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COMUNICADO AO MERCADO
Inspirali e Dasa anunciam parceria para oferecer formação médica integrada entre teoria e prática
para estudantes e médicos

A ANIMA HOLDING S.A. (“Ânima Educação”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM n° 44,
de 23/8/2021, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que a Inspirali Educação S.A.
(“Inspirali”), subsidiária da Ânima Educação e maior player de educação médica de qualidade do país,
firmou uma parceria com a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”), a maior rede de saúde integral do
Brasil, para potencializar o aprendizado e a prática médica entre estudantes, médicos e especialistas
em saúde, em jornadas integradas de teoria acadêmica e atuação médica que possam contribuir com
a transformação da saúde brasileira.
Essa parceria tem o objetivo de beneficiar os mais de 10 mil estudantes de medicina da Inspirali em
todo país, assim como os médicos que fazem parte das mais de 980 unidades de medicina diagnóstica
e hospitais do ecossistema da Dasa.
Esse importante passo reforça nosso Lifelong learning, contemplando quatro frentes: internato,
residência, especialização e aprimoramento médico; qualificação e educação continuada; carreira &
empregabilidade; e pesquisa clínica/científica. As nossas Unidades Curriculares Duais (UC Dual), que
aproxima o estudante do mercado de trabalho, terão também importante papel nessa parceria.
Assim, essa parceria realizada em menos de 60 dias após a concretização da aliança estratégica com a
DNA Capital, deverá criar, no médio e longo prazo, uma relevante transformação setor de saúde como
um todo, pela substancial melhora e adequação da educação médica na sua inserção diferenciada na
jornada profissional desses médicos em diferentes frentes do setor de saúde.
As informações sobre os cursos oferecidos podem ser acessadas no site: https://dasa.inspirali.com/.
A Anima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do
Departamento de Relações com Investidores:
E-mail: ri@animaeducacao.com.br
São Paulo, 18 de maio de 2022.
Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente
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NOTICE TO THE MARKET
Inspirali and Dasa announce partnership to provide integrated medical training between theory
and practice for students and physicians
Anima Holding S.A. ("Ânima Educação"), in compliance with the provisions of Resolution CVM n° 44,
of 23/8/2021, communicates to its shareholders and to the market in general, that Inspirali Educação
S.A. ("Inspirali") a subsidiary of Ânima Educação and the country’s largest quality medical education
player, partnered with Diagnósticos da América S.A. ("Dasa"), the largest comprehensive health
network in Brazil, to enhance learning and medical practice among students, doctors and experts in
health, in integrated academic theory and medical practice journey that can contribute to the
transformation of Brazilian health.
This partnership aims to benefit Inspirali’s more than 10,000 medical students across the country, as
well as physicians who are part of the more than 980 diagnostic medicine units and hospitals in the
Dasa ecosystem.
This important step reinforces our Lifelong Learning, including four fronts: internship, residency,
specialization and medical improvement; qualification and continuing education; career &
employability; and clinical/scientific research. Our Dual Course Units, that brings the student closer to
work, will have an important role in this partnership.
Thus, this partnership concluded in less than 60 days after the strategic alliance with DNA Capital
became definitive, it should create, in the medium and long term, a relevant transformation of the
health sector as a whole, due to the substantial improvement and adequacy of medical education in
its differentiated insertion in the professional journey of these physicians in different fronts of the
health sector.
Information about the courses offered can be accessed on the website: https://dasa.inspirali.com/.
Ânima Educação is available for any clarifications or suggestions through the Investor Relations
Department:
E-mail: ri@animaeducacao.com.br
São Paulo, May 18, 2022.
Marina Oehling Gelman
IRO

Marcelo Battistella Bueno
CEO

