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Conceitos e regras do Naturalista 

Ética Profissional 

 Não se denominar médico. 

 Este curso o habilitou a atender em todos os locais disponíveis ao 

profissional, palestrar, atender em casa e abrir espaços de atendimento.  

 Não abrir clínica, mais consultório ou Espaço terapêutico. Ao colocar no 

nome do seu espaço de clínica deverá seguir uma série de documentação 

da legislação e ainda contratar um médico clinico geral  e uma enfermeira. 

 Trabalhar devidamente vestido como profissional da área de saúde, 

podendo usar jalecos brancos, coloridos, com ou sem bordados. Nº do 

CRT e nome e profissão. 

 Não permitir se chamado de médico. 

 Poderá permitir ao paciente chama-lo de dr por respeito se assim o 

paciente desejar, geralmente eles respeitam pessoas que ajudaram no 

processo de alcançar a saúde em um todo, é como se fosse uma gratidão. 

 De acordo com a CBO Naturopata é ensino médio das práticas de saúde e 

Naturólogo é o ensino superior das práticas de saúde. 

 Naturopatia ou medicina natural é uma forma de medicina alternativa que 

recorre a uma série de práticas pseudocientíficas comercializadas como 

"naturais", "não invasivas" ou "regenerativas". ... Em alguns países, é 

crime os naturopatas apresentarem-se como profissionais de saúde. 

 

O que faz um terapeuta naturopata? 

 

 Mais do que uma escola, é uma instituição com objetivo de divulgar 

princípios e conceitos de Terapias Naturais, com a finalidade de 
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restabelecer e manter a saúde do indivíduo. Realizar, promover estudos e 

divulgar pesquisas na área das Terapias Naturais. 

 A Naturopatia é um tipo de medicina alternativa que se serve apenas de 

produtos naturais para prevenir doenças e manter e restaurar a saúde.  

 A naturopatia é uma especialidade da Medicina Tradicional que tem como 

objetivo repor o estado de saúde no organismo através de produtos, 

técnicas e métodos naturais, utilizando alimentação, suplementação, 

plantas medicinais.  

 

Como a naturopatia pode ajudar a equilibrar o organismo? 

 

 A naturopatia é eficaz não apenas nas doenças sazonais, mas também na 

prevenção e tratamento das doenças crónicas. Um dos princípios desta 

terapia é de que cada organismo é capaz de suportar determinada doença 

e dor, mas, se tratada a tempo, ele próprio terá condições para recuperar 

e promover a auto-cura. Claro que, para que isso aconteça, é necessário 

que haja uma mudança do estilo de vida. 

 O papel do naturopata é auxiliar no processo de cura e estabelecer um 

modo de vida saudável interna e externamente. Os naturopatas tratam a 

pessoa como um todo, o que significa que eles consideram uma série de 

fatores antes de diagnosticar uma doença. Um naturopata pode olhar 

para o estado mental, emocional e espiritual do seu paciente, assim como 

para a sua dieta, a história familiar, o ambiente e estilo de vida antes de 

fazer um diagnóstico. 

 Esta medicina tradicional destina-se a qualquer adulto, adolescente e 

criança, podendo atuar tanto a nível da prevenção como no tratamento 

de várias doenças, tais como doenças autoimunes, infertilidade, diabetes, 

níveis elevados de colesterol e/ou triglicéridos, alergias e/ou intolerâncias 

alimentares, doenças cardiovasculares, hipertensão, anemia, osteoporose, 

artrite, fibromialgia ou depressão. 

 Os objetivos da naturopatia centram-se no diagnóstico e na remoção das 

causas primárias da doença. Por isso, os naturopatas tratam a doença 
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através da análise de sintomas e implementam um plano de tratamento 

específico para o paciente. Ao analisarem os sintomas apresentados, e 

combinando os resultados com os exames do paciente, o naturopata vai 

investigar a possível causa para o desequilíbrio do corpo. 

