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São Paulo (SP) – A Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, anuncia a intenção de compra do Laboratório Lustosa, um dos
mais tradicionais e renomados laboratórios de análises clínicas do Estado, reforçando sua presença em Minas Gerais, que já
conta com o Grupo São Marcos. O Lustosa tem 26 unidades de atendimento entre Belo Horizonte e região metropolitana, como
Brumadinho, Betim, Contagem, Nova Lima, Santa Luzia e Sarzedo. A aquisição está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.
O valor ainda não foi divulgado.
Com essa aquisição, a Dasa passa a ser líder regional em quantidade de laboratórios, com 83 unidades, reforçando assim a sua
capilaridade e oferecendo ao seu usuário mais comodidade com acesso a saúde preditiva, preventiva e personalizada, por meio
do Nav, plataforma digital da marca, que entrega ao paciente de forma integrada agilidade, ﬂuidez e inteligência ao acessar as
suas informações.
“Vamos agregar ao nosso ecossistema de saúde um ativo robusto em Minas Gerais, que nos ajudará a ampliﬁcar a nossa
capilaridade e proposta de valor para os mineiros. Queremos promover na região uma jornada integrada de saúde por meio da
excelência no atendimento, aliada a novas tecnologias e inovação, aplicando predição, prevenção e atenção humanizada,”
aﬁrma Rafael Lucchesi, Diretor Geral de Negócios Ambulatoriais e Diagnósticos da Dasa.
Fundado em 1958 pelo patologista clínico Geraldo Lustosa Cabral, o Laboratório Lustosa conta, desde 2002, com a acreditação
do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (PALC). Em 2021, conquistou a
acreditação da ONA em nível 3, que corresponde à categoria máxima de excelência em gestão de saúde. Atualmente, realiza
cerca de 3 milhões de exames e atende mais de 300 mil pacientes ao ano.

