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POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 

Obter a satisfação dos clientes, atendendo por completo suas necessidades através da 

agilidade na entrega dos laudos, boa relação com médicos e pacientes, laudos revisados por pelo 

menos dois especialistas, comprometendo toda a empresa na realização e busca por melhorias da 

qualidade, em um ambiente de trabalho que promova a satisfação e a realização de todos os 

colaboradores. 

 

 

DIRETRIZES 

 

Clientes: 

 Prestar um serviço de qualidade em tempo hábil, através de modernas técnicas e 

métodos inovadores; 

 Satisfazer as necessidades, requisitos e expectativas de nossos clientes; 

 Fornecer resultados que orientem um correto diagnóstico, permitindo a tomada de 

medidas preventivas e de tratamento. 

 

Médicos: 

 Prestar um serviço de qualidade na realização das análises prescritas, através da 

eficácia nos resultados, rapidez, e facilidade na obtenção de resultados fidedignos 

que orientem um correto diagnóstico. 

 

Colaboradores: 

 Garantir o desenvolvimento profissional dos colaboradores; 

 Manter os colaboradores motivados; 

 Promover a participação ativa na identificação de melhorias. 

 

Gerência: 

 Alcançar a qualidade desejada, melhorando continuamente a eficiência e a eficácia 

dos processos da empresa; 

 Obter resultados sustentáveis que garantam a manutenção e evolução do 

laboratório; 

 Manter imagem e reconhecimento no mercado.  
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Fornecedores: 

 Garantir uma boa relação qualidade/prazo/preço; 

 Fortalecer as relações de parceira e confiança. 

 

Atendimento: 

 Prestar o melhor atendimento a todos que tiverem contato com o laboratório, 

através de colaboradores capacitados e estrutura adequada; 

 Promover pesquisas de satisfação dos clientes. 

 

Coleta e Transporte de Amostras: 

 Recolher as amostras devidamente armazenadas, assegurando o seu devido 

transporte, garantindo assim, a qualidade dos resultados; 

 Realizar serviços de coleta de amostras através de colaboradores capacitados e de 

acordo com as melhores práticas de qualidade. 

 

Agilidade e Confiabilidade na Entrega dos Resultados: 

 Garantir a validação dos laudos por pelo menos dois especialistas; 

 Manter todos os resultados com acesso direto, por período indeterminado no 

laboratório, permitindo possíveis comparações, bem como histórico do próprio 

laboratório.  

 

Confirmação de Resultados e de Diagnóstico: 

 Manter todas as amostras armazenadas por no mínimo 1 (um) mês, podendo efetuar 

outras análises adicionais por solicitação dos médicos, para confirmação de 

diagnósticos.  

 

Equipe: 

 Dispor de uma equipe de especialistas, permitindo um serviço de qualidade e alta  

confiabilidade, através de profissionais formados (nível superior), técnicos de 

laboratório, pessoal de limpeza, recepcionistas, administrativo e coletadores de 

amostras.  

 

Maringá, Agosto de 2016. 

 

________________________________ 
Dr. Alex Moisés Pimenta 

Diretoria 


