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Relatório do Presidente
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Apesar do caos externo, 2020 foi um ano muito produtivo para a 
WNF. 

A seguir, os destaques das conquistas da WNF:

• Reuniões com a OMS: No início da pandemia, a WNF 
foi convidada a participar de uma reunião com outras 
organizações não governamentais (ONGs) para discutir o papel 
dos profissionais de medicina tradicional e complementar 
na pandemia. A WNF continua trabalhando para alcançar 
relações oficiais com a OMS.

• Revisões rápidas: Em resposta à reunião da OMS, a WNF liderou a publicação de dez revisões rápidas 
sobre produtos naturais em saúde usados no tratamento de infecções respiratórias superiores. O 
relatório da Dra. Amie Steel assinala os impactos que estas revisões tem até a presente data.

• Avaliação da Tecnologia em Saúde – Naturopatia (HTA): Um importante foco da WNF nos últimos anos 
tem sido a realização de pesquisas e análises de pesquisas realizadas pela profissão naturopática, com 
o objetivo de preparar o HTA. O Relatório das pesquisas fornece uma visão geral dos principais estudos 
que foram realizadas em preparação para o HTA. Estamos a caminho de publicar o HTA no final deste 
ano de 2021.  

• Revisão Educacional: A revisão detalhada dos programas educacionais naturopáticos em todo o mundo 
resultou em duas publicações, o Relatório de Educação Naturopática da WNF e o Relatório WNF 
Educação Aprimorada por Tecnologias. Esses relatórios serão recursos valioso para a profissão.

• Captação de recursos: Em 2020, unimos forças com a Global Giving para ajudar em nossos esforços de 
captação de recursos. Nosso projeto inicial de captação de recursos se concentrou em arrecadar dinheiro 
para um vídeo animado para educar o público sobre poluentes ambientais. Superamos nossa meta graças 
ao apoio de profissionais naturopatas e apoadores de todo o mundo.

• Vídeos animados: Atualmente, lançamos dois vídeos animados que podem ser encontrados no canal 
da WNF no YouTube. O primeiro vídeo acompanha as Revisões Rápidas e é um guia educativo para o 
público sobre como proteger a saúde em geral. O segundo vídeo acompanha o site da WNF Poluentes 
Ambientais e é um guia de proteção contra contaminantes ambientais.

• Site de Poluentes Ambientais: No início de 2021, a WNF lançou seu site sobre Poluentes Ambientais. 
Este site tem como foco a educação pública e a conscientização pública sobre o papel dos profissionais 
naturopatas no enfrentamento desse problema de saúde.

A produtividade e a força da WNF se deve, em grande parte, ao apoio e participação de seus membros. 
Obrigado a todos que contribuíram para os projetos da WNF.

https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-integrative-medicine/vol/7/issue/4
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Naturopathic-Programs_final_March_2021.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Technology-Enhanced-Education_March_2021.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Technology-Enhanced-Education_March_2021.pdf
https://www.globalgiving.org/projects/environmental-risk-factors-education/
https://www.youtube.com/watch?v=DeUVe88BGEk
https://www.youtube.com/channel/UCeJqBBpT9r4JjL1f8D73c-Q/featured
https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-integrative-medicine/vol/7/issue/4
https://www.wnf-environmental.org/


Relatório do Presidente (cont’d)
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Principais documentos/vídeos da WNF publicados nos últimos dois anos:

 • WNF White Paper: Papel da Prática Naturopática dentro de uma Pandemia 
Global – Novembro de 2020 foi traduzido para espanhol, alemão, italiano, 
português, francês e esloveno. Este documento já está disponível em sete 
idiomas.

• Vídeo animado publicado sobre Poluentes Ambientais. 
 
 
 
 

 • WNF White Paper: Filosofias, princípios e teorias naturopáticas foram traduzidas para espanhol, 
português e esloveno. Este documento já está disponível em quatro idiomas.

• WNF Enquete sobre Revistas Naturopáticas – Novembro 2020

• Lista de livros da WNF atualizada em outubro de 2020

• Vídeo animado de estilo de vida saudável - junho de 2020 
 
 
 

• WNF Update: Novo Coronavirus 2019 – Janeiro 2020, atualizado em fevereiro de 2020

• Regulamento Naturopático Global – Novembro 2019

• Documento de terminologia da WNF: Definição de termos naturopáticos – Agosto 2019

• Pesquisa escrita por Médicos Naturopáticos / Naturopatas – Abril 2019

Dr. Iva Lloyd, RPP, ND
Presidente, WNF

WHITE PAPER

Este White Paper destina-se aos formuladores de polííticas e profissionais de saúúde para 
informáá-los da pesquisa e do papel que as prááticas naturopááticas podem ter no manejo 
da COVID-19.

Papel da práática naturopáática em uma pandemia global

FEDERATION

WORLD
NATUROPATHIC

www.worldnaturopathicfederation.org

Enfrentar a atual pandemia global requer 
a utilização de todos os tratamentos e 
recursos disponíveis tanto na medicina 
convencional quanto no campo da Medicina 
Tradicional e Complementar (MT&C). 
A Medicina Naturopática / Naturopatia 
/ Naturologia é um sistema de medicina 
MT&C estabelecido, praticado em 98 países 
ao redor do mundo (1). Esta pandemia atual 
destaca a necessidade de enfocar os fatores de 
estilo de vida e abordar as doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), os quais ambos 
são pontos fortes de prática naturopática.

Reconhecendo que existem opções de 
tratamento limitadas e nenhuma cura 
para a COVID-19, com base em evidências 
de pesquisas contemporâneas, a profi ssão 
de naturopatia global assumiu a tarefa 
de analisar a pesquisa atual e conduzir 
revisões rápidas para avaliar o papel de 
recomendações naturopáticas específi cas 
que podem ser úteis na gestão da COVID-19.

