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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.
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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 profissão 
de naturopatia global assumiu a tarefa 
de analisar a pesquisa atual e conduzir 
revisões rápidas para avaliar o papel de 
recomendações naturopáticas específicas 
que podem ser úteis na gestão da COVID-19.
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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 científicas 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 

profissão da Naturopatia 
global.
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A maioria das pessoas opta por incluir produtos e prááticas de saúúde 
complementares como parte de seus cuidados de saúúde pessoal e familiar

MENSAGEM-CHAVE 1

Abordar os fatores de estilo de vida e as DCNTs éé um passo importante 
para diminuir o risco e a gravidade da atual pandemia.

• Um ponto forte da profissão de 
naturopatia é que ela aborda os fatores 
do estilo de vida como parte integrante 
da prática. Os praticantes de naturopatia 
apoiam a tomada de decisão informada 
e abordam a alimentação, exercícios, 
respiração e outros aspectos de uma vida 
saudável como parte de sua estratégia 
geral de tratamento para todas as 
condições de saúde. (2, 3)

• As doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), em particular diabetes, 
hipertensão e outras doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, 
problemas de saúde mental e neurológica 
são condições comuns tratadas por 
praticantes de naturopatia. (3)

• Um Estudo Internacional sobre 
Promoção da Saúde e Atividades de 
Educação Comunitária de Naturopatas 
Clínicos demonstrou que a profissão de 
naturopatia está ativamente envolvida 
na educação comunitária e na promoção 
de estilo de vida saudável. (4)

• Existem mais de 100 clínicas 
comunitárias de naturopatia em 
todo o mundo que fornecem cuidados 
naturopáticos para os desfavorecidos, 
vulneráveis e para grupos especializados, 
como indígenas e pessoas vivendo com 
HIV/AIDS. (5)

• De acordo com uma pesquisa recente, 
aqueles com doenças crônicas indicaram 
que esses são os mais satisfeitos 
com o atendimento que recebem dos 
naturopatas. (6)

•  
 
 
 
 
Para apoiar os indivíduos na tomada de 
decisões informadas, a WNF criou um 
vídeo animado para o público sobre a 
construção de um escudo de bem-estar 
para protegê-lo dos desafios da vida. Este 
vídeo está disponível em cinco idiomas. 
(7)

• De acordo com a OMS, 88% dos países 
relatam o uso de produtos e /ou práticas 
de MT&C e a Naturopatia é praticada em 
98 países. (1)

• Há uma tendência crescente de 
indivíduos escolherem remédios 
fitoterápicos, vitaminas e minerais 
como parte de seus cuidados em saúde, 
especialmente no tratamento de 
problemas de saúde menores e crônicos. 
(8)
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A WNF produziu revisõões sistemááticas ráápidas baseadas em pesquisas 
cientííficas com foco em estudos de produtos naturais testados em humanos 
no tratamento de infecçõções agudas do trato respiratóório. Os resultados 
desses estudos sãão importantes de serem considerados para COVID-19. (9)

• Vitamina C: quando tomada no início 
de infecções respiratórias agudas virais 
(IAV), a vitamina C oral pode reduzir a 
duração dos sintomas, incluindo febre, 
dor no peito, calafrios e dores no corpo. 
Também pode reduzir a incidência de 
admissão hospitalar e a duração da 
internação hospitalar. (10)

• Vitamina D: evidências experimentais 
indicam que a deficiência e a 
insuficiência de vitamina D estão 
associadas ao aumento do risco de IAV, 
e a suplementação para aqueles com 
deficiência / insuficiência pode levar a 
reduções clinicamente significativas na 
incidência de IAV. (11)

• Zinco: o zinco pode reduzir o risco de 
infecções por SARS-CoV-2 e encurtar 
a duração e a gravidade da doença. 
Evidências indiretas de revisões 
sistemáticas descobriram que a 
suplementação de zinco é eficaz para 
a prevenção de infecções respiratórias 
agudas em crianças pequenas e as 
pastilhas de zinco podem reduzir a 
duração em adultos. (12)