 

 Tal como qualquer outra prática profissional dos sistemas de saúde, a 

naturopatia, que é regulada pelo Ministério da Saúde, é segura desde que 

o naturopata tenha recebido formação de qualidade que o habilite para 

tal. Um clínico bem formado sabe o que aplicar e o que evitar, consoante 

a pessoa que tem à sua frente. 

 

 Desde que praticada com profissionalismo, sentido ético e deontológico, 

esta é uma excelente forma de tratamento. 

 

 A Naturopatia não é apenas uma terapia, mas antes uma filosofia de vida. 

Trata as doenças através de processos naturais, deixando que o próprio 

corpo reaja com a sua energia vital. Ao estimular as defesas naturais do 

corpo, esta terapia permite alcançar o equilíbrio e a harmonia. 

 A Naturopatia ou Medicina Natural tem as suas bases em Hipócrates, pai 

da Medicina, que viveu na Grécia por volta de 400 anos a.C., e é a 

corrente médica mais antiga no Ocidente. A Medicina Natural tem a sua 

importância na Europa da mesma forma que a Medicina Tradicional 

Chinesa a tem para o extremo Oriente. 

 

 O termo Naturopatia surgiu apenas no século XX para a distinguir da 

medicina convencional, da qual difere pela forma como aborda a doença e 

a saúde. É um método terapêutico que tem como base o princípio de que 

a saúde é mantida pelo próprio corpo, com os seus próprios mecanismos 

de defesa e que na doença são estes mecanismos que se devem estimular 

através do uso de terapias naturais. 
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 Em síntese, o Naturopata combina o rigor da ciência moderna com a 

sabedoria da natureza e o conhecimento secular de métodos, princípios e 

técnicas terapêuticas. 

 Há duas áreas de foco: uma é apoiar as habilidades de cura do corpo 

próprio, e a outra é capacitar as pessoas para fazer mudanças de estilo de 

vida necessárias para a melhor saúde possível. 

 Os Naturopatas tratam através de sessões curtas da doença e condições 

crónicas , com a ênfase na prevenção através da educação dos pacientes. 

 

Como é a consulta? 

 Na primeira visita ao Naturopata, é feita uma avaliação pormenorizada de 

todos os aspetos que compõem o ser humano, sobre as mais variadas 

áreas da sua vida. O terapeuta faz questões sobre o estado de saúde 

(física e mental), a profissão, o dia a dia e o ritmo de trabalho, como são 

os hábitos de vida e a alimentação, se os intestinos funcionam bem e 

como é a qualidade do sono, se faz exercício físico, como ocupa os tempos 

livres, questionando ainda a saúde das suas relações interpessoais.  

 

 Por fim, é estabelecido o plano de ação dos tratamentos mais indicados 

de acordo com as necessidades do paciente. 

 Saiba que... 

 

 O Naturopata deve obedecer aos seguintes princípios: Primeiro não 

prejudicar, descobre e trata a causa e não só os sintomas, trata todo o 

indivíduo, prevenir é o melhor tratamento. 

 

 

 O que é CBO? 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), CBO é a 

sigla para Classificação Brasileira de Ocupações — um documento que 
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retrata a realidade das profissões existentes no mercado de trabalho 

do Brasil. 

Ela foi criada em 1977 com base na Classificação Internacional 

Uniforme de Ocupações (CIUO), desenvolvida pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), e passou por alterações ao longo do 

tempo, até chegar ao modelo atual. 

A lista é atualizada constantemente para exibir com a maior fidelidade 

possível as atividades profissionais do país, sem qualquer diferenciação 

entre as profissões regulamentadas e as de livre exercício profissional. 

A classificação separa as funções de acordo com grupos de ocupações, 

que são divididas em subgrupos principais e, depois, em subgrupos 

mais específicos, conforme as atividades que são exercidas em cada 

função. Ela também acontece de duas formas diferentes: 

 

enumerativa: é o código da atividade, seguido pelo título; 

descritiva: traz a descrição das atividades específicas da função. 

