
 

 

 

LUSTOSA ADQUIRE PARTICIPAÇÃO NA ECOCENTER E ENTRA NO 

MERCADO DE EXAMES DE IMAGEM 

 
Laboratório realiza expansão com o objetivo de oferecer mais opções de serviços aos 

clientes. 

 
O Lustosa, um dos mais tradicionais laboratórios médicos de Belo Horizonte, acaba de adquirir uma 

participação na clínica de imagem Ecocenter, especializada em Ecocardiografia e Ultrassonografia 

Vascular-Duplex Scan. Com isso, as empresas esperam em breve ampliar o atendimento aos 

clientes, oferecendo novas opções de exames, horários e locais de atendimento. 

 

Com 27 unidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Lustosa oferece atualmente mais 

de 2.000 tipos de exames de patologia clínica, incluindo testes nas áreas de genética e biologia 

molecular. Além disso, possui o serviço de vacinas desde 2017, na unidade da avenida Francisco 

Sales, na região hospitalar. Ao todo, são realizados cerca de 35 mil atendimentos por mês, incluindo 

os serviços de coleta e aplicação de vacinas em domicílio, e atendimento empresarial.  

 

Já a Ecocenter possui uma unidade situada junto ao Hospital Socor, na Região Centro-Sul de Belo 

Horizonte, que realiza uma média de 800 atendimentos por mês, cobrindo diversos convênios de 

saúde e executando principalmente os exames de Duplex Scan arterial e venoso de 

membros inferiores e superiores, aorta abdominal, carótidas, Ecodopplercardiograma 

transtorácico, entre outros. Além destes procedimentos, realiza também exames com a utilização 

de contraste de microbolhas. Esses procedimentos são fundamentais para orientar tratamentos de 

várias doenças tais como: trombose venosa profunda, aneurismas, varizes, malformações 

vasculares, além de um grande número de doenças cardíacas. 

 

A clínica de imagem foi fundada pela cardiologista Dra. Márcia de Melo Barbosa, que permanece 

como uma das referências do corpo clínico, e é atualmente dirigida pelo Dr. Adriano José de Souza, 

uma das referências nacionais em ultrassom vascular e coordenador da prova para obtenção de 

certificado de área de atuação em ecografia vascular em todo o Brasil. “A Ecocenter é considerada 

hoje uma das mais conceituadas clínicas com atuação nesse segmento, e não raro ser chamada a 

funcionar como contraprova em casos de exames mais complexos. Ela veio somar conhecimento e 

fortalecer ainda mais a atuação do Lustosa no mercado, compartilhando dos mesmos valores que 

os nossos, especialmente em se tratando da excelência operacional e técnica”, ressalta a presidente 

do Lustosa, Dra. Eliane Lustosa Cabral.  

 

Com a aquisição da participação da Ecocenter, o Lustosa aumentará o portfólio de exames 

disponíveis pelo grupo, utilizando-se da expertise de 30 anos da Ecocenter em diagnósticos por 

imagem. Além disso, pretende-se em breve estender os serviços de diagnóstico por imagem junto 



 

 

às unidades do Lustosa, para que seja possível oferecer mais serviços de qualidade a um maior 

número de pessoas.  


