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FATO RELEVANTE 
 

Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei 
nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Instrução CVM 358/02, comunica aos seus 
acionistas e ao mercado em geral a expansão do relacionamento comercial com a Amil 
Assistência Médica Internacional S.A. ("Amil"), por meio do credenciamento, ou ampliação do 
credenciamento, em 21 unidades de saúde da Companhia, sendo 20 hospitais e um centro 
oncológico, a partir de 10 de maio de 2021.  
 
Desse total, destacam-se os hospitais da Companhia que nunca tiveram credenciamento da 
Amil, sendo esses, Glória D’Or e Niterói D’Or, bem como três hospitais da linha Star, Copa Star, 
Vila Nova Star e DF Star, localizados nas Cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.  
 
O crescimento dessa parceria comercial consolida a relevância e atratividade dos serviços 
prestados pelas duas empresas e traz um impacto positivo para mais de 1,3 milhão de 
beneficiários da Amil do Distrito Federal e dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.  
 
A referida expansão do relacionamento comercial ocorre em um momento que ambas as 
organizações estão mobilizadas para o enfrentamento da pandemia, com todos os seus desafios, 
ampliando a oferta de serviços hospitalares de alta qualidade. 
 

São Paulo, 07 de maio de 2021. 
 
 

Otávio de Garcia Lazcano 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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RELEVANT FACT 

 

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Company”), in accordance with paragraph 4, article 157, of the 

Brazilian Corporation Law (Law nº 6404/76) and Instruction nº 358/02 issued by the Brazilian 

Securities Commission (CVM), hereby informs its shareholders and the market in general about  

the improvement of its business relationship with Amil Assistência Médica Internacional S.A. 

("Amil"), through either adding or supplementing Amil’s coverage to 21 of the Company’s health 

care facilities, that being 20 hospitals and one oncology outpatient clinic, as of May 10th, 2021. 

 

One of the highlights in such effort is the debut coverage of Glória D’Or, Niterói D’Or as well as 

three hospitals of the premium flagship “Star” brand, Copa Star, Vila Nova Star e DF Star, located 

at the cities of Brasília, São Paulo, and Rio de Janeiro, all of which had never been part of Amil’s 

coverage before. 

 

The improvement of such business relationship consolidates the relevance and appeal of the 

services provided by the two companies and reaches over 1.3 million of Amil’s beneficiaries from 

Brazil’s Federal District as well as from the States of Rio de Janeiro and São Paulo. 

 

Such amplification of business relations takes place during a time in which both companies are 

mobilized to undertake the pandemic, with all its challenges, increasing the offer of high-end 

health care services. 

 

São Paulo, May 07, 2021 

 

Otávio de Garcia Lazcano 

Chief Financial and Investor Relations Officer 


