
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

NUTRISOFT BRAZIL 

 

A NUTRISOFT BRAZIL EIRELI ME, inscrita sob o CNPJ: 20.071.583/0001-59 em Mogi 

das Cruzes – SP, é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos de saúde, 

emagrecimento, nutrição e softwares de gestão pessoal de alimentação.  

Nosso objetivo é ajudar nossos clientes na busca por uma vida mais saudável, procurando 

ajuda de médicos e profissionais de nutrição e condicionamento físico para planejar uma 

dieta e uma reeducação alimentar saudável. 

 

Todos os nossos clientes devem: (i) ler atentamente os termos descritos abaixo; (ii) 
concordar expressamente com eles, (iii) se cadastrar fornecendo dados verídicos para ter 

acesso a todas as nossas ferramentas e serviços. 

 

1. Aceitação dos Termos e Condições de Uso – Licença 

2. Armazenamento de Informações 

3. Cadastro 

4. Utilização das Ferramentas e Serviços 

5. Registro e dados pessoais 

6. Regras de conduta do Usuário 

7. Direitos de Propriedade Intelectual 

8. Responsabilidades 

 

1. Aceitação dos Termos e Condições de Uso 

Ao fazer uso das nossas ferramentas e serviços, você (a partir de agora denominado 

Usuário) concorda que leu, entendeu e aceitou os termos, regras e condições aqui dispostos. 

Nossas ferramentas e serviços estão disponíveis para aqueles com capacidade civil para 

utilizá-la. Caso o Usuário não possua capacidade para contratar ou utilizar o aplicativo, 

quando for mencionado Usuário neste Termo será então entendido também que as 

declarações tenham sido prestadas por seu responsável legal. 

A NUTRISOFT BRAZIL se reserva o direito de modificar a qualquer momento a 

apresentação, configuração e disponibilização do aplicativo. O mesmo se aplica a estes 

Termos e Condições de Uso, estabelecidos como condição fundamental sua utilização. 

 

2. Armazenamento de Informações 

A NUTRISOFT BRAZIL oferece ao Usuário aplicativos e ferramentas que permitem a 

utilização dos conteúdos e serviços por seus dispositivos eletrônicos (computadores, 

smartphones e tablets), sendo que todas as informações registradas nos softwares 

permanecerão armazenadas nos servidores da NUTRISOFT BRAZIL. Podendo ser 

removidos sem aviso prévio. 

 

3. Cadastro 

O cadastro realizado em nossas plataformas pelo Usuário tem por finalidade oferecer 

orientação alimentar básica a usuários em geral, facilitar o controle diário dos alimentos 

ingeridos, atividades físicas, conhecimento do próprio organismo e incentivar a procura por 

profissionais especializados que possam ajudar ainda mais no processo de reeducação 

alimentar com saúde. 

 



O usuário declara, sob as penas da lei, a veracidade das informações cadastradas, ciente de 

que a falsidade poderá ensejar responsabilidade, nos termos da lei. 

 

4. Utilização das Ferramentas e Serviços 

O Usuário reconhece que é responsável por quaisquer informações falsas que possam ser 

cadastradas para a utilização das ferramentas, serviços e plataformas. O Usuário isenta a 

NUTRISOFT BRAZIL de qualquer responsabilidade quanto à veracidade dos dados 

pessoais fornecidos por ele quando do uso do aplicativo. 

O usuário reconhece, ainda, que estes Termos e Condições de Uso oferecido pela 

NUTRISOFT BRAZIL devem ser observados e fielmente cumpridos, sob pena de 

cancelamento de bloqueio de utilização do aplicativo e demais medidas cabíveis, caso sejam 

violados ou descumpridos. 

 

5. Registro e Dados Pessoais 

O usuário é o único responsável pelo uso das informações existentes no aplicativo, bem 

como das informações inseridas por ele, não se responsabilizando a NUTRISOFT BRAZIL 

pela utilização do conteúdo informativo, orientações prestadas por terceiros ou por dano 

direto ou indireto de qualquer espécie ou natureza. 

A NUTRISOFT BRAZIL não presta suporte para de perda de dados no aplicativo instalado. 

 

6. Regras de conduta do Usuário 

O Usuário concorda que, ao usar o aplicativo, não irá: 

• violar qualquer um destes Termos e Condições de Uso; Praticar falsidade, assim 

entendidas a falsidade de informações (i.e: divulgação proposital e voluntária de 

informações que o Usuário saiba ser falsa ou que sejam notoriamente falsas) e a falsidade 

ideológica; 
• publicar ou transmitir qualquer conteúdo abusivo ou ofensivo nos comentários; 
• fazer qualquer coisa ou praticar qualquer ato contrário à boa-fé e aos usos e costumes das 

comunidades virtuais e que possam ofender qualquer direito de terceiros. Por violação aos 

usos e costumes de comunidades virtuais também deve ser entendido o uso excessivo de 

texto em letras maiúsculas, uso de críticas ofensivas, a inclusão desnecessária e imprudente 

de comunicações anteriores em qualquer publicação ou transmissão, bem como qualquer 

outro ato que esteja em desacordo com a etiqueta da Internet comumente aceita. 