Mensagens-chave
1. Abordar os fatores de estilo de vida 

e as DCNTs é um passo importante 
para diminuir o risco e a gravidade 
da pandemia atual.

2. A maioria das pessoas opta por 
incluir produtos e práticas de saúde 
complementares como parte de seus 
cuidados de saúde pessoal e familiar.

3. A WNF produziu revisões 
sistemáticas rápidas baseadas 
em pesquisas científi cas com foco 
em estudos de produtos naturais 
testados em humanos no tratamento 
de infecções agudas do trato 
respiratório. Os resultados desses 
estudos são importantes de serem 
considerados para COVID-19.

4. A prática naturopática é fundada no 
conhecimento tradicional e baseada 
em evidências.

“ “A medicina tradicional e complementar (MT&C) é 

um recurso de saúde importante e frequentemente 

subestimado com muitas aplicações, especialmente na 

prevenção e gestão de doenças crônicas relacionadas 

ao estilo de vida e no atendimento às necessidades 

de saúde das populações em envelhecimento.

Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Diretor Geral, Organização Mundial da Saúde
Prefácio do Relatório Global da OMS sobre
Medicina Tradicional e Complementar - 2019

A Federação Naturopática Mundial (WNF) 
representa organizações de naturopatia 

em todo o mundo com o objetivo de 
promover, apoiar e aprimorar a 

profi ssão da Naturopatia 
global.

http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/11/White-Paper.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/11/White-Paper.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Espa%C3%B1ol.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_German.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Italian.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Portuguese-1.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/04/White-Paper_French.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Slovenian.pdf
https://youtu.be/DeUVe88BGEk
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Spanish.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Portuguese.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2019/02/WNF_White_Paper_June-2017_bela-knjiga.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/01/WNF_Survey_Journal_Articles.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/11/WNF-Naturopathic-Book-Report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l0gKAfpWF2g
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/02/WNF_COVID_Feb15.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2019/11/Global-Naturopathic-Regulation_Nov-2019.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2019/08/WNF_Terminology_Document_final-Aug-2019.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2019/04/WNF_Research-Written-by-Naturopaths-Naturopathic-Doctors.pdf


Membros Plenos

• Austrália - Associação de Naturopatas e Herbalistas da Austrália (NHAA) 
                       - Associação de Medicina Complementar (CMA) 
• Bélgica - União dos Naturopatas de Belgas
• Brasil - Associação Brasileira de Naturologia (ABRANA) 
• Canadá - Associação Canadense de Médicos Naturopatas (CAND) 
• Chile - Associação Nacional de Naturopatas do Chile A.G. 
• Chipre - Associação Cypriana de Terapêutica Naturopática 
• República Democrática do Congo - (RDC) M Soma Clinic/Congo Naturopática Associação de Médicos 

(CNPA) 
• Equador - Associação de Profissionais Naturopáticos do Equador 
• Egito - Associação Naturopata Egípcia 
• El Salvador - Associação de Naturopatas e Profissionais Salvadorenhos 
• França - Organização de Medicina Natural e Educação em Saúde (OMNES) 
• Grécia - Associação Naturopática Panhellenic 
• Guatemala - Associação Guatemalteca de Naturopatas e Medicina Complementar (AGNAMEDIC) 
• Hong Kong - Associação Integrada de Naturopatas de Hong Kong 
• Índia - Naturopatia Indiana e Yoga, Associação Médica de Pós-Graduação (INYGMA) 
• Itália - Naturaliter 
• Japão - Sociedade de Medicina Naturopática do Japão (JNMS) 
• Malásia - Associação Malaia de Idosos Naturopáticos Médicos (MANIS) 
• México - AMEPNATURA A.C. 
• Nepal - Nepal Yoga e Nature Cure Association (NYNCA) 
• Nigéria - Conselho Nigeriano de Médicos de Medicina Natural 
• Nova Zelândia - Naturopatas e Herbalistas Médicos da Nova Zelândia (Inc) 
• Peru - Associação Colegiada de Naturopatas do Peru 
• Portugal - Associação Portuguesa de Naturopatia (APNA) 
• Porto Rico - Associação de Médicos Naturistas de Porto Rico (PRANP) / Associação de Profissionais de 

Naturopatia de Porto Rico 
• Rússia - Sociedade Científica Russa sobre Naturopatia Clínica e Fitoterapia 
• Eslovênia - Associação de Naturopatas da Eslovênia 
• África do Sul - Associação Sul-Africana de Naturopatia (SANA) 
• Espanha - Organização Colegiada Naturopatica (FENACO) - Associação Naturopática Espanhola 
• Suíça - Associação Suíça de Naturopatas com Diploma Federal 
• Reino Unido - Conselho Geral e Registro de Naturopatas (GCRN) 
• Uruguai - Associação Naturopática do Uruguai (ANTHU) 
• Estados Unidos - Associação Americana de Médicos Naturistas (AANP) 
• Zâmbia - Federação Médica Naturopática da Zâmbia
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Membros Educativos

• Austrália - Endeavour College of Natural Health 
• Austrália - Escola Sul de Terapias Naturais 
• Bélgica - Institut Supérieur de Naturopathie Traditionnelle (ISNAT) 
• Canadá - Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) 
• Canadá - Ecole d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec 
• República Tcheca - Klinické Naturopatie 
• França - Collége Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique (CENATHO) 
• França - Fédération Françoise des écoles de Naturopathie (FÉNA) 
• Gana - Nyarkotey College of Holistic Medicine 
• Itália - Instituto EUNAM 
• Itália - Istituto NeMI A.P.S. 
• Itália - Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche 
• Nova Zelândia - South Pacific College of Natural Medicine 
• Nova Zelândia - Wellpark College of Natural Therapies 
• Nigéria - Faculdade Nacional de Medicina Natural 
• Nigéria - Academia Oriental de Medicina Natural 
• Eslovênia - Naturopatska Sola SAEKA 
• Espanha - Treinamento TNDR 
• Uruguai - Escola uruguaia de Naturopatia 
• Estados Unidos - Universidade Bastyr 
• Estados Unidos - Universidade Nacional de Ciências da Saúde (NUHS) 
• Estados Unidos - Universidade Nacional de Medicina Natural (NUNM) 
• Estados Unidos - Southwest College of Naturopathic Medicine

