DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n.º 61.486.650/0001-83

COMUNICADO AO MERCADO
A Diagnósticos da América S.A. ("Companhia" ou "DASA") comunica ao mercado que recebeu
nesta data o Ofício BM&FBOVESPA GAE 1958-14 ("Ofício"), cujo inteiro teor, conforme
solicitado pela BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa"),
é transcrito abaixo:

GAE 1.958-14
20 de maio de 2014
Diagnósticos da América S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Paulo Bokel Catta-Preta
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 20/05/2014, consta, entre outras
informações, que a operadora americana de planos de saúde UnitedHealth tem interesse em
adquirir 50% dessa empresa.
Solicitamos, até 21/05/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras
informações consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE,
selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre
consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará na transmissão
simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima
formulada antes da resposta dessa empresa.
Em resposta ao Ofício, a DASA esclarece que (i) desconhece a origem das informações
publicadas (ii) não recebeu informação de qualquer acionista com relação à existência de
negociação de ações de emissão da Companhia de sua titularidade.
Barueri, 20 de maio de 2014.
Paulo Bokel Catta-Preta
Diretor de Relações com Investidores

