
ANIMAL LABOR
Especialidades Laboratoriais Ltda.

NOSSA POLITICA:

A Direção do “Animal Labor Especialidades Laboratoriais Ltda” compromete – se em desenvolver o Sistema de Gestão da Qualidade buscando sempre a melhoria contínua 
de sua eficácia em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2005, comunicando aos colaboradores sua importância e o compromisso com a sua implementação. 
Compromete – se também em assegurar as boas práticas profissionais, a qualificação analítica e confiabilidade dos resultados gerados e que todo o pessoal envolvido nas 
atividades de ensaio realizadas pelo laboratório esteja familiarizado com a documentação da qualidade.
Assegura que as atividades do laboratório sejam conduzidas em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade, buscando a melhoria contínua necessária ao 
sucesso das atividades da empresa, adequando as atividades e a infraestrutura às necessidades de seus clientes. Assegura também que todos os ensaios serão realizados 
de acordo com os métodos analíticos estabelecidos e aprovados pelos órgãos credenciadores e certificadores. 

NOSSA MISSÃO: 
 
Atuar nas mais diferentes áreas de diagnóstico, para trazer aos nossos clientes a maior quantidade de informações e recursos disponíveis que possam ser aplicados à 
prática na clínica veterinária, sendo reconhecido como um centro de diagnóstico veterinário idôneo, através de utilização de tecnologia de ponta, do aperfeiçoamento 
profissional contínuo e do atendimento personalizado, competente, confiável, dedicado, responsável e carinhoso aos animais.

NOSSOS OBJETIVOS:

· Investir em conhecimento, bom atendimento e rapidez de diagnóstico, oferecer novos serviços e acompanhar as necessidades clínicas. 
· Representar o compromisso de todos os integrantes do Animal Labor Especialidades Laboratoriais Ltda para atender às necessidades dos seus clientes; 
· Garantir o comprometimento do laboratório, no atendimento aos seus clientes, com as boas práticas profissionais e com a qualidade dos seus ensaios, sempre 

realizados de acordo com os métodos estabelecidos e requisitos dos clientes; 
· Garantir os níveis de excelência dos serviços dos laboratórios segundo os objetivos do Sistema de Gestão relativo à qualidade e comprometer-se com a 

conformidade a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005; 
· Garantir que todo o pessoal envolvido nas atividades de ensaios abrangidas pelo laboratório esteja familiarizado com a documentação da qualidade, apliquem as 

políticas e os procedimentos em seus trabalhos e sejam periodicamente avaliados; 
· Divulgar a Política da Qualidade em todos os níveis da empresa e garantir sua implantação e manutenção tornando esta uma responsabilidade de todos os 

componentes do laboratório, sendo supervisionada pelos responsáveis pelo Sistema de Gestão da Qualidade. 
· Verificar a compreensão, aplicação e manutenção da Política da Qualidade e o atendimento aos objetivos da qualidade, por meio de análises críticas do Sistema de 

Gestão da Qualidade pela Direção do Laboratório.

A DIREÇÃO
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