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Dasa anuncia aquisição do Laboratório Lustosa
Gestão e Qualidade | 1 de junho de 2022

Dasa anuncia aquisição do Laboratório Lustosa
A Dasa destaca que a aquisição está alinhada com a estratégia de expansão das operações de diagnósticos, bem como
representa um marco importante no fortalecimento da sua presença e de sua liderança na região metropolitana de Belo
Horizonte, o terceiro maior mercado do Brasil
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A Dasa anunciou nesta quarta-feira (1) a compra do Laboratório Lustosa que atua em
Minas Gerais, com a prestação de serviços na área de medicina laboratorial e análises
clínicas. A Dasa destaca em Comunicado de Mercado que a aquisição está alinhada
com a estratégia de expansão das operações de diagnósticos, bem como representa

um marco importante no fortalecimento da sua presença e de sua liderança na região
metropolitana de Belo Horizonte, o terceiro maior mercado do Brasil. Os valores da
transação não foram divulgados.
O Lustosa possui uma marca relevante, com 26 (vinte e seis) unidades na região
metropolitana da Cidade de Belo Horizonte, possibilitando ainda a captura de
sinergias expressivas com as demais operações que a Dasa possui na região.
A receita bruta do Lustosa no exercício de 2021 foi de R$ 49,6 milhões.
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A aquisição será parcelada ao longo de 3 (três) anos e a sua conclusão está sujeita,
dentre outras condições estabelecidas de acordo com práticas de mercado para
operações similares, à aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras.
A Dasa informa ainda que caso o laudo de avaliação conclua que a Operação deva ser
submetida à ratiﬁcação dos acionistas, a Assembleia Geral será oportunamente
convocada pela administração da empresa, nos termos do artigo 256 da Lei 6.404/76.

Laboratório Lustosa
O Laboratório Lustosa foi fundado em 1958 pelo médico Patologista
Clínico Dr. Geraldo Lustosa Cabral. Presidido, desde 1992, pela
Dra. Eliane Dias Lustosa Cabral, o laboratório conta com a acreditação pelo PALC –
Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos da Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica, desde 2002, e em 2021 conquistou mais uma
importante acreditação: ONA – Organização Nacional de Acreditação – nível 3, que
corresponde a categoria máxima de excelência em gestão de saúde.
Em 2017 nasceu o serviço de vacinas, que conta com os principais imunizantes do
mercado particular. No ano de 2018 foi iniciado o setor de Genômica, especializado em
exames e genéticos e genômicos com um atendimento consultivo especializado e
exclusivo para apoiar médicos e pacientes.

Saiba mais sobre as últimas fusões e aquisições no setor da saúde.

