
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO: DIA MUNDIAL DO DIABETES: PROTEGER O 
FUTURO É UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS 
 

1. DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO 
 
1.1A promoção “Dia Mundial do Diabetes: Proteger o futuro é uma responsabilidade de todos” 
(“Promoção”) terá início em 14.11.2012 e será executada em todo o território nacional. 
1.2Serão consideradas, para os efeitos desta Promoção, as 40 (quarenta) primeiras pessoas que 
enviarem para o email educa.diabetes@bd.com o texto sobre: “Qual a importância da 
inclusão social para pessoas que convivem com o diabetes?” 
1.2.1Fica desde já esclarecido que, em função da promoção ser limitada as 40 primeiras 
pessoas, iremos divulgar o nome completo e horário do envio do email em uma publicação futura. 
1.3 A BD irá enviar um email com a confirmação do recebimento do email e status da promoção. 
1.4 Os participantes deverão enviar, além da resposta, a ficha preenchida com os seguintes 
dados: 
Cadastro de Consumidores Site BD Bom Dia 
 
1. *Nome: 
2. *Sobrenome: 
3. Nome do Responsável  
(para menores de 18 anos),  
Familiar ou Cuidador  
4. *CPF 
5. *Endereço 
6. *Número 
7. *Complemento  
8. *Bairro  
9. *Cidade 
10. *Estado 
11. *CEP 
12. *Telefone  
13. Celular 
14. *Sexo                                                           ○ Masculino ○ Feminino 
15. Data de Nascimento  : 
16. Qual tipo de Diabetes você tem?  
Diabetes Melitus Tipo 1 / Diabetes Melitus Tipo 2 / Diabetes Melitus Gestacional / Não Sei 
17. Quais medicamentos você utiliza?  
□  Insulina 
□  GLP-1 (Victoza ou Bietta) 
□  Antidiabético Oral (comprimido) 
□  Não utilizo nenhum medicamento 
□  Não sei 
18. Qual (is) insulinas você utiliza? 
□  Humalog Mix 25  □  Humulin R    □  Novolin N 
□  Humalog   □  Insunorm N   □  Novolin R 
□  Apidra   □  Insunorm R   □  NovoMix 30 
□ Humalog Mix 50  □  Lantus   □  Novorapid 
□  Humulin 70/30  □  Levemir   □ NPH 
□  Humulin N   □  Novolin 70/30   □ Não sabe 
19. Quantas injeções você faz por dia?  
20. *Para realizar as injeções você utiliza: 
□ Agulha para caneta  
□ Seringa  
  
Se marcou alternativa “Agulha para caneta”  na Q.20: 
21. Quantas agulhas você utiliza por mês?  



Se marcou alternativa “Seringas”  na Q.20: 
21. Quantas seringas você utiliza por mês?  
 
22. Qual produto você utiliza?  
□  Seringa BD com capacidade de 100U e agulha de 12,7mm   
□  Seringa BD capacidade de 100U e agulha de 8mm   
□  Seringa BD capacidade de 100U e agulha de 6mm  
□  Seringa BD com capacidade de 50U e agulha de 12,7mm   
□  Seringa BD capacidade de 50U e agulha de 8mm   
□  Seringa BD capacidade de 50U e agulha de 6mm  
□  Seringa BD com capacidade de 30U e agulha de 12,7mm   
□  Seringa BD capacidade de 30U e agulha de 8mm   
□  Seringa BD capacidade de 30U e agulha de 6mm   
□  Agulha para Caneta BD  12,7mm 
□  Agulha para Caneta BD  8mm 
□  Agulha para Caneta BD  Mini 5mm 
□  Agulha para Caneta BD  Nano 4mm 
□  Alcohol Swabs 
□  Lancetador BD 
□  Lanceta BD 
□  Inject Easy 
□  Outro 
 
23. Por que escolheu este produto?  
meu médico receitou / o atendente da farmácia recomendou / amigos ou familiares 
recomendaram / a associação que frequento recomendou / li informativos sobre o produto / 
outros 
 
24. Onde adquire a insulina?  
 
Se marcou alternativa “Agulha para caneta”  na Q.20: 
25. Onde adquire as agulhas para caneta? 
Se marcou alternativa “Seringa”  na Q.20: 
25. Onde adquire as seringas?  

 
1.5 Não serão consideradas respostas sem a ficha preenchida. 
1.6 O envio do kit promocional será feito pela BD. 
1.7 O kit promocional BD é composto por 

 Camiseta pintada pelas crianças do Projeto Música em Movimento 

 Sampling com 30 agulhas para caneta ou 30 seringas 

 Materiais educacionais sobre técnicas de preparo e aplicação de insulina. 
1.8 Dúvidas deverão ser enviadas para o email: educa.diabetes@bd.com 
 

 