A classificação enumerativa é utilizada em registros administrativos, 

censos e pesquisas domiciliares, por ser mais simples e objetiva. A 

descritiva, por trazer mais detalhes, é usada em pesquisas ou estudos 

referentes ao mercado de trabalho e por sistemas de recolocação 

profissional, como o SINE. 

 

CBO 3221-25 

Terapeuta holístico 

3 -TÉCNICOS DE NIVEL MÉDIO 

32 -TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

BIOQUÍMICAS, DA SAÚDE E AFINS 

322 -TÉCNICOS DA CIÊNCIA DA SAÚDE HUMANA 

3221 -Tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas 

322125 -Terapeuta holístico 

 

Sinônimos do CBO 
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3221-25 - Homeopata (não médico) 

3221-25 - Naturopata 

3221-25 - Terapeuta alternativo 

3221-25 - Terapeuta naturalista 

Ocupações Relacionadas 

 

 

CBO 2263-20 

Naturólogo 

2 -PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES 

22 -PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, DA SAÚDE E AFINS 

226 -PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PRATICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES 

2263 -Profissionais das terapias criativas,equoterápicas e naturológicas 

226320 – 

Naturólogo 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais 

 

Artigo 1º – O Naturólogo: 

 

*É um profissional comprometido com o ser humano em toda sua 

complexidade. A atuação do Naturólogo contempla ações em 

educação, promoção e recuperação da saúde. 

*Exerce suas atividades com justiça, coragem, honestidade, 

competência, responsabilidade e atua analisando crítica e 

historicamente a realidade política, econômica, social e cultural em que 

suas ações estão contextualizadas. 
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* Reconhece a si mesmo como integrante da sociedade, 

disponibilizando suas habilidades em conformidade com preceitos 

éticos e legais, visando promover saúde e qualidade de vida de 

indivíduos e das coletividades. 

*Respeita a vida, a dignidade, a autonomia e os direitos humanos. 

*Alinha-se com as características da perspectiva transdisciplinar, 

respeitando a complexidade do indivíduo. 

*Zela para que o exercício de sua profissão seja efetuado com 

dignidade, recusando-se à conivência com situações em que a 

Naturologia venha a ser aviltada. 

*Zela pelo entendimento e conciliação entre as diferentes visões na 

área da saúde, sempre em prol do interagente (Interagente é aquele 

que interage, sujeito que exerce ação mútua, afetando ou 

influenciando o desenvolvimento ou condição do outro), contribuindo 

com a boa convivência e integração das ações em contexto 

multiprofissional. 

*Posiciona-se de forma crítica e em consonância com os princípios 

deste Código de Ética, respeitando os preceitos legais no exercício da 

profissão. 

 

CAPÍTULO II 

Das Responsabilidades Profissionais 

 

Artigo 2º – É dever do Naturólogo: 

 

I – Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade. Respeitar a 

legislação vigente e resguardar os interesses dos interagentes e/ou 

funcionários, sem prejudicar sua dignidade e independência. 

II – Manter atitude e comportamento adequados à dignidade da 

profissão e o devido respeito pelo interagente e por seus colegas de 

trabalho. 
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III – Responsabilizar–se por danos decorrentes de imperícia, negligência 

ou imprudência, independentemente de ação individual ou em equipe. 

IV – Respeitar todas as demais práticas terapêuticas de outros 

profissionais da saúde, procurando integração multidisciplinar e 

relações de cooperação. 

V – Prestar atendimento sem discriminar etnia, crença religiosa, 

orientação política, condição social, idade, gênero, orientação sexual ou 

quaisquer outras formas de discriminação. 

VI – Conservar sempre o referendo por escrito do responsável pela 

solicitação de seus serviços, em centros cirúrgicos, unidades de 

tratamentos hospitalares ou quaisquer estabelecimentos médicos, 

odontológicos, ou de responsabilidade de outro profissional de saúde. 

VII – Encaminhar e orientar o interagente a outros profissionais da área 

da saúde sempre que necessário. 

IX – Denunciar ações e comportamentos não éticos, contrários aos 

direitos humanos, animais, e ao meio ambiente. 

