DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507
COMUNICADO AO MERCADO
A DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Barueri, Estado
de São Paulo, na Avenida Juruá, n.º 434, Alphaville, CEP 06.455-010, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n.º 61.486.650/0001-83 (“Companhia”
ou “Dasa”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, o estabelecimento de uma parceria
com a Inspirali Educação S.A., empresa inscrita no CNPJ/ME sob nº 35.822.503/0001-27, registrada
sob o NIRE nº 31.300.130.835, com sede na Avenida Professor Mario Werneck 1685, bloco “R6”, sala
117, Belo Horizonte/MG, subsidiária da Ânima Educação e maior player de educação médica de
qualidade do país, para o oferecimento de uma formação médica integrada entre teoria e prática
para estudantes, médicos e especialistas em saúde (“Parceria”).
A Parceria surge em um contexto da criação de um ecossistema de saúde e de educação, com a
proposta de transformar o modelo de saúde no Brasil e o objetivo de tornar-se referência em
formação e em desenvolvimento do médico na perspectiva de lifelong learning.
A programação educacional estratégica visa o oferecimento de cursos voltados aos públicos médicos
e graduandos de medicina, pesquisa científica e programas de estágio e de residência nos hospitais
da Dasa, com o propósito de potencializar o aprendizado e a prática médica entre os especialistas
brasileiros, em jornadas integradas de teoria acadêmica e atuação médica.
O detalhamento e o conteúdo dos cursos, bem como o formulário de pré-inscrição estão disponíveis
em https://dasa.inspirali.com/.
Por fim, para esclarecimentos adicionais sobre a Proposta, a Dasa e o seu time de Relações com
Investidores permanecem à disposição através do e-mail (ir@dasa.com.br) ou do telefone (11) 26302097.
Barueri/SP, 18 de maio de 2022.

_______________________________________
Andrew Thomas Campbell
Diretor de Relações com Investidores

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Publicly-held Company
CNPJ/ME 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507
NOTICE TO THE MARKET
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., a corporation headquartered in the city of Barueri, state of
São Paulo, at Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, enrolled with the National Registry
of Legal Entities of the Ministry of Economy (“CNPJ/ME”) No. 61.486.650/0001-83 (“the Company”,
or “Dasa”), informs its shareholders and the market in general, that is partnering with Inspirali
Educação S.A., a company enrolled with the National Registry of Legal Entities of the Ministry of
Economy (CNPJ/ME) No. 35.822.503/0001-27, registered under the Company Registry (NIRE) No.
31.300.130.835, headquartered at Avenida Professor Mario Werneck 1685, bloco “R6”, sala 117, Belo
Horizonte/MG, a subsidiary of Ânima Educação and Brazil’s leading quality medical education player
that provides medical degree, integrating theory and practice for students, physicians and health
specialists (“Partnership”).
The Partnership emerges within the context of building up a health and education ecosystem, aiming
at revolutionizing Brazil’s health model, and converting it into a medical degree and development
benchmark under the lifelong learning perspective.
The strategic educational program aims at offering courses for physicians, medical undergraduate
students, scientific research, internship programs, and medical residency at Dasa hospitals to
potentialize knowledge and medical practice among Brazilian specialists, in integrated journeys of
academic theory and medical performance.
The course-related details and content, as well as the pre-enrollment form, are available at
https://dasa.inspirali.com/.
Lastly, for additional clarifications on the Proposal, Dasa and its Investor Relations team remain at
your disposal via e-mail (ir@dasa.com.br) or telephone (11) 2630-2097.

Barueri/SP, May 18, 2022.

_______________________________________
Andrew Thomas Campbell
Investor Relations Officer

