Histórico

Fundado em outubro de 2002, o Laboratório Vidavet iniciou suas atividades junto às Clínicas
Veterinárias da cidade de Botucatu e região, tendo como principal objetivo centralizar os
exames em um local especializado para o diagnóstico veterinário.

Essa iniciativa foi dada pela proprietária Farmacêutica-Bioquímica Eliane Martins de Lima Paes
Secco que atua na área de diagnóstico humano desde 1992 e Guilherme da Silva Paes Secco
atuante no setor de agronegócios.

Em 2004, deu início a realização do exame de A.I.E.( diagnóstico de Anemia Infecciosa
Equina) juntamente com a Dra. Carla Gasparotto Chande Vasconcelos que assumiu a
Responsabilidade Técnica do laboratório e permanece até hoje em parceria e sociedade com o
Laboratório Vidavet desempenhando suas atividades pautadas na ética, profissionalismo e
interesse voltado ao bem comum.

Inspirado num mercado em crescimento, novos investimentos foram realizados em 2006. Com
modernas salas de exames, todas separadas por área de atividade, novos equipamentos de
informática, sistema de armazenamento de materiais e documentos, o Vidavet inaugurou suas
novas instalações em prédio próprio na Rua: Prudente de Moraes, 677, no Centro de Botucatu.
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Contando com o conhecimento da Dra. Carla na área de microbiologia, o Laboratório Vidavet
iniciou suas atividades na área da Qualidade do Leite, buscando o isolamento dos agentes
causadores da mastite bovina. Sendo o leite uma das principais atividades econômicas do
país, hoje o Laboratório Vidavet recebe análises microbiológicas de leite vindas de todas as
regiões do Brasil.

Por meio de parcerias com pesquisas no setor de medicamentos, diagnósticos e agronegócios,
o Laboratório Vidavet implementa em 2011 os setores de diagnósticos imunológicos e
hormonais com novos equipamentos e metodologias.

Visando a preservação do meio ambiente e a diminuição da utilização dos recursos naturais, a
separação do lixo comum e lixo potencialmente infectante (Gerenciamento de Resíduos
sólidos)
é uma atividade da rotina
diária do Laboratório. Os funcionários do VIDAVET são legalmente habilitados e treinados para
as funções exercidas e são continuamente instruídos para o uso de EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual), garantindo os princípios de Biossegurança.

”O Laboratório VidaVet busca o conhecimento técnico e científico valorizando o lado humano,
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as parcerias, o trabalho em equipe, os avanços da medicina e exigências das Normativas.”

Bem vindos ao site do Laboratório Vidavet. Aqui você dispõe de informações rápidas sobre
exames, formas de coleta, horários de atendimento e resultados on-line.
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