• cometer fraude; 
• violar ou infringir direitos de propriedade intelectual, direitos fiduciários ou contratuais, 

direitos de privacidade ou publicidade de outros; 
• propagar, distribuir ou transmitir códigos destrutivos, quer tenham ou não causado danos 

reais; 
• reunir dados pessoais ou comerciais, incluindo (mas não se limitando a) endereços de 

E-mail e/ou nomes de qualquer recurso da Internet, seja gerenciado por nós ou por terceiros, 

para fins comerciais, políticos, de benemerência ou outros, sem o consentimento dos 

proprietários desses dados; 
• reproduzir, replicar, copiar, alterar, modificar, criar obras derivativas a partir de, vender 

ou revender qualquer um dos serviços da NUTRISOFT BRAZIL ou qualquer parte deles, 

ou as informações ou dados contidos nos serviços da NUTRISOFT BRAZIL, que não sejam 

de domínio público; 
• usar robôs, “spiders” ou qualquer outro dispositivo, automático ou manual, para monitorar 

ou copiar qualquer conteúdo do serviço da NUTRISOFT BRAZIL; 
• transmitir conteúdo que não pertence ao Usuário ou que ele não tenha direito de publicar 

ou distribuir, seja sob lei ou contrato; 



• acessar o aplicativo sem autorização, por meio de práticas de “hacking”, “password 

mining” ou qualquer outro meio fraudulento ou que represente violação a direito de 

terceiros; 
• realizar ou incentivar atividades ilegais, incluindo (mas não se limitando a) promover ou 

facilitar o acesso, uso ou venda de substâncias ou dispositivos perigosos; 
• deixar de cumprir com quaisquer leis, normas, regras, princípios e regulamentações 

aplicáveis; 
• ajudar qualquer terceiro a realizar qualquer uma das ações vedadas por estes Termos e 

Condições de Uso. 

 

7. Direitos de Propriedade Intelectual 

A consulta e citação do conteúdo gratuito existente é permitida para uso pessoal, desde que 

observadas as seguintes condições: Preservar redirecionamentos e links de eventuais 

O Usuário reconhece e declara que em qualquer contribuição submetida para o aplicativo, o 

material correspondente é de sua exclusiva criação, não constituindo violação de direitos 

autorais, marcas, segredos, direitos de personalidade, incluindo honra, intimidade, vida 

privada e a imagem das pessoas, direitos patrimoniais e quaisquer outros direitos de 

terceiros e que possui poderes para autorizar o uso do material pela NUTRISOFT BRAZIL. 

 

8. Responsabilidades 

 

A NUTRISOFT BRAZIL não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos pelo Usuário 

ou terceiros que, de qualquer modo, tenha origem ou dependência relacionada ao aplicativo. 

A NUTRISOFT BRAZIL se exime de quaisquer responsabilidades sobre prejuízos 

resultantes de qualquer interrupção ou erro no aplicativo, incluindo a impossibilidade de 

acessar o aplicativo e/ou os websites relacionados a ele. 

A NUTRISOFT BRAZIL não tem a obrigação de controlar, e efetivamente não controla, o 

consumo dos alimentos que o Usuário cadastrar ter consumido ou fizer referência de 

consumo. 

A NUTRISOFT BRAZIL não substitui o acompanhamento de profissional especializado 

devidamente cadastrado no Conselho Federal competente, não prescreve dietas. Apenas 

divulgamos informações para auxiliar aos usuários no início de sua reeducação alimentar e 

incentivamos veemente o acompanhamento profissional especializado. 

A NUTRISOFT BRAZIL se reserva ao direito de registrar os alimentos que o próprio 

Usuário indicar ter consumido e de descrever a Tabela Nutricional, em referência aos 

valores diários com base na recomendação do seu perfil, sendo as recomendações baseadas 

no guia alimentar para a população brasileira e nas DRIs da Organização Mundial de Saúde. 

Todos os valores indicados na Tabela Nutricional são retirados de fontes oficias, podendo 

ser alterados conforme a necessidade. 

A NUTRISOFT BRAZIL reitera que as informações apresentadas em seu aplicativo em 

nenhuma hipótese substituem o acompanhamento especializado e individualizado de um 

profissional. 


