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Mais informações sobre as Novidades no PMUC Oi 
 
Cuidar da sua saúde fica mais fácil com a participação no PMUC - Programa de Medicamento de Uso 
Contínuo, concedido pela Oi a seus colaboradores e dependentes.  
 
Agora você contará com mais uma facilidade, o envio de medicamentos para sua residência através do 
Programa Mais Pela Saúde, sem custos adicionais. Trata-se de um projeto piloto, e sua adesão é muito 
importante para o sucesso e continuidade desta facilidade. 
 
Vantagens: 

• Acesso facilitado aos medicamentos. 
• Maior adesão ao tratamento proposto pelo seu médico. 
• Acompanhamento técnico farmacêutico. 
• Entrega domiciliar programada, com acompanhamento das reposições por agendamento. Você 

receberá sua medicação periodicamente sem precisar fazer contato ou solicitar o envio, pelo 
período previamente estabelecido. 

• Disponibilidade de medicamentos negociados para oferecer uma melhor condição comercial. 
• Medicamento 100% subsidiado (PMUC). 

 
Para os inscritos no PMUC os medicamentos oferecidos poderão também ser Genéricos. 
 
Vale lembrar que os Genéricos são medicamentos atestados como substitutos autênticos dos 
medicamentos de marca e possuem um custo menor, colaborando na sustentabilidade do benefício 
concedido. Somente seu médico pode restringir formalmente a substituição. 
 
O que é o Mais Pela Saúde? 
 
É um serviço dedicado à gestão do paciente no que se refere ao seu tratamento, com avaliação técnica 
dos medicamentos prescritos, distribuição controlada com monitoramento e acompanhamento do 
pedido até a entrega, e agendamento das reposições de forma a garantir a adesão e continuidade de 
seu tratamento, durante o período de validade de sua receita, sem a necessidade de se preocupar em 
efetuar novo pedido. 
 
Quem pode utilizar o MPS (Mais Pela Saúde)? 
 
Os colaboradores do Paraná que estão inscritos no PMUC com receitas dentro do prazo de validade. 
 
Qual o prazo de validade da receita medica necessária para o Mais pela saúde? 
 
O prazo de validade das receitas médicas é de 180 dias a partir de sua data de emissão. No caso de 
necessidade de alteração da medicação você deverá informar a Funcional no contato mensal realizado 
por eles. 
 
Como utilizar o Mais Pela Saúde? 
 
Para aderir basta responder o e-mail PP-SaudeOcupacional@oi.net.br informando seu telefone de 
contato (móvel ou fixo). 
Caso seu dependente seja cadastrado no PMUC, também poderá aderir ao Mais pela Saúde, basta 
informar o telefone de contato do seu dependente ativo no PMUC. 
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Quais patologias fazem parte da cobertura do PMUC? 

 Doenças Cardiovasculares; 

 Diabetes Mellitus tipo I e tipo II; 

 Dislipidemia; 

 Doenças Endócrinas; 

 DPOC; 

 Glaucoma; 

 Insuficiência Renal Crônica; 

 
Só vou receber medicamento genérico? 
 
Não. Apenas se o medicamento prescrito possuir genérico, com possibilidade de substituição, 
garantindo a sustentabilidade do benefício, exceto para os casos em que o médico prescritor vetar a 
troca por alguma razão. 
 
Posso consultar meu médico para a troca pelo genérico? 
 
Claro que sim. Avalie a possibilidade do seu médico assistente, utilizar no seu tratamento, 
medicamentos genéricos, uma vez que os mesmos possuem condições comerciais diferenciadas e são 
substitutos  autênticos dos de marca. 
Inclusive você está recebendo junto com este informativo uma declaração que você pode levar ao seu 
médico para ele preencher e melhor entender o Programa. 
Após a adesão, você receberá um contato telefônico da equipe do Mais Pela Saúde da Funcional, para 
validação de seus dados cadastrais (ex. endereço de entrega, receita médica).  
 
Posso receber outros medicamentos? 
 
Não.  Só os medicamentos referentes às patologias cobertas pelo PMUC.  
 
 
Atenção: Medicamentos de uso controlado com retenção de receita não serão entregues através do 
Programa Mais Pela Saúde. 
 
 