X – Sugerir serviços de outros naturólogos, sempre que, por motivos 

justificáveis, não puderem receber continuidade de quem assumiu 

inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias 

à continuidade do trabalho. 

XI – Orientar seus auxiliares e discentes quanto ao respeito e sigilo 

profissional, zelando para que seja por eles mantido. 

 

Artigo 3º – São proibições ao Naturólogo: 

 

I – Utilizar em suas atividades profissionais como naturólogo, recursos 

terapêuticos dos quais não é capacitado ou legalmente autorizado. 

II – Ser conivente ou praticar quaisquer atos que caracterizem 

imprudência, discriminação, exploração, manipulação, violência, 

crueldade ou opressão. 
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III – Prestar serviços ou vincular o título de Naturólogo a serviços de 

atendimento cujos procedimentos não estejam regulamentados ou 

reconhecidos pela profissão de Naturologia. 

IV – Denegrir a imagem de qualquer outra atividade profissional de 

forma incoerente e injustificada. 

V – Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços 

profissionais. 

VI – Complicar a terapêutica indicando técnicas e/ou procedimentos 

desnecessários ao tratamento. 

VII – Negar atendimento em caso de urgência/emergência. 

VIII – Fazer previsão taxativa de resultados. 

IX – Aceitar cargos com atribuições fora de sua competência técnica e 

legal. 

 

CAPÍTULO III 

Do Sigilo Profissional 

 

Artigo 4º – O sigilo profissional é inerente à profissão, salvo grave 

ameaça do direito à vida, à honra, ou quando o profissional Naturólogo 

tiver de prestar esclarecimentos perante a justiça, a respeito de ação 

ou omissão de procedimento realizado em interagente e, em defesa 

própria, tiver de revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse 

de causa e utilizados nos limites da lei de defesa. 

 

Artigo 5º – Em relação ao sigilo profissional, é vedado ao Naturólogo: 

 

I – Revelar segredo sobre confidências, dados e fatos sigilosos de que 

tenha conhecimento decorrente de sua atividade profissional, como 

respeito e garantia à tranquilidade/privacidade do interagente. A 

proibição continua prevalecendo independentemente desses fatos 

serem de conhecimento público, de o interagente ter falecido ou estar 

envolvido em investigações criminais, ou de o naturólogo ser 
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convocado a testemunhar. Nesse último caso, o naturólogo deve se 

apresentar e justificar seu impedimento, amparado por este Código de 

Ética. 

II – Divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços 

prestados, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações, sem o 

consentimento destes. 

III – Expor dados sigilosos de interagentes menores e com capacidade 

de discernimento, mesmo aos pais ou representantes legais, exceto em 

casos em que essa informação evite danos ao interagente. 

IV – Utilizar-se de tráfico de informações como forma de tirar 

vantagens em detrimento de outros profissionais ou organizações 

públicas ou privadas. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Relações com o interagente 

 

Artigo 6º – O profissional de Naturologia deve oferecer ao interagente 

ou, no caso de incapacidade deste, a quem de direito, informações 

concernentes ao trabalho a ser realizado, tais como o objetivo do 

tratamento e possíveis métodos e condutas a serem empregados. Deve 

ainda: 

 

I – Em seus atendimentos, garantir condições adequadas à segurança 

do interagente, bem como a privacidade necessária. 

II – Respeitar os direitos, à escolha, à dignidade, à privacidade, à 

intimidade e ao pudor do interagente. 

III – Manter o interagente informado do andamento do tratamento, 

evitando promessa ou estímulo à falsa expectativa. 

IV – Respeitar o direito de autonomia de decisão do interagente acerca 

de sua saúde e bem-estar. 

V – Orientar, sempre que necessário, o interagente a procurar o 

profissional de saúde adequado para a realização de diagnóstico e/ou 



 

11 
 

avaliação especifica, respeitando nesta orientação as atribuições legais 

de cada profissional de saúde. 

