
PROGRAMA BENEFÍCIO 
MEDICAMENTO 

 
Informações sobre o Vale Drogaria 

Seja bem vindo à mais nova e 
importante conquista da FENTECT. 

 
 O VALE DROGARIA 

 
 Você está recebendo recomendações e 
instruções para a utilização do cartão 
Global. 
 
 1.  Quais são os principais benefícios 
do Programa? 
 
 • Acesso imediato ao medicamento, o que 
permitirá agilidade no início do tratamento 
prescrito pelo seu médico; você não paga nada 
na hora da compra. Basta apresentar sua 
carteirinha da parceria FENTECT e GLOBAL 
nas mais de 6.500 farmácias credenciadas. 
• Você terá acesso a mais de 600 medicamentos 
gratuitamente. 
• Você terá desconto de 50% ou 60% no ato de 
compra dos medicamentos, e só vai pagar a  

 
diferença no desconto da folha do mês seguinte 
ao da sua compra. 
• A cobertura do programa é para todos os 
medicamentos tarjados de A a Z da listagem 
ABCFARMA (os não tarjados, mesmo com 
prescrição médica, não estão incluídos no 
programa); 
• Monitoramento inteligente do perfil dos 
tratamentos prescritos, permitindo assistência e 
promoção à saúde nas campanhas de prevenção 
de doenças; 
• O valor de cobertura deste programa será 
depositado todo o mês em sua folha de 
pagamento pelos Correios, e será imediatamente 
repassado à FENTECT, para que seu benefício 
possa valer. Você não precisa nem se preocupar 
com nada. Nós fazemos tudo por você. 
• Melhor Qualidade de vida. 
 
2.  Como o cartão Global do VALE 
DROGARIA pode ser utilizado? 
 
 Basta apresentar o seu cartão Global do VALE 
DROGARIA, sua carteira de identidade e a 
receita médica ou odontológica na rede 
credenciada. 
 
 3.  O que são medicamentos 
tarjados? 
 
 Os medicamentos são diferenciados por tarjas 
impressas em suas embalagens para 
identificação do grau de necessidade da 
prescrição médica. 
O critério de tarjas segue a classificação abaixo: 
 Não tarjados (OTC - Over The Counter ou 
de venda livre)  
 A ausência da tarja não indica que o 
medicamento não tenha contra-indicações, mas 
apenas que pode ser vendido sem a apresentação 
da receita médica. Sendo assim, o consumidor 
deve manter os mesmos cuidados recomendados 
para os demais medicamentos com tarja. Esses 
medicamentos que não necessitam de prescrição 
médica são utilizados para o tratamento de 
sintomas ou males menores. ESTES 
MEDICAMENTOS NÃO FAZEM PARTE DO 
NOSSO PROGRAMA! 
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4.   Identifique abaixo, todos os 
medicamentos que estão cobertos pelo 
programa, para não perder nenhum 
detalhe do seu benefício! 
 
 Tarja vermelha 
 Na tarja vermelha poderá vir impresso “venda 
sob prescrição médica” - só pode ser vendido 
com apresentação de receita. Estes 
medicamentos têm contra-indicações que 
podem causar efeitos colaterais graves. 
 Tarja preta 
 São medicamentos de alto risco para o paciente 
e que exercem ação sedativa ou que ativam o 
sistema nervoso central. Também fazem parte 
dos chamados controlados ou psicotrópicos. 
Trazem na tarja a orientação “venda sob 
prescrição médica – o abuso deste medicamento 
pode causar dependência”. Só podem ser 
vendidos com receituário especial de cor azul. 
As receitas deste tipo ficam retidas no 
estabelecimento distribuidor do medicamento e 
são recolhidas, periodicamente, pelos serviços 
públicos de saúde. 
 Tarja amarela  
 Esta tarja aparece nas embalagens dos 
medicamentos genéricos e apresentam a 
inscrição “G e Medicamento Genérico” na cor 
azul. Este também somente poderá ser vendido 
com apresentação de receita médica. 
 
 5.   Quais são as farmácias 
credenciadas? 
 
 A listagem completa está disponível no site 
www.globalgestaosaude.com.br, que você vai 
poder usar com seu cartão. 
 
 6.   Quais são os percentuais de 
participação do empregado? 
 
 Você participará somente com os seguintes 
percentuais sobre os valores de tabela dos 
medicamentos: 
• Todos os medicamentos constantes da 
Listagem Gratuita estão disponíveis no site da 
Global. Você não paga nada, ou seja 100% de 
subsidio da FENTECT: 
• Para os medicamentos tarjados genéricos a sua 
co-participação será de 40% do valor da tabela 
ABCFARMA, ou seja, 60% de subsídio da 
FENTECT; 
• Para os demais medicamentos tarjados a sua 
co-participação será de 50% do valor de tabela 
ABCFARMA, ou seja, 50% de subsídio da 
FENTECT. 

Exemplo: Se um medicamento genérico custa 
R$ 50,00 (cinquenta reais), a co-participação do 
empregado será de 40% do valor, ou seja, vai 
pagar apenas R$ 20,00 (vinte reais), e este valor 
será descontado na sua folha de pagamento. O 
programa VALE DROGARIA da FENTETC 
vai cobrir a diferença, em todo o território 
nacional. 
Atenção: o desconto em folha de pagamento 
estará sujeito ao cálculo da margem 
consignável. 
 
 7. Como será descontada a minha co-
partipação referente a compra do 
medicamento ? 
 
A sua co-participação será descontada na sua 
folha de pagamento, podendo ocorrer apenas no 
mês seguinte ao mês da sua compra. 
 
 8.  Existem algumas patologias que 
não fazem parte deste programa? 
 
 Sim. Os medicamentos para as seguintes 
categorias não fazem parte do programa: 
� Disfunção erétil 
� Tratamento de fertilidade 
� Tratamento de emagrecimento 
 
 9. Em casos de perda, furto ou roubo 
do cartão, como proceder? 
 
Comunique imediatamente à FENTECT, ou 
ligue para a Central de Atendimento da Global 
Gestão em Saúde, pelo telefone gratuito: 0800 
291 09 09. 
Para os colegas de São Paulo: 3070.6000 
As receitas têm prazo de validade, segundo 
normas do Governo, de acordo com o tipo de 
utilização do medicamento. Em caso de receitas 
de medicamento de uso contínuo, a validade 
será de 180 dias. Já para as receitas de 
medicamentos de uso agudo, o prazo é de 30 
dias. 
 Obs. TODAS as receitas deverão ser 
guardadas durante 90 (noventa) dias da data 
da compra, para efeitos de possíveis auditorias. 
 
 10. Como acessar a área restrita do 
site da Global? 
 
 O número do seu cartão será seu login e sua 
senha inicial será os 4 últimos dígitos do seu 
cartão, visite nosso site 
www.globalgestaosaude.com.br. 

 
Sintect-JFA 


