
Olá, Seja bem-vindo ao

MEDIK



O melhor benefício de assistência à saúde

Médicos online 24 horas

Odontologia de Urgência 24 horas

AQUI VOCÊ TEM:

Orientação com

Cobertura de Medicamentos

Psicólogos
Nutricionistas
Assistentes Sociais
Farmacêuticos 
Educadores Físicos



Para falar com um médico, 
ligue para

0800 000 0126



Ligue quando e quantas 
vezes quiser! 

Nossos médicos estão 
disponíveis 24 horas



O médico vai te atender por 
chamada de vídeo e, se 

necessário, enviará uma receita 
digital, aceita em qualquer 

farmácia do Brasil



Não esqueça de solicitar ao seu 
médico uma prescrição de 
medicamentos genéricos



Conferir os medicamentos cobertos

Encontrar as farmácias credenciadas

Acessar a carteirinha

Ir ao balcão da farmácia

Como usar a cobertura de medicamentos



Primeiro, acesse o site:
www.medik.com.br



Clique no menu, e depois em 
“Meu Medik”



Para conferir se seu remédio é 
coberto, clique em 
“Medicamentos”



Pesquise o medicamento pelo 
nome genérico ou princípio ativo



Verifique o laboratório, a 
dosagem e a quantidade 

disponíveis
QuantidadeDosagem

Laboratório

Preste atenção na descrição 
dos resultados, que devem 

ser iguais à receita



Depois, busque a farmácia mais 
próxima de você. No menu, 

clique em “Farmácias”



Selecione o estado, a cidade, 
e o bairro



Na farmácia, vá até o balconista, com documento, 
receita e carteirinha MEDIK em mãos

FARMÁCIA

987789987-78

MARIA SILVA



Para acessar sua carteirinha, 
clique em “Área do Beneficiário”



Preencha seus dados. Ao clicar 
em “Enviar”, você conseguirá 

visualizar a carteirinha

Atenção! O número da sua 
carteirinha é o mesmo 

número do seu CPF



Informe o balconista que você vai usar o Autorizador 
epharma e Identificador Medik Assistência

987789987/78

MARIA SILVA

AUTORIZADOR

IDENTIFICADOR



Solicite ao balconista o medicamento do laboratório e da 
quantidade cobertos pelo MEDIK

Boa tarde! Vou usar o 
Autorizador ePharma com o 

Identificador Medik Assistência. 



Pronto! Agora é só assinar o 
cupom e levar seu medicamento



Para solicitar atendimento da 
odontologia de urgência, ligue 

para
0800 000 0126



Você passará por uma triagem com 
um dentista, que vai verificar a melhor 

forma de atender seu problema

Nossos dentistas realizam 
atendimento domiciliar, ou 

em uma clínica credenciada



Para solicitar atendimento de 
Psicólogos, Nutricionistas, 

Assistentes Sociais, Farmacêuticos 
e Educadores Físicos, ligue para

0800 000 0126



Ligue quantas vezes quiser!

Nossos Psicólogos oferecem 
atendimento imediato! Para 

falar com as demais 
especialidades, é necessário 

fazer um agendamento