Membros Associados

• Austrália - Registro Australiano de Naturopatas e Herbalistas (ARONAH) 
• Brasil - Associação Brasileria de Naturopatia (ABRANATU) 
• Canadá - Associação Naturopática da Colúmbia Britânica (BCNA) 
• Canadá - Associação Alberta de Médicos Naturistas 
• Canadá - Quebec QANM Associação de Medicina Naturopática 
• Canadá - Associação de Médicos Naturistas de Ontário 
• Chile - Naturopatas para o Chile 
• Irlanda - Instituto Imensuróide irlandês de Medicina Naturopática 
• Noruega - Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 
• Cingapura - Sociedade de Terapeutas Alternativos e Naturais de Saúde (SOANHT) 
• Uruguai - Paracelsianos Associados em Naturopatha (PAN)

4

Membros



Graças ao apoio da adesão em curso, a WNF estabeleceu-se como a 
organização internacional que representa a profissão naturopática global. 
Nossa associação atualmente inclui sessenta e nove (69) membros e 
dezoito (18) patrocinadores, abrangendo as sete regiões do mundo.

A tarefa do comitê de membros é promover esse crescimento de membros 
e patrocinadores da WNF e fornecer apoio aos países que trabalham para 
estabelecer uma organização naturopática.

O comitê de membros é composto por funcionários da WNF e os 
presidentes dos grupos de apoio regionais, todos eles que têm uma boa 
ideia de como a profissão naturopática está se desenvolvendo em sua 
região.

ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ

Membros
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A WNF oferece as seguintes categorias de membros com os respectivos critérios:

• Membros plenos, compostos pela organização nacional naturopata em um país.
• Membros da educação com nível mínimo de escolaridade de acordo com as Referência da OMS para 

Treinamento em Naturopatia ou o mais alto nível de escolaridade oferecido em seu país específico.
• Membros associados representando uma associação naturopática regional 
• Patrocinadores sem fins lucrativos e patrocinadores corporativos de acordo com critérios éticos para a 

saúde humana e saúde ambiental.

A WNF atualmente representa organizações de quarenta (40) países, representando um crescimento de 18% 
(n = 6) em comparação com o último relatório anual de 2019. Os países incluem Austrália, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, Chipre, República Tcheca, República Democrática do Congo, Equador, Egito, El Salvador, 
França, Alemanha, Gana, Grécia, Guatemala, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, 
Nepal, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Peru, Portugal, Porto Rico, Rússia, Cingapura, Eslovênia, África do 
Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido, Uruguai, Estados Unidos da América e Zâmbia.

O aumento geral de sócios é de 23% (n = 13). O patrocínio cresceu 20% (n = 3) em 2020. O maior aumento 
no número de sócios ocorreu com os membros da área de educação. Em 2019, a categoria de patrocinadores 
privados foi retirada (7 na época). O crescimento de 20% com relação a patrocinadores deve-se ao aumento de 
patrocinadores corporativos.

A Tabela um descreve o crescimento do WNF em 2020 em comparação com 2018 no número de organizações 
e países representados no WNF.

Por favor, consulte o site do WNF para uma lista completa de nossos membros e critérios de adesão.

A WNF agradece o apoio contínuo de todos os nossos membros e patrocinadores!

Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturópata
Presidente do Comitê de Membros da WNF

http://worldnaturopathicfederation.org/wnf-membership-committee/
http://worldnaturopathicfederation.org/full-members/
http://worldnaturopathicfederation.org/educationalmembers/
http://worldnaturopathicfederation.org/associatemembers/
http://worldnaturopathicfederation.org/nnon-profit-sponsors/
http://worldnaturopathicfederation.org/corporate-sponsors-2/
http://worldnaturopathicfederation.org/membership/
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ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ DE

Membros (cont’d)
Crescimento da WNF
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Quadro um: Crescimento do WNF em 2020 em comparação com 2018 em números



7

ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ DE

Educação
Em agosto de 2018, a WNF publicou a WNF Educational and 
Credentials Report que forneceu visão geral de cinco diferentes 
programas naturopáticos oferecidos em todo o mundo, incluindo um 
Diploma em Naturopatia, Diploma Profissional em Naturopatia, 
Grau Profissional de Três Anos em Naturopatia, um diploma 
profissional em Medicina Naturopata e um programa de transição 
de dois anos para profissionais de saúde que buscam uma 
designação dupla como Médico Naturopata.

Como seguimento a este relatório, o Comitê de Educação da WNF 
empreendeu uma análise detalhada dos programas educacionais 
naturopatas em todo o mundo. Essa análise levou dois anos e 
resultou na publicação do Relatório do Programa de Educação 
Naturopática da WNF e do documento de política da WNF 
Technology Enhanced Learning em março de 2021.

Esta análise detalhada revelou o seguinte:

• Existem 131 programas educacionais naturopatas em todo o 
mundo. 38% na Ásia, 27% na Europa, 15% na América Latina, 
9% no Pacífico Ocidental, 7% na América do Norte e 4% na 
África

• 53% de todos os programas naturopatas foram estabelecidos 
nos últimos vinte anos, 34% entre 1980 e 1999, 10% entre 1960 
e 1979, e apenas 3% dos programas educacionais naturopatas 
atuais foram estabelecidos antes de 1960.

