LUSTOSA INAUGURA NOVA UNIDADE NO BAIRRO
FUNCIONÁRIOS
O laboratório Geraldo Lustosa vai inaugurar, neste mês, uma nova unidade do bairro
Funcionários. Localizada na avenida Bernardo Monteiro, 1.310, a unidade está
preparada para atender cerca de 2.000 pessoas por mês, oferecendo todo o cuidado,
comodidade e conforto já tradicionais da rede. Ao todo, o Lustosa conta com 23 lojas
em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com unidades estrategicamente
localizadas em Contagem, Betim, Nova Lima, Brumadinho e Ribeirão das Neves, além
da capital.
A nova unidade recebeu um investimento de aproximadamente R$ 350 mil e contará
com um espaço kids para melhor atender as famílias. De acordo com a coordenadora
de Marketing do Lustosa, Fernanda Januzzi, a grande preocupação do laboratório está
no cuidado com o paciente, que recebe um atendimento diferenciado por técnicos
altamente capacitados. O profissional acolhe o paciente desde a sua chegada ao
laboratório até a coleta do material biológico, possibilitando uma atenção maior às
suas necessidades e auxiliando na leitura dos pedidos médicos recebidos. “Essa
metodologia é usada com exclusividade no Lustosa, o que qualifica todo o processo
pré-analítico e colabora para a assertividade nos resultados entregues”, comenta
Fernanda.
Sobre o Lustosa
O Geraldo Lustosa é um dos maiores laboratórios de patologia clínica de Minas Gerais,
sendo reconhecido pela excelência técnica e pelo rigor científico nos exames que
realiza. Fundado em 1958 pelo médico patologista clínico Geraldo Lustosa Cabral, o
laboratório é hoje presidido por sua filha, a médica patologista clínica Eliane Dias
Lustosa Cabral, que comanda a empresa com o apoio de um Conselho de Gestão
formado pelos sócios, diretores executivos e consultores externos.
A estrutura do Lustosa conta com uma área técnica composta por equipamentos da
mais alta tecnologia em diagnósticos, além das 23 unidades de atendimento e o
serviço de coleta domiciliar e empresarial. Ao todo, são mais de 300 colaboradores
devidamente treinados, que atendem a aproximadamente 30mil pacientes todos os
meses.
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