REGULAMENTO PROGRAMA NOVO DIA
1. OBJETIVO
O Programa Novo Dia tem como objetivo oferecer apoio ao paciente com diabetes e/ou
obesidade, por meio de acesso facilitado à medicação e fornecimento de informações que
auxiliem no seu tratamento, colaborando para uma maior adesão.
2. BENEFÍCIOS OFERECIDOS
I)
II)
III)

Acesso facilitado à medicação no início de tratamento;
Informações educacionais sobre as doenças e tratamentos;
Orientações de armazenamento, transporte, aplicação e manuseio dos
medicamentos da Novo Nordisk participantes do Programa.

3. ÁREA DE ABRANGENCIA E ACESSO
O Programa Novo Dia abrange território brasileiro, por meio do telefone 0800 144 488 (ligação
gratuita) das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais. Também
oferecemos acesso via chat pelo site www.programanovodia.com.br. O acesso para aquisição
de medicamentos está limitado às redes credenciadas pelo Programa, cuja relação está
disponível no site do Programa.
4. ELEGIBILIDADE
Podem aderir ao programa, de forma totalmente gratuita, os pacientes portadores de diabetes
que, após o diagnóstico e prescrição médica, estejam em tratamento com os medicamentos
Victoza®, Tresiba® e NovoRapid®, respeitadas as indicações previstas em bula. Podem também
aderir, de forma gratuita, os pacientes com obesidade, após diagnóstico e prescrição médica,
em tratamento com o medicamento Saxenda®, respeitada a indicação prevista em bula.
5. CONFIDENCIALIDADE
São solicitados apenas os dados necessários ao cadastro no Programa e execução das
atividades a ele associadas. Os dados fornecidos serão tratados de forma confidencial e não
serão utilizados para qualquer outra finalidade que não seja a gestão do Programa pela Novo
Nordisk e pelos terceiros por esta contratados. Ao aderir ao Programa, o paciente declara estar
de acordo com o uso de seus dados pessoais tal como disposto neste item, inclusive para o
envio de informações e realização das atividades e ações relativas ao Programa, campanhas de
conscientização sobre doenças e outras informações vinculadas à área da saúde, seja pela
Novo Nordisk ou por terceiros por esta contratados.
6. VIGÊNCIA/PRAZO
O Programa Novo Dia e seus benefícios são prestados enquanto o paciente portador de
diabetes e/ou obesidade estiver em tratamento com Victoza®, Tresiba®, NovoRapid® e/ou
Saxenda®, conforme indicação médica. O paciente pode solicitar sua exclusão do Programa a
qualquer momento por meio da nossa central de atendimento acessível pelo telefone 0800
144 488.
A Novo Nordisk reserva-se ao direito de alterar, suspender ou encerrar o Programa NovoDia a
qualquer momento, mediante comunicado aos participantes por meio do site
www.programanovodia.com.br.

