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Mercado

QQuando o assunto é segu-
rança hospitalar, os temas 
limpeza e esterilização estão 
sempre em pauta, uma vez 
que o setor de higiene de um 
hospital é diariamente ex-
posto aos riscos biológicos. 
Em um ambiente em que o 
risco de contaminação é po-
tencialmente maior, é funda-
mental seguir corretamente 

Qualidade atestada
Empresa investe 
na busca por 
certificados para 
produtos de limpeza, 
desinfecção e 
esterilização na 
Saúde

os protocolos de higiene e 
desinfecção.  

É com essa filosofia que a 
Cisa, fabricante e comercian-
te de equipamentos e produ-
tos para limpeza, desinfec-
ção e esterilização de artigos 
médico-hospitalares, atua há 
17 anos no Brasil. A empresa 
possui diversos certificados, 
como ISO 9001:2008, Direti-
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va Europeia PED e Boas Prá-
ticas de Fabricação. 

Para Gilson Jorge Teixeira 
Ramos, diretor superinten-
dente da empresa, esses selos 
atestam a qualidade e o pa-
drão dos produtos. “Eles con-
tribuem para que os produtos 
tenham maior valor agregado 
e transmitem mais credibi-
lidade aos clientes, visto que 
os mesmos estão adquirindo 
produtos com qualidade e tec-
nologia”, acrescenta.

Ainda sobre as certifi-
cações, Ramos revela que, 
neste ano, a empresa está 
finalizando todos os proces-
sos e etapas referentes à ISO 
14001, que irá certificar o 
Sistema de Gestão Ambien-
tal da instituição.  

Barreiras no setor 
público

Estrutura 

O diretor superintendente 
acredita que a maior deficiên-
cia do segmento médico-hos-
pitalar está no setor público, 
“o qual possui um sistema de 
compras baseado apenas no 
menor preço, sem levar em 
consideração características 
que são importantes, como 
tecnologia, qualidade de ser-
viço e custo-benefício dos 
equipamentos e produtos”.

Para Ramos, essa realidade 
faz com que a saúde públi-
ca esteja sempre comprando 
equipamentos e serviços ul-
trapassados, com enorme gas-
to de manutenção e energia. 

Zelar pela segurança dos 
pacientes e dos profissionais 
da área de saúde é o principal 
objetivo das empresas espe-
cializadas em limpeza hos-
pitalar. É seguindo essa pre-
missa que a Cisa desenvolve, 
fabrica e comercializa equi-
pamentos e produtos para 
limpeza, desinfecção e este-
rilização de artigos médico-

Indo na contramão desse 
fato, o profissional comenta 
que os equipamentos ofere-
cidos pela empresa contem-
plam, atualmente, conceitos 
sustentáveis que fazem parte 
de um programa interno de-
nominado “Cisa ECO”. “Neste 
plano, relacionamos a eficiên-
cia energética – funções Stand 
By, EE-Eficiência energética, 
Start/Stop Automático de va-
por – e a economia de água”. 

Gilson 
Jorge 
Teixeira 
Ramos,  
diretor da 
CISA.
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-hospitalares, além de produtos 
para monitoramento de proces-
sos e sistemas para o tratamento 
de resíduos hospitalares.

A empresa possui uma es-
trutura que abrange uma fá-
brica própria, localizada em 
Joinville (SC), inaugurada em 
2002; uma filial em São Paulo, 
rede de vendas e assistências 
técnica em todos os Estados 
do Brasil e uma rede de distri-
buidores em todos os países da 
América Latina. 

Além de oferecer soluções 
para centrais de material e es-
terilização, como autoclaves, 

termodesinfectoras, mobiliá-
rio e consumíveis para CME, 
a Cisa fabrica sistemas para 
tratamento de resíduos sólidos 
hospitalares e equipamentos 
para laboratórios, indústrias 
farmacêuticas e alimentícias.

“A empresa conquistou 
clientes entre as grandes mul-
tinacionais alimentícias e os 
maiores hospitais-referência 
do país e da América Latina, 
assegurando 25% de market 
share no segmento de central 
de material e esterilização do 
Brasil”, ressalta Ramos sobre 
os grandes parceiros. H

Diferencial
Segundo Ramos, o grande diferen-

cial da fabricante está na excelência 
da sua equipe, assim como na quali-
dade do seu ambiente de trabalho. A 
Cisa foi eleita, nos últimos dois anos, 
como uma das melhores empresas 
para se trabalhar, conforme a pesqui-
sa realizada pelo Instituto Great Pla-
ce to Work. “Isto garante que nossos 
produtos e serviços sejam produzidos 
e prestados com extrema dedicação 
e observância às normas, garantin-
do a excelência tanto na fabricação e 
comercialização, quanto nos serviços 
prestados por nossas equipes”.

OS SELOS CONTRIBUEM PARA QUE OS PRODUTOS 
TENHAM MAIOR VALOR AGREGADO E TRANSMITEM MAIS 
CREDIBILIDADE AOS CLIENTES, VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO 
ADQUIRINDO PRODUTOS COM QUALIDADE E TECNOLOGIA.”   

Gilson Jorge Teixeira Ramos  
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