
 
 

LUSTOSA ABRE SERVIÇO DE VACINA EM NOVA UNIDADE 
NO SANTA EFIGÊNIA 

 
Laboratório terá outras 2 novas unidades até o final do ano, ampliando 

seu atendimento em cerca de 5.000 atendimentos/mês 
 

O Laboratório Geraldo Lustosa inaugura, em agosto, a sua primeira unidade com 
serviço de vacinas. A empresa, que já conta com 23 unidades na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, abrirá o serviço na nova loja, situada na av. Francisco Sales, 1.499, 
no bairro Santa Efigênia. Além desta, duas outras novas unidades serão inauguradas 
até o final do ano, ampliando o atendimento em cerca de 5 mil atendimentos/mês – o 
que corresponde a um investimento aproximado de R$ 1 milhão. 
 
Além do atendimento na unidade Francisco Sales, o Lustosa também terá o serviço de 
vacinas domiciliar e empresarial, com agendamento prévio, gerando mais comodidade 
aos clientes. Serão mais de 20 tipos de vacinas oferecidas, além do serviço de 
transcrição de cartões (nacionais ou internacionais). “Estamos desenvolvendo cartões 
completos e práticos para nossos clientes. Vamos oferecer o serviço de transcrição 
para que a pessoa possa reunir todos as suas informações de vacinas em um só 
documento”, destaca o diretor comercial do laboratório, Mozart Machado.  
 
Para as vacinas aplicadas pelo Lustosa, o laboratório irá oferecer, ainda, o serviço de 
cartão online, no qual a pessoa que perder o cartão físico poderá pegar uma segunda 
via na internet sem ter que se vacinar novamente. “O médico também poderá ter 
acesso a esta funcionalidade e ver as vacinas que o paciente tomou”, ressalta Mozart. 
 
Outro diferencial do serviço de vacinação do Lustosa é a facilidade de formas de 
pagamento, que permitirá dividir o pagamento no cartão.  
 
A  unidade Francisco Sales possui sete boxes de coletas laboratorias, sala de coleta 
especial, sala para provas funcionais e um atendimento diferenciado, feito pelo 
próprio técnico de saúde desde a chegada do paciente ao laboratório. “No Lustosa 
quem faz todo o acompanhamento dos pacientes são os próprios técnicos formados 
na área da saúde, eles que recebem os pacientes, cadastram os exames e realizam a 
coleta, essa metodologia, que chamamos de Atendente Técnico, é usada para que 
nossos pacientes sejam atendidos da melhor forma possível, garantindo segurança em 
todos os procedimentos”, explica Machado. 
 



A nova loja também conta com um espaço Kids e espaços para que os clientes 
carregem seus dispositivos móveis. “Tudo nesta nova unidade foi pensado para dar 
ainda mais conforto e comodidade aos nossos clientes”, finaliza Mozart.  
 
Serviço: 
Lustosa – Vacinas e exames laboratoriais 
Av. Francisco Sales, 1.499 – Santa Efigênia – Belo Horizonte 
Telefone para informações: 2104-1234 
Telefone para agendamentos: 2104-1201 
E-mail de contato: faleconosco@lustosa.com.br 
 