• 52% de todos os programas educacionais naturopatas têm mais 
de 4.000 horas de duração, 16% têm entre 3.000 e 3.999 horas, 
23% têm entre 2.000 e 2.999 horas e apenas 9% têm menos de 
2.000 horas.

http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2019/11/WNF-Education_and_Credentials_complete.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2019/11/WNF-Education_and_Credentials_complete.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/naturopathic-education-committee/
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Naturopathic-Programs_final_March_2021.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Naturopathic-Programs_final_March_2021.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Technology-Enhanced-Education_March_2021.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Technology-Enhanced-Education_March_2021.pdf


ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ DE

Educação (cont’d)
A tabela a seguir fornece uma visão geral da duração do programa naturopático por região do mundo:

Cada programa educacional naturopata inclui os seguintes aspectos em seu currículo:

• História, filosofia, princípios e teorias naturopatas
• Conhecimento médico naturopata
• Prática clínica
• Modalidades naturopáticas e terapêuticas
• Ética e práticas de negócios
• Pesquisa

8

Duração do Programa Naturopático por Região Mundial
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ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ DE

Educação (cont’d)
Nossa análise indicou que quanto mais tempo o programa possui mais se aprofunda cada aspecto do 
currículo naturopata.

Para obter mais informações sobre os detalhes dos programas educacionais naturopatas, consulte o WNF 
Naturopathic Education Program Report e o documento WNF Technology Enhanced Learning Policy.

9

O Comitê de Educação do WNF continuará apoiando a melhoria dos programas educacionais naturopatas em 
todo o mundo.

Dr. Iva Lloyd, RPP, ND
Copresidente do Comitê de Educação da WNF

Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturopata
Copresidente do Comitê de Educação da WNF

David Casteleijn, Naturopata
Copresidente do Comitê de Educação da WNF

Figura 7: Visão geral do conteúdo da formação com base na duração do 
Programa em Naturopatia (n=49)
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ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ

Mapeamento Profissional
O objetivo do Comitê de Mapeamento Profissional é examinar a 
infraestrutura regulatória e educacional e as estruturas normativas que 
afetam o desenvolvimento da medicina naturopática internacionalmente.

Existem quatro fases para este estudo de caso. A primeira fase é uma 
pesquisa transversal que foi concluída e publicada em fevereiro de 
2021. Sessenta e cinco organizações naturopatas [instituições de ensino, 
associações profissionais e reguladores naturopatas] dos 228 convidados, 
completaram a pesquisa [29%] de 29 de 46 países [taxa de resposta de 
63% do país]. Nossas descobertas foram:

• A maioria dos programas educacionais [68%] foi prestada por meio de 
uma estrutura nacional

• O ensino superior predominou [60%]

• A maioria das instituições de ensino naturopáticos (76%) (n = 19) relataram algum tipo de auditoria 
externa por diferentes organizações.

• As organizações relatadas como influentes na educação foram associações profissionais [75,4%], 
principalmente quando a naturopatia não era regulamentada; organismos de acreditação educacional 
[41,5%] e organismos reguladores [33,8%] quando são regulamentados.

• Os requisitos de entrada profissional eram inconsistentes globalmente
• Acesso total a atos controlados e reembolsos de seguro saúde foram relatados com mais frequência 

quando regulamentados.
• A atitude dos tomadores de decisão, as opiniões de outras profissões da saúde e a legislação em vigor 

foram percebidas como a regulamentação de maior impacto.
• O tipo de regulamentação era heterogêneo - ‘sem regulamentação’ (43,1%) (n = 28), ‘escopo definido de 

prática’ (41,5%) (n = 27), ‘proteção do título’ (27,7%) (n = 18) e ‘outro’ tipo de regulação (10,8%) (n = 7). A 
autorregulação voluntária foi relatada na Austrália, Chipre, Reino Unido e Suécia.

• Os conselhos reguladores foram relatados como sendo os mais influentes no estabelecimento de padrões 
quando a naturopatia era regulamentada. As associações profissionais responsáveis pelo estabelecimento 
de padrões foram informadas quando a naturopatia não era regulamentada e quando “outros” tipos de 
regulamentação.

Em geral, os padrões eram mais elevados e a consistência mais evidente em países com estruturas 
regulatórias.

Um subconjunto de países forma as próximas fases deste estudo de caso. Atualmente a fase 2, a análise 
documental está em andamento e será concluída ainda este ano de 2021.  
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Mapeamento Profissional (cont’d)
Este projeto envolve a educação naturopática da WNF e membros de associações profissionais de todo o 
mundo.

Sete países e quatro regiões do mundo estão representados: 

Pacífico Ocidental

• Jill Dunn (Naturopata; Presidente do Comitê de Mapeamento Profissional da. WNF; Encontro de 
Educação e Política sobre Naturopatas e Herbalistas Médicos da Nova Zelândia)

• Jon Wardle (Professor de Saúde Pública, Diretor do Centro Nacional de Medicina Naturopática, 
Southern Cross University, Austrália)

• Amie Steel (Pós-doutorado em Pesquisa da Universidade de Tecnologia de Sydney, Conselho do Registro 
Australiano de Naturopatas e Herbalistas, Austrália)

Europa

• Dominick Léaud-Zachoval (Diretor de Educação da Escola de Naturopatia Aesculape e Vice-Presidente 
da FÉNA, França)

• Tina Hausser (Vice-presidente do WNF, Espanha) 

América do Norte

• Nicholas deGroot (Reitor do Canadian College of Natural Medicine, Canadá)
• Iva Lloyd (Presidente da WNF) 

