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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E SOFTWARE WEBDIET 
 
O presente Termo e Condições de Uso da Plataforma e Software WebDiet (doravante 
“Termo”) têm como escopo regular o acesso e o uso do Site (sítio de internet) e 
Aplicativo da WebDiet (doravante “Plataforma”), disponibilizado e mantido pela AM 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.650.484/0001-08 
(“AM Soluções”). 
 
Por meio do Site e/ou Aplicativo, Você (doravante “Usuário”) poderá realizar seu 
cadastro, a fim de obter os Serviços dispostos.  
 
Leia atentamente o Termo, o qual estipula a funcionalidade do WebDiet, definindo 
igualmente as regras de participação dos Usuários (Profissionais de Nutrição e/ou 
Pacientes) cadastrados no referido serviço. 
 
O presente Termo está disponível para leitura, a qualquer momento no aplicativo ou 
website do WebDiet. 
 
O cadastramento no Site (http://www.webdiet.com.br) e/ou aplicativo WebDiet está 
condicionado à concordância destas condições, pelo que qualquer Usuário que não 
esteja de acordo ou não se comprometa a comportar-se de acordo com as mesmas, não 
poderá utilizar os nossos serviços. 
 
Assim, o Usuário compreende que o Site e/ou Aplicativo se encontram sujeito a 
contínuo aprimoramento, assim como o conteúdo do presente Termo, de modo a 
melhor atender às suas necessidades. Dessa forma, o Usuário reconhece e compreende 
que este Termo poderá ser modificado a qualquer momento, desde que não haja 
vedação legal neste sentido, sendo de sua única e exclusiva responsabilidade verificá-
los periodicamente.  
 
O WebDiet se reserva, ainda, o direito da possibilidade de interromper ou até mesmo 
encerrar os serviços a qualquer momento, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, se assim 
achar necessário. 
 
WEBDIET 
Somos um software desenvolvido e testado por Profissionais de Nutrição para 
simplificar a vida do Nutricionista, permitindo a otimização das suas consultas onde o 
profissional prescreve na hora sua dieta disponibilizando-a no final de cada consulta de 
maneira prática e simplificada através do nosso aplicativo. 
 
1. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE (USUÁRIO PROFISSIONAL 
DE NUTRIÇÃO) 
1.1. O CONTRATANTE é responsável civil e criminalmente, por todos os dados inseridos 
na Plataforma, e declara, não ter qualquer impedimento legal para o exercício de suas 
atividades. 
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1.2. O CONTRATANTE, ao se cadastrar na Plataforma para utilizar o software do 
WEBDIET, estará assinando ferramentas que permitirão o planejamento, a análise, a 
criação de planos alimentares, os cálculos nutricionais, bem como, a gestão e a análise 
de informações, facilitando o acompanhamento nutricional dos seus pacientes. Após a 
conclusão de cada refeição, os pacientes poderão validar o cumprimento da refeição 
com o conjunto de alimentos estipulados, informando, assim, o Profissional. Desta 
forma, o Usuário Profissional de Nutrição se encontra conectado com os seus pacientes, 
podendo manter um acompanhamento da atividade destes, possibilitando detectar 
antecipadamente aspetos menos positivos no seu plano e ajustá-los em tempo real ou 
na próxima consulta, não havendo qualquer influência do WebDiet na relação que se 
estabelece entre o Paciente e o Profissional. 
1.3. A Plataforma é de uso individual e a senha cadastrada é pessoal e intransferível, 
sendo assim, não é permitindo o compartilhamento de telas, pois o uso simultâneo está 
sujeito ao conflito de dados, comprometimento no salvamento das informações, 
podendo ocasionar perda definitiva de dados, exceto o acesso de assistente executiva(o) 
secretária e usuário (administrativo) ambos com senha própria. 
1.4. É de responsabilidade do CONTRATANTE a manter sempre atualizados junto ao 
WebDiet (ora, CONTRATADA) seu endereço eletrônico (e-mail), para fins de 
comunicação entre as partes. 
 