VI – Assegurar ao interagente atendimento que seja livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

VII – Solicitar o termo de consentimento livre e esclarecido do(s) 

interagente(s), por escrito, para apresentar o seu caso terapêutico em 

evento de pesquisa, simpósios, congressos ou atividades de ensino, 

sempre mantendo em sigilo os dados pessoais do interagente. 

VIII – Evitar tratar um interagente que estiver com sua competência, 

capacidade ou julgamento de valor sob efeito de/ou prejudicado por 

ação química, não assistida ou ainda por incapacidade física ou mental 

no ato do atendimento. 

 

Artigo 7º – Ocorrendo fatos que prejudiquem a boa atuação 

profissional e/ou a relação com o interagente, é assegurado ao 

naturólogo o direito de renúncia ao atendimento, desde que o 

interagente seja devidamente encaminhado a outro profissional 

competente. 

 

 

Artigo 8º – Em relação ao interagente, é vedado ao Naturólogo: 

 

I – Garantir procedimento terapêutico “milagroso” ou “secreto”. 

II – Indicar ou realizar qualquer tratamento sem avaliação prévia. 

III – Induzir o(s) interagente(s) a convicções políticas, religiosas, 

ideológicas, filosóficas e morais, quando do exercício de suas funções 

profissionais. 

IV – Abandonar o interagente sem esclarecimento e sem garantia de 

continuidade de assistência ou tratamento, salvo por motivo de força 

maior (segundo art. 7º). 



 

12 
 

V – Estabelecer com o interagente, familiar ou terceiro que tenha 

vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos 

objetivos do serviço prestado. 

VI – Utilizar ou favorecer o uso de conhecimentos e práticas como 

instrumentos de castigo, agressão, tortura ou qualquer forma de 

violência ou manipulação. 

 

CAPÍTULO V 

Da Publicidade 

 

Artigo 9º – O profissional Naturólogo poderá utilizar os meios de 

comunicação para tornar público os recursos e conhecimentos da 

profissão. 

 

Artigo 10º – O profissional Naturólogo, ao promover publicamente seus 

serviços, informará com precisão o seu(s) número(s) de registro e 

habilitações. 

 

 

 

Artigo 11º – Em relação à publicidade, é vedado ao Naturólogo: 

 

I – Expor a identidade de interagente em anúncios publicitários sem 

autorização dele ou de responsável legal. 

II – Divulgar informações de forma sensacionalista, promocional ou que 

veicule conteúdo inverídico ou duvidoso. 

III – Aliciar (Seduzir; exercer atração sobre algo ou alguém; trazer para 

si) interagente mediante propaganda enganosa. 

IV – Anunciar títulos que não possa comprovar a especialidade ou área 

de atuação devidamente reconhecida pelo órgão competente 

(Conselho de Naturologia). 
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V – Propor atividades que impliquem invasão ou desrespeito a outras 

áreas profissionais. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Da Relação Profissional 

 

Artigo 12º – A responsabilidade por um erro cometido por um 

Naturólogo em sua atuação profissional, ainda que em conjunto com 

outros profissionais, deve ser diretamente proporcional a sua 

participação. 

 

Artigo 13º – O Naturólogo tem o dever de respeito, consideração e 

solidariedade, para com seus colegas de profissão, tendo em vista o 

bom conceito da categoria. 

 

Parágrafo primeiro – Quando solicitado por outro naturólogo, deve 

colaborar com este, salvo impossibilidade decorrente de motivo 

relevante. 

Parágrafo segundo – Quando convidado a contribuir em um 

tratamento, deve considerar que o interagente continua sob os 

cuidados de quem o solicitou. 

 

Artigo 14º – O Naturólogo deve respeitar os profissionais de outras 

modalidades terapêuticas, procurar a integração com eles e 

desenvolver relações de cooperação, com o objetivo de proporcionar o 

melhor tratamento para o interagente. 

 

Artigo 15º – O Naturólogo que recomendar ao seu interagente a 

assistência concomitante de outro profissional, não deve interferir na 

sua conduta. 
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Artigo 16º – O profissional Naturólogo deve denunciar ao Conselho de 

Ética de Naturologia, comportamentos prejudiciais ao interagente ou à 

sociedade, praticados por profissionais Naturólogos. 