Sudeste Asiático

• Profesor Dr. Karki (Presidente do Instituto de Medicina Natural do Nepal)
• Jill Dunn PhD Candidate, MHSc (CompMed), BHSc (CompMed), DipNat, DipMedHerb, RGON (não 

praticante) Chair, WNF Professional Mapping Committee

Jill Dunn
PhD Candidate, MHSc (CompMed), BHSc (CompMed), DipNat, DipMedHerb, RGON (não praticante)
Chair, WNF Professional Mapping Committee
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Desde o início da WNF, o Comitê de Pesquisa da WNF tem se 
concentrado em conduzir e apoiar pesquisas e projetos de pesquisa 
que ajudem a definir e apoiar a profissão global de naturopatia. 
Muitos dos projetos estão em preparação para o Naturopathy Health 
Technology Assessment (HTA), que será lançado no final de 2021. O 
seguinte é um destaque das pesquisas e projetos dos últimos dois 
anos:

2019: Análise Bibliométrica: Pesquisas Naturopática

O primeiro passo na preparação do HTA foi conhecer as pesquisas 
escritas pela profissão de naturopatia global. Os resultados desta 
análise foram melhores do que o esperado e revelaram que entre 
1987 e o início de 2019:

• 2218 artigos de pesquisa naturopática foram identificados que 
preencheram os critérios de inclusão. 53% eram da América 
do Norte; 28% do Pacífico Ocidental. 32% eram afiliados a 
instituições educacionais naturopatas e os artigos de pesquisa 
naturopática são publicados em periódicos de alto nível.

• 166 pesquisadores naturopatas foram identificados.
• Como a prática naturopática, a pesquisa cobriu uma ampla 

gama de condições e modalidades.  

Os resultados deste estudo demonstram que a comunidade 
internacional de pesquisa naturopática produziu literatura revisada 
por pares por mais de 30 anos e demonstrou um compromisso 
sustentado para codificar o conhecimento existente, gerar novos 
conhecimentos e disseminar esse conhecimento para o público. 
Comunidade clínica e de pesquisa em geral. Enviado para 
publicação.

2019: Pesquisa de Prática Internacional

Os médicos naturopatas de 14 organizações membros plenos do 
WNF foram solicitados a tratar dez pacientes consecutivos com 
o objetivo de identificar a prática naturopática globalmente. 
Os resultados da pesquisa destacam a versatilidade da prática 
naturopática e confirma se que os médicos naturopatas atuam como 
profissionais de atenção primária e tratam de qualquer problema de 
saúde em qualquer fase do ciclo de vida do paciente.

ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ

Pesquisa
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A análise de 859 entrevista indicou:

• A maioria dos pacientes era do sexo feminino (72,6%) e todas as categorias de idade foram representadas 
com proporção semelhante de 36-45 anos (20,2%), 46-55 anos (19,5%) e 56-65 anos (19,3%).

• 75% tinham condições crônicas de saúde.
• Várias queixas de apresentação: as 3 primeiras eram doenças musculoesqueléticas, gastrointestinais e 

mentais.
• Grande variedade de tratamentos, incluindo mudanças na dieta, estilo de vida e mudanças de 

comportamento, medicamentos fitoterápicos e suplementos nutricionais.
• Média de 4,0 tratamentos prescritos por visita.
Publicação: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32070338/

2019: Pesquisa Clínica Comunitária

A profissão de naturopata oferece assistência médica naturopática no nível primário, de modo gratuito 
ou de custo significativamente baixo, em mais de 100 clínicas comunitárias em todo o mundo. Os serviços 
naturopaticos oferecidos nessas clínicas comunitárias são representativos da prática naturopática geral, mas 
podem estar alcançando diferentes populações, incluindo populações de baixa renda e carentes. A maioria 
desses Clínicas Comunitárias é afiliada a instituições educacionais naturopáticas na América do Norte, 
mas há uma tendência crescente em algumas regiões do mundo, como o Pacífico Ocidental, de médicos 
naturopatas individuais em prática privada oferecerem seus serviços por meio de Clínicas Comunitárias.  
Publicação: submetido para publicação

2020: Análise de revistas naturopáticas

A análise de artigos de periódicos naturopaticos indicou que existe um enorme corpo de pesquisas escrito por 
profissionais naturopatas para apoiar a prática naturopática. A pesquisa indicou:

• ~ 15.000 artigos, 24 periódicos com foco em conteúdo naturopático, 71% de acesso aberto
• Ampla gama de condições e modalidades cobertas que são consistentes com outras pesquisas do WNF.
Publicação: WNF Naturopathic Journal Report, WNF

2020: Pesquisa Comunitária sobre Educação e Promoção da Saúde

As atividades de educação e promoção de saúde comunitária de médicos naturopatas foram examinadas 
em uma grande pesquisa transversal internacional, que foi traduzida para cinco idiomas. 813 profissionais 
naturópatas de todas as regiões do mundo responderam e indicaram:

• Quase todos os participantes (98%) relataram que pelo menos uma atividade de educação comunitária, a 
maioria relatada eram fichas e brochuras ou comunicações de redes sociais e profissionais. As conversas 
de informação apresentadas aos membros da comunidade também foram frequentemente relatadas, 
enquanto os canais de mídia tradicionais com menos frequência, embora ainda por mais da metade dos 
pesquisados.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32070338/
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/01/WNF_Survey_Journal_Articles.pdf
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Research (cont’d)
• Este estudo sugere que os comportamentos do médico naturopata se alinham com as práticas de 

comunicação de saúde recomendadas, usando uma variedade de canais de comunicação para fornecer 
informações sobre saúde à comunidade.

