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Histórias de Sucesso de 2020
Perguntamos aos nossos membros, neste ano que entrou para a história, quais foram as
grandes coisas, grandes ou pequenas, que vocês realizaram?
E eles nos contaram! Ouvimos algumas de nossas maiores e menores organizações
membros da WNF. Aprendemos como a profissão respondeu ao maior desafio que esta
geração enfrentou.
Aprendemos sobre abordagens inovadoras para conectar com os pacientes (Chile,
Eslovênia, Suíça), esforços intensificados de promoção e apoio (Canadá, EUA),
arrecadação de fundos para apoiar esforços regulatórios bem sucedidos (Austrália) e
atendimento prestado a comunidades marginalizadas (Irlanda, Portugal).
Ficamos sabendo de iniciativas individuais e locais para a gestão da COVID-19 (Japão,
Suíça), oferecimento de cursos educacionais para o público, à estudantes e praticantes
naturopatas (Nepal, Espanha) e de abordagens coordenadas que abordavam problemas
em nível nacional / internacional.
Obrigado aos nossos membros que responderam, nós realmente apreciamos seu
tempo. Para ler os relatórios completos, clique no mapa.

Informes dos Comitês
Educação
A WNF está conduzindo um estudo para
entender melhor a situação da educação
naturopática em todo o mundo. Graças
ao apoio de instituições de ensino de
naturopatia de todo o mundo, quase
concluímos a etapa de coleta de dados e
iniciaremos a análise nos próximos
meses.
Fique ligado para mais atualizações.
Pediremos feedback aos membros
durante todo o processo.

Membros
O comitê de membros tem
representantes de todas as regiões do
mundo. O objetivo de aumentar o
número de membros faz parte do plano
estratégico da WNF 2019-2021. Nosso
objetivo é 90 membros institucionais,
incluindo 40 membros plenos, 25
membros educacionais e cerca de 25
membros associados e patrocinadores.
Atualmente, atingimos 97% de nossa
meta com 35 membros plenos, 23
membros educacionais, 12 membros
associados, 7 patrocinadores sem fins
lucrativos e 10 patrocinadores
corporativos. Veja a lista completa aqui.

Revisões Rápidas

Comumicação

A revista Advances of Integrative
Medicine graciosamente publicou as
Revisões Rápidas da comunidade
naturopata global em uma edição
especial de acesso aberto. Todos os
membros da WNF receberam cópias
impressas do jornal e do Livro Branco
sobre o Papel da Naturopatia em uma
Pandemia (atualmente disponível em 6
idiomas). Informe-nos caso não tenha
recebido suas cópias. Nós encorajamos
você a compartilhar as Revisões Rápidas
com seus governos locais e outros. Por
favor, verifique a seção Recursos WNF
COVID-19 de nosso site.

Os últimos seis meses foram de muita
atividade nas Redes Sociais. Houve um
total de 286 postagens em nossas três
contas de mídia social (Facebook,
Twitter e Instagram) que alcançaram
mais de 130.000 pessoas. Nosso foco foi
promover a participação em pesquisas,
bem como pesquisas relacionadas à
pandemia. Informamos o público sobre o
papel da profissão de naturopatatia na
promoção da saúde e na educação da
comunidade. Nossa mais recente
iniciativa é compartilhar histórias de
membros sobre seus êxitos e iniciativas.
Envie-nos seus destaques para
compartilhar com a comunidade
internacional em geral.

Pesquisa

Meio Ambiente

A WNF conduziu ou ajudou a conduzir
cinco pesquisas sobre a profissão de
naturopatia/naturologia no mundo nos
últimos dois anos. Graças à participação
de praticantes naturopatas e membros
da WNF, concluímos pesquisas sobre:

O Comitê de Saúde Ambiental está se
preparando para lançar seu site na
terceira semana de janeiro de 2021. Este
site apresentará os fatores de risco
ambientais, lugar onde você pode
aprender mais sobre os poluentes, de
onde eles vêm, como eles afetam você e
como você pode se proteger.

A prática de Naturopatia
Revistas de Naturopatia
Analizando as clínicas
comunitárias de Naturopatia no
mundo.
O papel essencial que os
praticantes de naturopatia tem na
educação em saúde da
comunidade
E delineando os tipos de
mobilização de conhecimentos
usados pelos profissionais de
naturopatia em todo o mundo.
Todas essas pesquisas ajudam a WNF a
promover e desenvolver a profissão
naturopata em todo o mundo. Obrigado
novamente a todos que participaram.
Avisaremos quando as outras pesquisas
forem publicadas.

Este projeto de dois anos é uma
oportunidade para aprender com
profundidade junto a praticantes e
pesquisadores naturopatas de todo o
mundo, sobre como todos nós somos
afetados por poluentes. Este site servirá
como um recurso adicional para o vídeo
animado de introdução aos poluentes
que afetam nosso dia a dia.
Se desejas fazer parte da nossa equipe,
ou se tens interesse na área da saúde
ambiental, por favor nos contacte.

Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS)
A Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS-naturopatia) continua a ser outro foco
principal do Grupo de Pesquisa da WNF. Gostaríamos de agradecer aos 30 voluntários
que se dedicaram a analisar artigos de naturopatas e a escrever capítulos específicos
para a ATS. Nosso objetivo é ter o primeiro rascunho concluído no início de junho de
2021. Fique ligado nas atualizações. Para mais informações sobre o ATS visite nosso
site.

Obrigado aos nossos + de 100 voluntários
Desde o início da WNF, voluntários impulsionaram nosso sucesso em promover o
avanço da profissão de naturopatia global. Somente no ano passado, mais de 100
voluntários doaram seu tempo e experiência para nossos Conselhos, Comitês e Grupos
de Trabalho. Apesar do caos mundial em 2020, a WNF realizou muito com o
assessoramento deste dedicado grupo. Muito obrigado a todos! Se esquecemos o seu
nome, ajude-nos a manter esta página atualizada enviando um e-mail.

www.worldnaturopathicfederation.org

