos que monito-
rizam a osteointegração do implante e infor-
mam o profissional sobre a mobilidade de
dentes vivos, e também de implantes de nova
geração.

Quais são as suas previsões para 2017?
Espera-se um ano particularmente mar-
cado por algum dos seguintes fatores:
renovação, crescimento, di versidade da
oferta?
Há um enorme entusiasmo em torno destas
inovações e por isso, em 2017, esperamos
que muitos mais médicos dentistas usufruam
da tecnologia que colocamos no mercado.

Estamos empenhados em contribuir para a
generalização do uso de novos equipamen-
tos que possam assegurar o sucesso dos nos-
sos clientes. Na área da implantologia, iremos
em breve lançar no mercado produtos resul-
tantes da utilização de novas tecnologias que
responderão às crescentes exi gências dos
médicos dentistas.
Com uma equipa renovada e motivada, em
crescimento, esperamos um desempenho efi -
 caz nesta nossa missão.

Que produtos estão disponíveis (ou
em vias de ser lançados) no mercado
português?
Lançamos no mercado apenas as novidades
com real interesse para os nossos clientes.
Realçamos os laser, os novos equipamentos
de anestesia, o Periotest e o Osstell para me -
dição da osteointegração de implantes e mo -
bilidade de dentes vivos. No domínio da im -
plantologia, novos implantes e ferramentas
auxiliares en trarão no mercado, no decorrer

a fundo

Rui Fernandes, 
diretor comercial da Sinusmax

Equipamentos de anestesia Sleeper One (à esquerda) e Quick Sleeper 5.

Lançamos no mercado apenas as novidades
com real interesse para os nossos clientes“
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deste ano, que farão seguramente a diferen-
ça no panorama atual.

Entre o atual catálogo de produtos/ser-
viços da Sinusmax, existe algum que
justifique particular destaque pelo seu
carácter inovador ou por ser uma novi-
dade absoluta no mercado português?
Destaco a categoria laser, nomeadamente o
de diodo (Wiser) da Doctor Smile, pela gran-
de utilidade em Medicina Dentária. Veja-se
que em muitos países europeus a maioria
dos consultórios dentários utiliza laser no dia
a dia clínico.

Que outros projetos, eventos ou inicia-
tivas estão em marcha (ou a ser equa-
cionados) para os profissionais do se -
tor dentário?
Os projectos mais relevantes vão acontecer a
partir de meados do ano, mas não podemos
adiantar mais.

Que importância atribui a Sinusmax à
área da formação e qual é o calendário
de cursos que tem agendado para os
próximos tempos?
A Sinusmax não tem cursos próprios, mas
patrocina cursos independentes que pres-
tam relevantes serviços e que vão da implan-
tologia até à gestão em Medicina Dentaria,
passando pelas formações em laser e em
anestesia. 
Destaco o curso intensivo de implantologia de
cinco dias, muito diferente do existente no mer-
cado, pois conta com doze professores que
dominam áreas como a anatomia, a TAC, a pró-

tese, a assepsia, os biomateriais e PRF, a perio-
dontologia, a prótese parcial e total so bre
implantes, assim como a colocação de im -
plantes em cadáver e em pacientes. É um curso
de apenas uma semana, mas que pela sua
estrutura permite que o médico dentista saia
preparado para iniciar a sua carreira nesta área. 

Saliento ainda um curso mais longo, de dois
anos, com periodicidade bimestral, com um
programa que atribui no Brasil a especialida-
de em implantologia. Conta com formadores
com larga experiência nesta área, incluindo
desde as novas tecnologias até às técnicas
cirúrgicas mais complexas.

Na sua opinião, em que medida tem
vindo a Sinusmax a contribuir para o
panorama formativo nacional do setor
dentário?
Desde sempre a Sinusmax interessou-se pe -
la formação e informação dos seus clientes,
oferecendo workshops formativos, sessões
de debate aberto, a nossa iniciativa “Conver-
sas redondas”, além de cursos mais estrutu-
rados. Implantologia, utilização da tecnolo-
gia laser e técnicas anestésicas têm sido o
nosso foco e o nosso empenho, provando-o
os inúmeros médicos dentistas que já passa-
ram pelas nossas propostas formativas.

Quais são os principais pontos fortes da
Sinusmax para ganhar a confiança dos
profissionais de Medicina Dentária?
A Medicina Dentaria é muito exigente e cada
vez mais competitiva, por isso os profissio-
nais do setor têm vindo a tomar consciência
da necessidade de se atualizarem, de se dife-
renciarem, de se munirem com o máximo de
ferramentas que os possam ajudar a prestar
serviços de excelência. Por este motivo, a
Sinusmax tem que estar com os médicos
dentistas neste desafio. Ajudar a percorrer
este caminho faz-nos estar próximos e ga -
nhar a sua confiança.

Equipa diretiva:
- Gerência: Maria José Pires.
- Direção comercial: Rui Fernandes.
- Direção técnica: Dr. Anjos Pereira.

Produtos:
- Sistema de implantes IDI (França).
- Sistema de implantes Leader (Itália).
- Biomateriais: Medbone, Kasios, Collagene AT,

Biom’Up.
- Materiais de impressão Kettenbach.
- Equipamentos laser Doctor Smile e Litemedics.
- Equipamento de medição de osteointegração

de implantes e dentes, Periotest e Osstell.
- Equipamento de cirurgia WH.

Outros serviços:
- Prestação de formação na área dos produtos

comercializados.

Sede:
- Matosinhos.

Delegação:
- Lisboa.

Contactos:
- Tel. 229 377 749.
- E-mail: sinusmax@sinusmax.com.
- Website: www.sinusmax.com.

em imagens

Gama de implantes comercializados pela Sinusmax. Laser de diodo da marca Doctor Smile. Equipamento de medição de osteointegração Periotest.
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