Publicado: Enviado para publicação na BMC Complementary Medicine and Therapies

2020 - Pesquisa de Mobilização de Conhecimento

O objetivo da pesquisa de mobilização de conhecimento foi examinar a abordagem dos praticantes de 
naturopatia para compartilhar e usar o conhecimento e as informações relacionadas à prática clínica. A 
pesquisa foi traduzida para cinco idiomas e os 548 médicos naturopatas que responderam indicaram:

• Eles mais comumente usam as informações publicadas em revistas científicas por pesquisadores para 
informar os cuidados prestados aos seus pacientes e as informações prestadas por seus pacientes. A 
maioria dos participantes também selecionou informações de conferências e outros eventos profissionais 
ou publicadas em livros modernos de clínica naturopática.

• Os tipos de conhecimento relatados pelos participantes, usados para informar o atendimento ao paciente, 
incluíram conhecimento desenvolvido por meio da experiência clínica, treinamento clínico inicial, 
educação profissional contínua fornecida por um médico especialista, consideração das necessidades 
exclusivas do paciente e discussões com colegas.

Publicação: Enviado para publicação.

2021 - Avaliação de Tecnologia em Saúde – Naturopatia

Nossa avaliação de tecnologia de saúde naturopática (HTA) será um resumo da pesquisa que descreve e 
apóia a prática naturopática globalmente. A única coisa sobre um HTA é que qualquer pesquisa usada deve 
vir de dentro da profissão. O HTA fornecerá aos governos, formuladores de políticas e outros interessados 
na profissão naturopata uma revisão da filosofia e dos princípios da naturopatia; uma visão geral da 
regulamentação, educação e prática; Pesquisa sobre as principais condições tratadas e modalidades usadas 
por médicos naturopatas e irá descrever a segurança, eficácia e uso da naturopatia em todo o mundo.

O HTA será publicado mais tarde em 2021 e terminará como um livro-texto de 300-400 páginas. Gostaríamos 
de agradecer ao comitê de pesquisa da WNF e suas instituições de ensino afiliadas que doaram uma enorme 
quantidade de tempo e recursos para este projeto. Gostaríamos também de agradecer aos 50 membros 
de todo o mundo que dedicaram seu tempo para revisar as seções do HTA e fornecer feedback valioso. A 
HTA foi possível graças a uma generosa doação da Australian Naturopaths and Herbalists Association. 
Obrigado! Este será o maior projeto individual concluído pela WNF e será um recurso valioso à medida que 
fortalecemos a profissão naturopata globalmente.

Dr. Iva Lloyd, ND
Presidente do Comitê de Pesquisa da WNF
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Nos estágios iniciais da pandemia COVID-19, a Federação Naturopática 
Mundial se comprometeu a coletar importantes evidências de pesquisa 
para informar os legisladores, pesquisadores e comunidades em todo o 
mundo. Devido à importância da oportunidade, o Comitê de Pesquisa da 
WNF decidiu realizar dez revisões rápidas sobre tópicos de maior impacto 
e relevância global. Essas revisões rápidas foram publicadas em uma 
edição dedicada da revista especializada Advances in Integrative Medicine 
em dezembro de 2020. Desde sua publicação, o impacto do trabalho, tanto 
como corpo de conhecimento quanto como revisões individuais, tem sido 
além de nossas expectativas.

Exemplos de como este trabalho alcançou a comunidade em geral incluem informações em uma página da 
Wikipedia sobre Echinacea [1] e outra página sobre o resfriado comum com referência ao papel da vitamina 
D [2]. Também houve artigos de notícias referenciando as Revisões Rápidas da WNF descrevendo o valor 
da Echinacea [3] e do Sabugueiro [4] no aumento da imunidade e considerando o valor potencial do zinco no 
COVID-19 [5].

As Revisões Rápidas também tiveram impactos significativos nas atividades de pesquisa durante a 
pandemia. Mais notavelmente, estudos in vitro examinando o efeito de Echinacea [6,7] e Elderberry [8] 
para o tratamento de coronavírus (incluindo SARS-COV-2) foram publicados, e os resultados desses estudos 
têm sido promissores com os pesquisadores sugerindo eles justificam o progresso de testes em humanos. 
Um ensaio clínico examinando sabugueiro combinado com extrato de cogumelo reishi para reduzir a 
duração e a gravidade das infecções do trato respiratório em populações idosas também foi publicado [9] e 
descobriu que o tratamento reduziu a duração e a gravidade também, como a redução dos distúrbios do sono. 
Nossas revisões rápidas também informaram pesquisas observacionais, com um estudo de série de casos 
examinando o efeito combinado da quercetina, zinco, bromelaína e vitamina C em pacientes com COVID-19 
após o diagnóstico [10-12], outra rede farmacológica de estudo explorando o potencial da quercetina para ser 
usado para reduzir a lesão renal aguda de COVID-19 [11], e um terceiro estudo observacional explorando o 
impacto da deficiência de zinco na inflamação em COVID-19. [12]

Comunidades de naturopatas em alguns países também aproveitaram a oportunidade para compartilhar 
a edição publicada na revista contendo a Revisão Rápida, bem como o Livro Branco sobre o Papel da 
Naturopatia em uma Pandemia preparado pela WNF, com Ministros da Saúde e outros representantes 
governamentais e tomadores de decisão em saúde em seu país. Um desses países é a Austrália, onde a 
informação gerou convites do Conselheiro de Política Sênior para o Território do Norte e do Diretor da Allied 
Health na Austrália do Sul para discutir o papel potencial da naturopatia no apoio ao sistema de saúde. 
Ambos no caso de uma pandemia, e em geral, em ambos os casos, essas conversas continuam a progredir e 
oferecem uma oportunidade para a naturopatia ser melhor integrada aos serviços de saúde existentes.