2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO (WEBDIET) 
2.1. É de responsabilidade da CONTRATADA em manter o software em funcionamento, 
desde que não haja algum impedimento técnico, atos relacionados à terceiros que 
impeçam o funcionamento do Serviços, caso fortuito e/ou força maior. 
2.2. A CONTRATADA obriga-se a manter em absoluta e total confidencialidade quaisquer 
dados pessoais ou comerciais, mesmo que não contenham a menção de confidenciais, 
de toda a informação disponibilizada à qual terá acesso em virtude da distribuição do 
aplicativo web do software. 
2.3. Nos planos gratuitos, se não houver acesso a Plataforma no período de 12 (doze) 
meses, nos reservamos no direito de remover todos os dados referentes a sua conta, 
mediante aviso prévio. 
2.4. Os dados de agendamentos superiores a 12 (doze) meses, serão descartados 
permitindo uma melhor experiência e uma velocidade maior de navegação. 
2.5. As imagens do diário alimentar superiores a 6 (seis) meses, serão excluídas 
permanentemente, sendo mantidos apenas os comentários do CONTRATANTE e do 
paciente, permitindo uma melhor experiência e uma velocidade maior de navegação. 
2.6. Assinaturas canceladas terão seus dados armazenados por, no mínimo, 5 (cinco) 
anos, haja vista a funcionalidade da Plataforma 
2.7. A capacidade do WebDiet cloud é de 50 GB (cinquenta gigabites), caso necessite de 
mais espaço, contatar equipe técnica no e-mail (sac@webdiet.com.br). 
2.8. A utilização da Plataforma com software posterior a agosto de 2020, não é 
obrigatória para assinantes que aderiram anterior a essa data, porém não haverá mais 
a atualização da versão anterior compreendida de versão 2.0. 
 
3. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO GRATUITA DA PLATAFORMA WEBDIET 
3.1. O período de utilização dos 5 (cinco) primeiros cadastros de pacientes gratuitos, do 
Usuário Profissional de Nutrição, no software WEBDIET dar-se-á no momento de seu 
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cadastro, sem tempo determinado. Se desejar utilizar acima de 5 (cinco) pacientes ou 
ferramentas ou funcionalidades, que não estão inclusos no plano gratuito, deverá aderir 
a um dos planos disponíveis dentro da Plataforma. 
. 
3.2. O software WEBDIET reserva-se ao direito de revogar a utilização gratuita e 
suspender o acesso do usuário que não preencha os requisitos para concessão do 
benefício de gratuidade, tais como descumprimento das Cláusulas do presente Termo 
de Uso. 
 
4. VIGÊNCIA/ RENOVAÇÃO/FORMA DE PAGAMENTO E DESCONTOS 
4.1. Este contrato vigerá por prazo indeterminado, permanecendo válido enquanto o 
CONTRATANTE mantiver seu cadastro ativo no Site. 
4.2. Entende-se por cadastro ativo, os planos escolhidos pela CONTRATANTE para 
pagamento dos serviços, onde são apresentados no site como Plano Premium (mensal, 
trimestral, semestral ou anual). 
4.3. Caso ocorra de a assinatura expirar e não houver renovação, os dados inseridos na 
Plataforma permanecerão disponíveis (modo visualização) por até 5 (cinco) anos, 
entretanto não será possível qualquer alteração. 
4.3.1. Exceção feita a Cláusula 2.4. 
4.4. O Site criado na aba MARKETING, será retirado do ar, logo após a assinatura expirar 
e não houver renovação. 
4.5. Todos os cursos online dentro do programa são exclusivos para assinantes do Plano 
Premium que encontram-se ativos. 
4.6. A contratação do Plano Premium, seja ele mensal, trimestral, semestral ou anual, as 
consultas e pacientes são ilimitados, desde que não configure o uso abusivo. 
4.6.1. Caracteriza-se o uso abusivo: 

- Cadastros de pacientes fictícios; 
- Cadastro gratuito superior a 5 (cinco) contas por usuário: 
- Abertura de consultas que não ocorram de maneira real; 
- Upload de arquivos que não são destinados a prática do Nutricionista; 
- Obter lucro com cadastramento de pessoas não atendidas, para efetuar disparo              
de e-mails; 
- Obter um número de consultas mensal superior ao máximo possível, 
considerando o tempo mínimo de atendimento de 30 minutos em uma jornada de 
trabalho de 8 (oito) horas por dia. 

