Lustosa inaugura nova unidade em Santa Luzia
Laboratório está localizado na av. Brasília, no bairro São Benedito, e atenderá também
a região Norte e Venda Nova, de Belo Horizonte.
O Laboratório Lustosa acaba de inaugurar uma nova unidade na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, que vai atender os moradores de Santa Luzia e também alguns
bairros do vetor Norte da capital, incluindo a região de Venda Nova. O laboratório está
localizado na avenida Brasília, 1336, no São Benedito, e fica próximo dos bairros
Baronesa, Palmital, Jaqueline, Chácara Santa Inês, Jardim dos Comerciários, Jardim
Europa, Canaã e Serra Verde.
A unidade foi projetada para atender até 45 pacientes ao dia e oferece mais de 2 mil
opções de exames laboratoriais, toxicológicos e genéticos. O serviço segue o mesmo
padrão já consolidado do Lustosa, com a mesma linha de excelência das
demais unidade do grupo.
Segundo o diretor de relacionamento da rede, Mozart Chaves, a região foi escolhida por
ser estratégica para o plano de expansão do Lustosa. “O vetor Norte possui elevada
densidade populacional, que anteriormente não era atendida pelo laboratório em toda
sua extensão. Por meio desta unidade, ampliamos a área geográfica de atuação do
Lustosa, levando mais cuidados com saúde e bem-estar para a população. A expectativa
é atingir cerca de 1.000 clientes mês no primeiro ano de atuação”, destaca.
Mozart aponta que a unidade está preparada para atendimento a exames sorológicos e
a coleta de PCR de saliva, possibilitando o acesso aos testes mais avançados de Covid19.
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.
Com esta unidade, o Lustosa completa 28 unidades dentro BH e região metropolitana,
incluindo unidade de vacina, empresarial e domiciliar. O investimento de R$ 500 mil na
nova estrutura, que conta com oito funcionários. Ao todo, são mais de 350
colaboradores, que atendem a cerca de 35 mil pessoas todos os meses.
Laboratório Lustosa – São Benedito
Avenida Brasília, 1336 (ao lado dos Correios)
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