Portanto, obrigado a todos os pesquisadores e praticantes de naturopatia em todo o mundo que contribuíram 
para este projeto, as ondas deste movimento, sem dúvida, serão sentidas nos próximos anos. Se você tiver 
atualizações sobre como as revisões rápidas impactaram você em seu país, convidamos você a compartilhá-
las com a WNF.

https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-integrative-medicine/vol/7/issue/4
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Portuguese-1.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Portuguese-1.pdf
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O objetivo do comitê de comunicação é apoiar a promoção da profissão 
naturopata internacionalmente e garantir que a profissão naturopata faça 
parte da discussão sobre saúde global. Fazemos isso principalmente por meio 
de atividades de mídia social.

As redes sociais da WNF incluem um site no Facebook e grupo de membros da 
WNF no Facebook, Twitter, conta no Instagram e um canal no YouTube.
As principais abordagens às mídias sociais em 2020 incluíram:

• relatórios sobre recursos de pesquisa do COVID-19 por meio de 180 
postagens no Facebook, Twitter e Instagram com 65.000 pessoas atingidas 
e 7.500 interações

• promoção de eventos e atividades dos membros do WNF com 122 
interações

• contando as histórias de sucesso de nossos membros (verifique o site da WNF)
• a chamada para participar de pesquisas com 46 postagens e alcance de sucesso do números de 

participantes

A WNF lançou uma campanha sobre promoção da saúde e estilo de vida saudável com um vídeo animado 
sobre como construir um escudo de bem-estar em tempos de pandemia. O vídeo foi traduzido para 5 
idiomas e foi promovido com 2.800 visualizações nos canais de mídia social da WNF em 2020 e diversos 
compartilhamentos por nossa comunidade global. O vídeo está disponível no canal WNF no YouTube.

A campanha de mídia social de maior sucesso em 2020 foi em relação à Global Giving Foundation, uma 
organização sem fins lucrativos que conecta doadores com projetos de base em todo o mundo.
O projeto da WNF sobre Educação sobre Fatores de Risco Ambiental foi conduzido em nossas plataformas de 
mídia social com 87 postagens, 17.000 pessoas alcançadas com 1.200 interações e arrecadou mais de $ 10.000 
dólares de 69 doadores diferentes em apenas três semanas. Isso dobrou nossa meta! E nos tornou parceiros 
reconhecidos da Global Giving para apoiar futuras iniciativas de arrecadação de fundos do WNF.

Muito obrigado a todos os doadores! Essas doações foram usadas para criar um vídeo animado sobre 
Compreesão dos poluentes ambientais e ajudar a apoiar os custos de administração do site WNF de 
Poluentes Ambientais. É um projeto de dois anos com campanhas nas redes sociais que vão continuar no 
final deste verão.

O alcance da mídia social do WNF inclui:
• Facebook com mais de 5.600 assinantes e mais de 140.000 pessoas alcançadas em 2020
• Twitter com mais de 800 seguidores e 55.000 impressões em 2020
• Instagram com mais de 700 assinantes em apenas um ano com aproximadamente 10.000 pessoas

O crescimento da rede, seguidores e assinantes é descrito na figura 1.

Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturopata
Presidente do Comitê de Comunicações da WNF

https://www.facebook.com/worldnaturopathicfederation
https://twitter.com/wnf_info
https://www.instagram.com/wnf_info/
https://www.youtube.com/channel/UCeJqBBpT9r4JjL1f8D73c-Q
https://youtu.be/l0gKAfpWF2g
https://www.youtube.com/channel/UCeJqBBpT9r4JjL1f8D73c-Q
https://www.globalgiving.org/projects/environmental-risk-factors-education/
https://youtu.be/DeUVe88BGEk
https://www.facebook.com/worldnaturopathicfederation/
https://twitter.com/wnf_info
https://www.instagram.com/wnf_info/
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O comitê de Saúde Ambiental se concentra em fatores de risco 
ambientais e como eles afetam a saúde em todo o mundo.

De acordo com a OMS, 23% das mortes globais e 26% das mortes 
entre crianças menores de cinco anos são atribuíveis a Fatores 
Ambientais. O efeito da doença provocada pelo ambiente varia de 
país para país, no entanto, vivemos neste mundo juntos e como 
interagimos com nosso meio ambiente afeta a todos nós. Para 
isso, o comitê de saúde ambiental lançou seu site sobre poluentes 
ambientais em. Março de 2020. O objetivo do comitê é expandir 
o site e fornecer informações atualizadas sobre poluentes 
ambientais, como eles afetam a saúde e o que cada pessoa pode 
fazer para proteger deles mesmos.

Se você quiser contribuir para trazer essas informações, faça 
parte do comitê de Saúde Ambiental. A próxima fase do nosso 
trabalho enfoca os efeitos na saúde como fertilidade e defeitos 
congênitos, saúde da crianças e adolescentes, câncer, degeneração 
neurológica, autoimunidade, doenças cardiovasculares, diabetes e 
obesidade.

Como naturopatas, sabemos que a prevenção de doenças é melhor 
do que remediar. Fornecer informações aos profissionais de saúde 
e ao o público é parte da solução.

Moira Fitzpatrick, PhD, ND
Presidente do Comitê de Saúde Ambiental

http://worldnaturopathicfederation.org/environmental-health-committee/
https://www.wnf-environmental.org/
https://www.wnf-environmental.org/
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Informe do Tesoreiro
O ano de exercício fiscal da WNF, encerrado em 31 de março de 2021, 
reflete a posição de uma organização exibindo disciplina fiscal prudente, 
enquanto aumenta todas as áreas de receita em comparação com o ano 
fiscal anterior encerrado em 31 de março de 2020. Posso informar que, de 
acordo com as demonstrações financeiras, a WNF tem sido um excelente 
guardião das suas finanças, ao mesmo tempo que consegue implementar a 
sua estratégia de crescimento de renda.

Receita
A receita total aumentou 48,7% para $ 93.959 arrecadados este ano, em 
comparação com $ 63.196 no ano fiscal anterior. As principais categorias 
que contribuem para esse número são sócios, patrocínios e doações. A 
receita de sócios aumentou 20,4% para $ 62.717 e a receita de patrocínio 
aumentou 108% para $ 22.022.

