
 
 

HOSPITAL LIFECENTER FAZ HOMENAGEM AO DIA 
DO MÉDICO COM EXPOSIÇÃO DE ARTE 

 
O Dia do Médico (18/10) no Hospital Lifecenter será comemorado com uma exposição 
de artes que ficará até o dia 31 de outubro nas dependências da instituição. A mostra 
ARTErial aborda o aspecto humano da patologia clínica, sendo composta por obras de 
doze artistas plásticos mineiros. Ela foi realizada em comemoração aos 60 anos 
Laboratório Lustosa e segue itinerância por diversos espaços, com o objetivo de 
despertar um novo olhar sobre a medicina laboratorial. 
 
A mostra ARTErial teve início em julho, com uma instalação aberta ao público no 
Museu Inimá de Paula, que recebeu mais de 2.600 pessoas. Posteriormente, seguiu 
para a Faculdade de Ciências Médicas (Feluma) e acaba de aportar no Hospital 
Lifecenter, onde deve atingir mais de 1.500 pofissionais.  
 
Os artistas participantes da mostra foram selecionados por um edital, no qual tiveram 
como desafio criar algo lúdico a partir do sangue, principal material biológico utilizado 
na análise clínica. Dessa forma, participam do acervo obras de Marcelo Miranda e 
Silva, Mariana Laranjo, Conrado Almada, Christiana Quady, Danilo Araújo Nogueira, 
Fernando Fonseca, Gud Assis, Fernando Medeiros, Ana Carolina Andreazzi, Daniela 
Angelo, Lohuama Lisboa e Stanley Mendes. 
 
“O sangue, as células e as suas estruturas geram, a partir de um olhar microscópico, 
padrões estéticos muito ricos e de interesse científico. Mais do que uma exposição, é 
uma experiência positiva que desperta a curiosidade sobre a medicina laboratorial”, 
destaca a coordenadora de marketing do Laboratório Lustosa, Fernanda Januzzi. 
 
O Hospital Lifecenter destaca-se entre as mais sofisticadas e renomadas instituições de 
saúde de Minas Gerais. Sua atuação abrange atendimento médico de urgência e 
emergência, cirurgias, consultas ambulatoriais, internações, terapia intensiva, entre 
outros serviços. Possui acreditação ONA e mantém foco na excelência dos serviços e 
no aprimoramento dos processos para garantir qualidade e segurança aos pacientes, 
visitantes e familiares. 
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