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Companhia Aberta 
 

FATO RELEVANTE 

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (B3: ONCO3) (“Oncoclínicas” ou “Companhia”), em 

atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e à Resolução CVM 44/21, 

comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, na data de hoje, por meio de 
sua controlada NOS – Núcleo de Oncologia de Sergipe (“NOS”), acordo de compra e venda para 

a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da Cemise – Ressonância 

Magnética e Tomografia Computadorizada Ltda. e Cemise - Centro de Medicina Integrada de 
Sergipe Eireli (“Cemise”) (a “Transação”). 

A Cemise é a clínica líder em especialidades médicas com foco em saúde integrada, prevenção e 

diagnóstico no estado de Sergipe. São mais de 140 médicos especialistas que atuam em 

mastologia, urologia, gastroenterologia, dermatologia, entre outras especialidades, realizando 
mais de 3.000 consultas e 80.000 procedimentos mensais no modelo ambulatorial (outpatient), 
entre exames de imagem e análises clínicas, através de 10 unidades nas cidades de Aracaju, 
Estância e Itabaiana. 

O modelo de atuação da Cemise é complementar e sinérgico ao da Oncoclínicas, uma vez que 
permitirá à Companhia expandir na jornada da prevenção e cuidado 

oncológicos, combinando as já existentes clínicas de tratamento ambulatorial aos centros de 
especialidades e diagnóstico precoce do câncer. Isso tornará a experiência do paciente ainda mais 
integrada e proporcionará uma maior aproximação da rede de médicos especialistas. 

O valor da firma (enterprise value) estipulado é de aproximadamente R$ 150 milhões. 

Adicionalmente ao pagamento pela participação de 100% das quotas, será realizado um plano 
de expansão para uma das unidades na cidade de Aracaju, no valor aproximado de R$ 18,6 

milhões, o qual será desembolsado ao longo do primeiro ano após a conclusão da Transação. O 
valor do EBITDA ajustado da Cemise, estimado após sinergias e para os primeiros doze meses 
após a conclusão da Transação, é de cerca de R$ 21 milhões. 

O fechamento da Transação está sujeito à verificação de determinadas condições precedentes 

usuais previstas nos documentos da Transação. 
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