 

Artigo 17º – O profissional Naturólogo prestigia pessoas, grupos, 

empresas, instituições ou associações que tenham por finalidade: 

 

I – Difundir e aprimorar a Naturologia e seus profissionais; 

II – Defender a dignidade, direitos e deveres profissionais da 

Naturologia; 

III – Integrar e harmonizar a categoria de profissionais da Naturologia. 

 

Artigo 18º – Na relação profissional, é dever do profissional 

Naturólogo: 

 

I – Alertar ao colega profissional quando for observada atitude de 

imperícia, imprudência e/ou negligência; 

II – Abster-se de comentários ou críticas a outro colega Naturólogo 

decorrentes de discordância técnica ou pessoal diante de interagente; 

 

 

CAPÍTULO VII 

Da Relação com a Sociedade 

 

Artigo 20º – O profissional Naturólogo deverá fazer o possível para 

manter os serviços acessíveis ao público em geral. 

 

Artigo 21º – O profissional Naturólogo deverá praticar sua atividade 

como integrante da sociedade em ações que visem atingir os 

interesses, necessidades e benefícios da saúde da população. 
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Artigo 22º – O profissional Naturólogo sempre estará disponível à 

comunidade ou às autoridades governamentais nos casos de epidemias 

e catástrofes, sem que com isso almeje vantagens pessoais. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Relação com a Justiça 

 

Artigo 23º – O profissional Naturólogo deverá colocar o seu 

conhecimento à disposição da justiça, em caso de necessidade, 

observando os termos da legislação e dos procedimentos pertinentes. 

 

Artigo 24º – O profissional Naturólogo não poderá atuar em perícias, 

avaliações e laudos técnicos que escapem à sua competência 

profissional. 

 

Parágrafo único: Nas perícias, o Naturólogo deve agir com absoluta 

isenção, limitando-se à exposição do que tiver conhecimento por 

intermédio de seu trabalho e não ultrapassando, nos laudos, o limite de 

informações necessárias para auxílio à tomada de decisão do juízo. 

 

Artigo 25º – Em relação à atuação perante a Justiça, é vedado ao 

profissional Naturólogo: 

 

I – Ser cúmplice de pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam 

o exercício ilegal de qualquer atividade profissional, especialmente da 

profissão de Naturólogo; 

II – Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes 

ou contravenções penais praticadas por Naturólogos e/ou outros 

profissionais na prestação de serviços; 

III – Interferir na validade, utilidade e fidedignidade de instrumentos, 

informações, orientações e técnicas terapêuticas, assim como adulterar 

resultados, laudos ou fazer declarações falsas; 
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IV – Utilizar-se de quaisquer meios para aliciar qualquer pessoa ou 

organização a recorrer a seus serviços de forma ilegal ou desonesta. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Docência, Preceptoria, Pesquisa e Publicação 

 

Artigo 26º – Em relação à docência, preceptoria, pesquisa e 

publicações, é vedado ao profissional Naturólogo: 

 

-Publicar informações que o interagente exija sigilo e/ou que atentem 

contra a saúde e/ou dignidade dele; 

-Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha 

participado, ou atribuir autoria exclusiva de trabalho realizado por seus 

subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob 

sua orientação, bem como omitir do artigo científico o nome de quem 

dele tenha participado; 

– Utilizar dados, informações ou opiniões sem referência ao seu autor 

ou sem sua autorização por escrito. 

– Servir-se de posição hierárquica proveniente da relação de 

preceptoria ou docência como instrumento de manipulação, 

chantagem, ou defesa de interesses próprios em detrimento aos 

objetivos da profissão e da sociedade. 

 

CAPÍTULO X 

Dos Honorários Profissionais 

 

Artigo 28º – Os honorários serão fixados com dignidade e com o devido 

cuidado, a fim de que representem justa retribuição aos serviços 

prestados pelo profissional Naturólogo, que buscará adequá-los às 

condições do interagente, tornando a profissão reconhecida pela 

confiança e pela aprovação da sociedade. 
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Artigo 29º – Os honorários serão planejados de acordo com as 

características da atividade e serão comunicados à pessoa ou 

instituição antes do início do trabalho a ser realizado, assim como 

possíveis alterações e reajustes. 