Despesas
As receitas aumentaram, as despesas com a WNF diminuíram. As despesas totais chegaram a US$ 44.957 
no ano, uma redução de 15,85% em relação ao ano anterior. O rígido controle de gastos e a redução dos gastos 
com viagens devido às restrições de circulação da Covid 19 foram os principais motivadores dessa excelente 
conquista.  

As despesas operacionais, 17,6% das despesas totais, aumentaram para $ 8.633. As despesas com folha de 
pagamento, 36,3% das despesas totais, diminuíram para $ 17.807 e as despesas de marketing, 23,9% das 
despesas totais, aumentaram para $ 11.732.

Levando em consideração a redução líquida das despesas totais e o aumento líquido das receitas totais, posso 
informar que a despesa tem sido prudentemente seletiva com os resultados obtidos.

Ativo 
A posição atual de ativos do WNF cresceu 71% para um total de $ 118.279 em 31 de março de 2021, na conta 
bancária canadense (BMO). As participações de ativos são positivas.

Próximo ano
A posição financeira estável da organização depende da retenção e crescimento de sócios, patrocínios corpora-
tivos e controles financeiros disciplinados. Quanto mais forte financeiramente a organização pode ser, mel-
hor será capaz de ajudar com as várias estratégias para a profissão globalmente e, portanto, a tendência de 
crescimento alcançada neste ano foi positiva.

Dr. Stephen Farrugia, BSc.CHS, BCM.Nat (UWC)
Naturópata Registrado
Treasurer, WNF



PLANO ESTRATÉGICO

©2021 WNF  •   www.worldnaturopathicfederation.org 14 de maio de 2021

Plano de 2 anos 2021 – 2023

Avanço da OMS
• Atualizar os benchmarks em

Treinamento Naturopático.

• Inscreva-se para colaboração ofi cial 

status com a OMS.

Alianças Externas
• Estabeleça alianças com pelo 

menos 10 outras organizações.

Regulação Naturopática
• Apoiar a regulação naturopática 

globalmente.

• Atualizar o WNF Global

Documento de regulamentação.

Lenda
Verde = pronto

• Laranja = em andamento
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$20,000
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Filiação
• 45 membros plenos. (Atualmente 

34)

• 35 Membros Educacionais. (25)

• 100 membros no total. (90)

Patrocínio 
e doações
• $25.000 em patrocínio / ano.

• 20 patrocinadores corporativos. 

(12)

• 2 iniciativas únicas de arrecadação 

de fundos.

Pesquisa Naturopática
• Concluir o HTA.

• Divulgar a HTA.

Saúde Ambiental
• Lançar ofi cialmente o Meio

Ambiente Site de poluentes.

• 1.000 visitas únicas ao WNF site 

ambiental.
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CORPORATE SPONSORS

Diamond

Atrium Innovations (Genestra Brands)

Gold

Bioclinic Naturals
Nutritional Fundamentals for Health (NFH) Inc.

Silver

EcoTrend Ecologics
Partners Indemnity Insurance Brokers Ltd.

Vivobase

Bronze

Bio Lonreco
BioMedica Nutraceuticals Pty Ltd

Cyto-Matrix
Designs for Health

Electro-Therapeutic Devices Inc.
Metagenics Pty Ltd

NON-PROFIT SPONSORS

Gold

Complementary Medicines Australia

Bronze

Association of Accredited Naturopathic Medical Colleges (AANMC)
Institute for Natural Medicine (INM)
Natural Doctors International (NDI)

Naturopathic Education and Research Consortium (NERC)
Naturopathic Medical Student Association (NMSA)

The Jacka Foundation of Natural Therapies Ltd.
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WNF Report: Impact of Rapid Reviews March 2021

WNF Informe: Impacto de Nuestras Revisiones Rápidas (Spanish) March 2021

WNF Naturopathic Educational Program Report March 2021

WNF Technology Enhanced Education March 2021

WNF White Paper: Role of Naturopathic practice within a global pandemic November 2020

Libro Blanco: Rol de la Naturopatía durante una pandemia (Spanish)

Weiss Buch: Die Rolle der naturheilkundlichen Verfahren innerhalb einer globalen Pandemie (German)

White Paper: Il ruolo della Naturopatia nel corso di una pandemia globale (Italian)

White Paper: Papel da prática naturopática em uma pandemia global (Portuguese)

Bela Knjiga: Vloga naturopatije v času pandemije (Slovenian)

Livre Blanc: Le rôle de la naturopathie dans une pandémie mondiale (French)

WNF Survey Naturopathic Journals – November 2020

WNF Book List – Updated October 2020

A Comprehensive Listing of Books Written by Naturopaths / Naturopathic Doctors February 2020

Up-dated Coronavirus disease 2019 (COVID-2019) February 2020

Coronavirus Enfermedad 2019 (Spanish) February 2020

WNF Update: Novel Coronavirus 2019-nCoV– January 2020

http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF-Report_Impact-of-Rapid-Reviews.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/04/WNF-Report_Impact-of-Rapid-Reviews_Spanish.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Naturopathic-Programs_final_March_2021.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/03/WNF_Technology-Enhanced-Education_March_2021.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/11/White-Paper.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Espa%C3%B1ol.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_German.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Italian.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Portuguese-1.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/12/White-Paper_Slovenian.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/04/White-Paper_French.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2021/01/WNF_Survey_Journal_Articles.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/11/WNF-Naturopathic-Book-Report.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/02/2020_Book-Project.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/02/WNF_COVID_Feb15.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/02/WNF_COVID_Feb15_Spanish.pdf
http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2020/01/Cornoa_Virus_WNF_Jan29th-1.pdf
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