


Cenário da Saúde 
Brasileira
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Exames Consultas

Tempo médio de espera em dias no Sistema Único de Saúde (SUS).
Fonte: Estado de São Paulo, El País e Associação Médica Brasileira.
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Número de clientes de plano de saúde.
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Redução de aproximadamente 3 milhões de usuários de planos de saúde desde 2015.



… como solucionar 
esse cenário?



– Missão Okimed

"Promover qualidade de vida, auxiliando as pessoas a 
viver de forma mais saudável, prestando um serviço de 
qualidade e humanizado, com comprometimento social, 

para garantir saúde de excelência para todos.”



Sistema de Auxílio à Saúde 
(SAS)



Como o SAS da 
Okimed funciona?



1. Aderir ao SAS pelo 
site.



www.independencecard.com.br

www.okimed.com.br



2. Escolher a clínica ou 
laboratório e agendar o 

atendimento.



Diversas clínicas e laboratórios 
espalhados por todo território 
nacional.

Todas as especialidades médicas 
disponíveis.

Não há carência ou limite por idade 
ou doença pré-existente.

Não oferecemos internação e 
atendimento em prontos socorros, 
somente o atendimento preventivo.



3. Apresentar a carteirinha 
na clínica e ter acesso a 

preços especiais.



As consultas e exames têm preços
variados dependendo de cada clínica
parceira.

O pagamento é realizado no ato do
atendimento na própria clínica e/ou
laboratório.



Algumas de nossas 
clínicas por todo Brasil

















Quanto custa para ter 
todos esses benefícios?



SOCIAL



O Okimed Social é um serviço 
especial do SAS para parcerias com 
entidades filantrópicas, religiosas, de 

classe ou governamentais.



Como funciona o Okimed 
Social

• A Okimed firma parceria com uma entidade de cunho
social.

• Nessa parceria, fica estabelecido um número mínimo de 
adesões para validação do serviço.

• É cobrado o valor de R$ 25,00/mês para 1 Titular + 9 
Dependentes.



Medicina preventiva para toda família



carlos@okimed.com.br

www.okimed.com.br

(11) 4235-1053 

(11) 98720-9591 

facebook.com/Okimed/


