LUSTOSA INAUGURA UNIDADE EM SARZEDO
Com investimento inicial de meio milhão, laboratório visa atender cerca de
mil pacientes por mês
O Laboratório Geraldo Lustosa acaba de inaugurar uma nova unidade no município de
Sarzedo. Com investimento inicial de R$ 500 mil, o laboratório tem como expectativa
atender cerca de mil pacientes por mês. Com esse investimento, o Lustosa passa a ter
25 unidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A unidade conta com seis box de coletas para a realização de todas as especialidades
de exames laboratoriais. Prezando sempre pela qualidade no atendimento, a unidade
utiliza o modelo atendente técnico, no qual todo o atendimento é realizado por
profissionais técnicos em patologia clínica. Os pacientes são acolhidos por profissionais
de saúde desde a recepção e cadastro dos exames até a efetiva coleta do material,
proporcionando seguraça e confiabilidade para a etapa inicial do exame.
O Lustosa possui certificação ISO 9001 é o primeiro laboratório médico de Sarzedo
acreditado pelo PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos), emitida pela
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. “A unidade foi criada
para atender a uma região que possui uma demanda latente. Mesmo com outros
laboratórios no entorno, vemos que há um grande espaço para crescimento. Além
disso, as pessoas cada vez mais têm procurado por serviços de alta qualidade, sem ter
que se deslocar muito para usufruir deles”, comenta o Diretor Comercial e de
Relacionamento do Lustosa, Mozart Machado.
Sobre o Lustosa
O 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. Possui equipamentos com tecnologia diagnóstica de última geração e equipe
técnica altamente qualificada, auxiliando na promoção da saúde dos seus
pacientes. Ao todo, são mais de 300 colaboradores devidamente treinados, que
atendem a cerca de 30 mil pessoas todos os meses.
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