• N-acetilcisteíína: a evidência atual 
sugere que a N-acetilcisteína (NAC) pode 
melhorar os resultados em pessoas com 
síndrome de desconforto respiratório 
agudo (SDRA) e lesão pulmonar aguda 
(LPA) - condições que se assemelham 
aos sinais e sintomas da COVID- 19. 
A NAC pode auxiliar na melhoria dos 
marcadores de inflamação ou oxidação, 
oxigenação sistêmica, necessidade 
e duração da ventilação, taxa de 
recuperação do paciente e pontuação 
geral de melhora clínica. (13)

• • ÓÓleos essenciais: evidências de ensaios 
clínicos publicados sugerem que a 
administração oral de misturas de certos 
óleos essenciais (OE) pode reduzir os 
sintomas de infecções respiratórias virais 
agudas. (14)

 • Sambucus nigra L. (Sabugueiro): 
Coletivamente, as evidências obtidas 
em cinco estudos clínicos envolvendo 
996 adultos indicam que Sambucus 
nigra L. berry (S.nigra), quando tomado 
dentro de 48 horas do início da infecção 
viral respiratória aguda, pode reduzir 
o duração e gravidade dos sintomas de 
resfriado comum e gripe em adultos. (15)

 • Echinacea spp. (Echinacea): A 
suplementação com Echinacea pode 
auxiliar nos sintomas de infecções 
respiratórias agudas e resfriado comum, 
principalmente quando administrada no 
primeiro sinal de infecção. (16)

 • Hedera helix (Hera): as preparações 
de Hedera helix podem ser uma opção 
terapêutica para o tratamento dos 
primeiros sintomas de infecções do 
trato respiratório. A melhor eficácia 
para preparações de H. helix tem 
sido comprovada para tosse, como 
expectorante e para reduzir a frequência 
e intensidade da tosse. (17)

 • Intervenções importantes e comuns, 
como Glycyrrhiza glabra (Alcaççuz), 
continuarão a ser exploradas conforme 
novas pesquisas se tornarem disponíveis.
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A práática naturopáática éé fundada no conhecimento tradicional e baseada em 
evidêências.

• A naturopatia é definida por sua filosofia, 
princípios e teorias e inclui modalidades 
de tratamento como aconselhamento 
de estilo de vida, suporte nutricional, 
nutrição clínica, fitoterapia, medicina 
física, hidroterapia e outras terapias. (2)

• Pesquisas em medicina naturopática 
multimodal e  sistêmica mostram que 
ela é eficaz no controle de condições como 
doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, 
depressão, ansiedade e uma variedade de 
condições crônicas complexas. (18)

• A comunidade internacional de pesquisa 
naturopática produziu literatura 
revisada por pares por mais de 30 anos e 
demonstrou compromisso sustentado em 
codificar o conhecimento existente, gerar 
novos conhecimentos e dissemina-lo para 
a comunidade clínica e de pesquisa mais 
ampla. (19)

• Visão geral da prática internacional 
de naturopatia e características dos 
pacientes: os resultados de um estudo 
transversal em 14 países revelaram 
que os praticantes de naturopatia 
prestam cuidados de saúde para diversas 
condições de saúde em pacientes em 
diferentes grupos etários. (3)

• A qualidade da pesquisa que avalia 
resultados clínicos para a doença em 
perspectiva centrada no paciente, 
focada em toda a prática da medicina 
naturopática, é positiva. A medicina 
naturopática é um sistema de medicina 
com implicações positivas na saúde 
pública para uma ampla variedade de 
condições crônicas de saúde. (20)

Próximos passos
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Os médicos naturopatas / naturólogos / naturopatas são parte integrante da equipe global de 
saúde.

• A WNF continuará a expandir seu trabalho com governos, legisladores e provedores  
de saúde no apoio à promoção da saúde e no enfrentamento dos desafios  
associados às doenças relacionadas ao estilo de vida e ao envelhecimento  
da população.

• A WNF continuará  a apoiar a pesquisa e a facilitar os ensaios  
clínicos com o objetivo de esclarecer o papel dos produtos  
naturais no gerenciamento da COVID-19 e de outras  
questões de saúde global.

• Para mais informações consulte:  
worldnaturopathicfederation.org
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