
                 
 

LUSTOSA INAUGURA UNIDADE NA ONCOCENTRO BH 
 

Laboratório localizado dentro da clínica apoia pacientes em tratamento e 
seus familiares 

 
Uma nova unidade do Lustosa acaba de ser inaugurada na clínica Oncocentro BH, no 
bairro Santa Lúcia, na região Sul de Belo Hortizonte. Nesta unidade são oferecidas 
todas as especialidades de exames laboratoriais, além do apoio direto aos pacientes 
em tratamento na Oncocentro e seus familiares. Os testes serão feitos através da 
coleta e do processamento imediato de material biológico, garantindo maior agilidade 
na condução do tratamento médico. 
 
Como já acontece em todas as outras 24 unidades do Lustosa, o atendimento será 
realizado por técnicos em patologia clínica, no qual os pacientes são acolhidos pelos 
profissionais de saúde desde a recepção e o cadastro dos exames até a efetiva coleta 
do material. E, para maior praticidade e comodidade das famílias, o laboratório conta 
ainda com o serviço de coleta domiciliar ou no local de trabalho dos pacientes. 
 
Sobre o Lustosa 
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. Ao todo, são mais de 300 colaboradores devidamente treinados, que 
atendem a cerca de 30 mil pessoas todos os meses. 
 
Sobre a Oncocentro 
A Oncocentro faz parte do Grupo Oncoclínicas, um dos maiores e mais respeitados 
grupos de oncologia da América Latina, com mais de 40 unidades em nove estados 
brasileiros. É voltada para a prestação de serviços nas áreas de oncologia clínica, 
hematologia, onco genética, onco cardiologia, nutrição, psicologia e estomatologia. 
Possui boxes individuais, que permitem mais conforto e privacidade, além de 
crioterapia (procedimento inovador que reduz a queda do cabelo) e farmácia com 
ambiente monitorado para proporcionar a máxima segurança dos medicamentos 
manipulados. 
 
 
Serviço: 
Lustosa Oncocentro – Unidade Santa Lúcia 
Rua Roma, 561 – 4º andar – Santa Lúcia – Belo Horizonte 
Telefone para informações e agendamentos: 2104-1234 
 