4.7. Planos mensais se renovam automaticamente, por tempo indeterminado, conforme 
descrito no ato da contratação via PagSeguro. 
4.8. Diante de qualquer impedimento ao pagamento da assinatura por motivo de 
responsabilidade do CONTRATANTE, o WebDiet reserva-se ao direito de suspender os 
serviços previstos neste Termo até a regularização. 
4.9. Todo o desconto concedido nos planos periódicos (trimestral, semestral ou anual), 
terão validade de acordo com o período escolhido. Já no caso do plano mensal, a 
validade do cupom com o desconto poderá ser em até 1 (um) ano, desde que, o 
pagamento não seja interrompido em nenhum dos meses recorrentes. 
4.10. Todos os pagamentos são mediados pelo PagSeguro – UOL: 
Pagamentos mensais: cartão de crédito/ transferência/depósito 
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Pagamentos trimestrais/semestrais/anuais: cartão de crédito/boleto bancário/ 
transferência/depósito/Pix/Paypal e Pagar.me. 
 
5. CANCELAMENTO/RESSARCIMENTO 
5.1. Efetuada a assinatura e uma vez cancelada, esta somente poderá ser reativada 
mediante a adesão de um novo plano, seja ele mensal, trimestral, semestral ou anual. 
5.2. O CONTRATANTE que tiver aderido aos planos periódicos (trimestral, semestral ou 
anual) ou o plano mensal e, desejar o cancelamento em até 7 (sete) dias, será devolvido 
o valor integral – nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Após 7 
(sete) dias, será descontado o valor integral (vigente) referente ao plano mensal 
proporcional entre a data da assinatura e a data da solicitação do cancelamento, esse 
caso se aplica somente aos planos periódicos. 
5.2.1 Compreende-se como valor integral, o valor do plano mensal vigente. 
5.3. O cancelamento para os planos mensais, serão realizados em até 2 (dois) dias úteis, 
interrompendo a cobrança recorrente do PagSeguro. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
6.1. O CONTRATANTE concorda em receber e-mail marketing do WEBDIET, na caixa do 
correio eletrônico, bem como, mensagens no WhatsApp de telefone e e-mail associados 
ao seu cadastro. Caso queira desvincular seu e-mail, a plataforma permite o 
descadastramento manualmente. 
6.2. O CONTRATANTE declara expressamente, por este instrumento, que, nos termos do 
Artigo 46 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), tomou conhecimento 
prévio deste Termo no Site da WebDiet quando do seu cadastramento e aderência ao 
plano escolhido, estando, inclusive, disponível no Site do WebDiet. 
6.3. Não obstante, o CONTRATANTE reconhece ainda que, excepcionalmente, eventuais 
inconsistências eletrônicas poderão gerar condições de Serviços com descontos 
incompatíveis com o real valor que deveria ter sido ofertado na Plataforma, e assim, no 
caso da excepcionalidade de ter sido efetuada a compra dessa oferta, o CONTRATANTE 
concorda e aceita que esta não poderá se concretizar, acatando assim com o devido 
reembolso pela Plataforma. 
6.4. Por fim, a partir do aceite ao presente Termo, o CONTRATANTE declara estar ciente 
e de acordo com a coleta dos dados descritos neste Termo, além de ser o único e 
exclusivo responsável pelas informações fornecidas quando de seu acesso a Plataforma, 
responsabilizando-se, inclusive perante terceiros, por danos ou prejuízos decorrentes 
de informações incorretas, incompletas ou inverídicas inseridas.  
 


