
 

 

 

 

DESCONTOS EM MEDICAMENTOS 
 

 
Lista de Medicamentos e Rede Credenciada  
Para visualizar a lista de medicamentos e rede credenciada acesse www.lutandoporvidas.com.br.  

 
Programa de Assistência Farmacêutica  
O Programa de Assistência Farmacêutica é gerenciado pela ePharma, empresa referência na gestão de benefícios de medicamentos no Brasil. Com 
este programa, você tem acesso facilitado aos medicamentos.  
O programa consiste em descontos de 10% a 60% em mais de 2.100 apresentações de medicamentos da Lista ePharma, em uma rede de milhares 
de farmácias em todo território nacional, tendo como principais redes credenciadas: Araújo, Pacheco, Catarinense, Panvel, Drogasmil, Pague 
Menos, Drogasil e Drogaria São Paulo.  
 
REGRAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARAMACÊUTICA  
 
Resumo  
O programa consiste em descontos de 10% a 60% em uma lista de medicamentos desenvolvida por profissionais, e que atendem a maioria das 
patologias tratadas ambulatoriamente. Os medicamentos devem ser adquiridos em uma das lojas da rede credenciada ePharma, que possui 
milhares de farmácias em todo território nacional.  
 
Passo-a-Passo  
Na Farmácia  
Apresente ao balconista seu cartão de identificação e a receita médica, quando for o caso, e solicite os medicamentos. Receba  o número da 
autorização e dirija-se ao caixa.  
Lembre-se: assine o cupom emitido pelo caixa. 
IDENTIFICAÇÃO E RECEITA MÉDICA  
É Obrigatória a apresentação na farmácia do cartão de identificação e da receita médica. Caso você esteja impossibilitado de ir à farmácia, outra 
pessoa poderá comprar os medicamentos por você, desde que esteja em posse de seu cartão e sua receita médica.  
O cartão é de uso pessoal e intransferível.  
Medicamentos  
São medicamentos de marca e genéricos (exceto fracionados, manipulados e homeopáticos) das melhores indústrias farmacêuticas, selecionados 
para atender a maioria das patologias tratadas ambulatoriamente. Disponibilizados para seu programa com descontos expressivos, garantidos por 
contrato.  
Dê preferência aos medicamentos do formulário referencial.  
Descontos e-Pharma  
Para os medicamentos de Lista Preferencial ePharma são concedidos descontos de 10% a 60% sobre o PMC - Preço Máximo ao Consumidor, 
publicado nas listas oficiais disponíveis nas farmácias. Para os demais medicamentos, valerá o desconto promocional da loja.  
O desconto não é cumulativo com eventuais promoções.  
Médicos  
As receitas poderão ser prescritas por médicos registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM) ou odontologistas registrados no Conselho 
Regional de Odontologia (CRO).  
 
Validade para apresentação da receita  
O prazo máximo para apresentação da receita é de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão para medicamentos de uso agudo e 180 (cento 
e oitenta) dias para medicamentos de uso crônico.  
 
A receita só ficará retida na farmácia caso seu medicamento seja de venda controlada, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  
 
Prestação de Serviço em convênio com: EPHARMA - PBM DO BRASIL S/A 

 


