
Media Release 
Federação Naturopática Mundial anuncia a publicação da Avaliação de Tecnologia em Saúde sobre 
Naturopatia 
 
Toronto, Canadá, 20 de fevereiro de 2022 - A Federação Naturopática Mundial (WNF) anuncia a 
publicação de Naturopatia: prática, eficácia, economia & segurança, a primeira Avaliação de Tecnologia 
em Saúde (HTA em sigla inglesa) da profissão de naturopatia/naturologia.  O HTA, um relatório de 750 
páginas, fornece um resumo baseado em evidências da prática naturopática e da segurança, economia e 
eficácia do cuidado naturopático. 
 
Os editores chefes do HTA foram os naturópatas Iva Lloyd (Canadá), Amie Steel e Jon Wardle (Austrália). 
Os colaboradores incluíram 50 naturópatas/naturólogos/médicos naturópatas, abrangendo cinco 
regiões mundiais de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).   O HTA foi possível devido à 
generosa assistência financeira da Associação Naturopata e Herbalista da Austrália e da WNF, e apoiado 
pelo Centro australiano de Pesquisa em Medicina Complementar e Integrativa da Universidade de 
Tecnologia de Sydney (Austrália). 

"O HTA aborda questões-chave levantadas por formuladores de políticas, financiadores, reguladores e 
aqueles que buscam entender melhor a amplitude e a profundidade do cuidado naturopático", afirma  
Dra. Iva Lloyd, presidente da WNF. "Aborda a pesquisa, os riscos e a economia associados à prática 
naturopática, bem como o status regulatório e educacional atual da profissão globalmente".  
 
O escopo do HTA foi informado por pesquisas realizadas pela comunidade naturopata internacional nos 
últimos trinta anos. Engloba  mais de 2.000 artigos científicos revisados por pares, incluindo uma revisão 
de mais de 300 estudos clínicos envolvendo mais de 100 populações de saúde diferentes.  Sete 
inquéritos internacionais da profissão naturopática foram realizados para apoiar os achados relatados 
no HTA. 
 
Para obter uma cópia impressa do HTA, entre em contato com a WNF.  O HTA completo está disponível 
como um e-book em https://worldnaturopathicfederation.org/project/health-technology-assessment-
naturopathy/.  Toda a renda do HTA será para apoiar a profissão naturopata globalmente. 
 

Para mais informações: 
Dave Deeley – Secretário da World Naturopathic Federation: info@worldnaturopathicfederation.org  
 
Sobre a Federação Naturopática Mundial (WNF) 
A Federação Naturopática Mundial representa mais de 70 organizações naturopáticas de todas as 
regiões da OMS. O papel da WNF inclui promover e apoiar a profissão de naturopatia global. 
 
Para mais informações, visite: worldnaturopathicfederation.org 
 