 

Artigo 30º – O profissional Naturólogo deverá emitir os documentos 

fiscais necessários ao seu interagente em função dos honorários 

recebidos, respeitando a legislação vigente. 

 

Artigo 31º – O profissional Naturólogo poderá deixar de cobrar seus 

honorários nos seguintes casos: 

 

I – Para qualquer pessoa que viva sob sua dependência econômica; 

II – Para colegas ou dependentes econômicos destes; 

III – Para qualquer pessoa que não disponha de recursos econômicos 

suficientes. 

 

Artigo 32º – Em relação à cobrança de honorários, é vedado ao 

profissional Naturólogo: 

 

I – Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações, intermediar 

transações, e/ou obter vantagens de qualquer espécie, além dos 

honorários contratados; 

II – Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento 

de serviços; 

 

 

CAPÍTULO XI 

Das Disposições Gerais 
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Artigo 33º – As infrações a este código de ética profissional acarretarão 

em penalidades, que podem ser: advertência, multa, censura pública, 

suspensão do exercício profissional e a cassação da inscrição 

profissional na forma dos dispositivos legais e ou regimentais. 

 

Artigo 34º – Caberá ao profissional Naturólogo, denunciar aos Órgãos 

de fiscalização responsáveis, qualquer pessoa que esteja exercendo a 

profissão sem a respectiva inscrição, ou infringindo a legislação vigente. 

 

Artigo 35º – As dúvidas na observância deste Código e os casos omissos 

serão resolvidos pelos Conselhos Regionais de Naturologia, ad 

referendum do Conselho Federal de Naturologia. 

 

Artigo 36º – Competirá ao Conselho Federal de Naturologia firmar 

jurisprudência quanto aos casos omissos e fazê-la incorporar-se a este 

Código. 

 

Artigo 37º – É dever do profissional Naturólogo conhecer e fazer 

cumprir este código. 

 

Como trabalhar no sus? 

 

Poderá enviar uma e-mail para pics@saude.gov.br eles são a 

coordenação das práticas interativas do sus. Perguntando como 

trabalhar no sus. Tel 061 3315 9053 

 

Se não tiver vaga para sua profissão no sus, também existe esta 

alternativa indicada por pessoas que trabalham no sus como prestador 

de serviço, atendendo na sala do sus e gratuitamente para população, 

o sus pagará você pelo atendimento mensal dessas pessoas, sem 

vinculo empregatício no sus, mais com pagamento fixo pela prestação 

de serviço. 

mailto:pics@saude.gov.br
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Como prestador de serviço o naturopata poderá trabalhar no sus 

abrindo uma empresa MEI http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 

Clicando neste site , poderá também ver vídeo no youtube de como 

abrir uma empresa MEI (micro empreendedor individual) o numero do 

CNPJ sai na hora e deverá imprimir o certificado do MEI. Poderá então 

procurar a secretaria de saúde de sua cidade de dizer que gostaria de 

prestar serviço como MEI para atender pelo sus. Enviando seu 

orçamento de quanto você cobra por cada consulta. Dando desconto se 

tiver muitas pessoas para atender no sus. 

 

Todo naturopata deverá ficar sempre se atualizando com novos cursos. 

Este curso tem poucas horas no certificado. 

www.pncursonaturopatia.com 

 

Geralmente para atendimento em clínicas médicas ou SUS é necessário 

curso de 6 meses. E escolaridade ensino médio completo se assim for 

exigido e CRT em mãos. 

Invista em sua formação. 

 

Alunos que foram encaminhados para curso de 18 meses se formarão 

em 12 meses no curso deste site https://naturopatiacrista.com.br/ 

No qual temos parceria. Tel da professora deste curso Dilza 44 99171 

9359 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
https://naturopatiacrista.com.br/

