
 

  DietSmart – Nutrição Inteligente 
email: contato@dietsmart.com.br 
Skype: dietsmartnutricao 
www.facebook.com/dietsmartnutricao 
www.dietsmart.com.br 

 

1 
 

PERGUNTAS FREQUENTES – DIETSMART  

 

1) Por que ser um assinante DietSmart? 

Sendo um assinante DietSmart, você tem acesso a todos os benefícios do sistema, tais 

como guia de alimentos, de medidas caseiras, de fitoterápicos e o exclusivo sistema de 

consulta e acompanhamento nutricional. Além disso, você recebe todas as atualizações 

e inovações projetadas pela equipe DietSmart e ainda conta com suporte técnico 

exclusivo sempre à sua disposição para sanar qualquer dúvida. 

 

2) Por que o DietSmart só trabalha com sistema de assinatura? 

O DietSmart trabalha com sistema de assinaturas mensal, semestral ou anual para 

trazer aos profissionais da nutrição um sistema sempre atualizado e contextualizado 

com as novas tendências em alimentos e nutrição. A manutenção mensal fomenta os 

serviços de alto padrão de qualidade prestados pela equipe DietSmart. 

 

3) O que acontece se eu parar de pagar a mensalidade do DietSmart? 

Se por algum motivo você optar por cancelar sua assinatura DietSmart, você perderá o 

acesso às ferramentas do sistema e poderá, apenas, acessar as consultas e os dados 

dos clientes anteriormente cadastrados. Dessa maneira, você nunca perderá o histórico 

de seus clientes. 

 

4) O DietSmart é um sistema online? 

Sim! O DietSmart foi projetado para funcionar conectado à internet. Isso é necessário 

para que você tenha acesso a todas as atualizações e novidades preparadas pela 

equipe DietSmart. Vale lembrar que o DietSmart tem um guia de alimentos com 

aproximadamente 9.000 itens com fotos, rótulos e preços. A atualização dos preços 

desse guia acontece diariamente por meio da conexão com a internet. 
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5) Quais os diferenciais do DietSmart? 

O DietSmart é um sistema de suporte ao atendimento nutricional completo. Seu principal 

diferencial é a disponibilidade do Guia de Alimentos digital, por meio do qual o 

nutricionista pode realizar a orientação nutricional de maneira rápida e ágil sem a 

necessidade de guardar rótulos em pastas ou arquivos impressos. Além disso, o sistema 

conta com exclusivos guias, como o de medidas caseiras específico para a população 

brasileira e o de fitoterápicos da ANVISA, além da ferramenta de acompanhamento 

nutricional completa e de fácil utilização. 

 

6) Posso utilizar o DietSmart em mais de um computador? 

Sim! O DietSmart foi projetado para ser instalado em diversos computadores e pode 

ser acessado de qualquer computador (consultório ou notebook pessoal). Para maiores 

detalhes consulte nosso manual do usuário. 

 

7) O DietSmart funciona sem conexão com a internet? 

O DietSmart foi projetado para funcionar utilizando a conexão com a internet. Entretanto, 

se ocorrer algum problema com a sua conexão, você pode solicitar à nossa equipe a 

senha para acesso offline. Essa senha permite que você use temporariamente o 

sistema sem estar conectado à internet. 


