
Guia Rápido de Alegações - Brasil 

Sim:

 

Não:

Em caso de dúvidas ou de maiores esclarecimentos, utilize os
materiais do site oficial dōTERRA, ou mande um e-mail para
conformidade@doterra.com

Definições:
Alegações cosméticas: Alegações de que um produto limpa, embeleza, torna mais atrativo ou altera a aparência.  

Alegações sobre
estrutura-função:

Alegações de que um produto ajuda o corpo a se manter saudável e a funcionar normalmente
como, por exemplo, “apoia o sistema imunológico”. 

Alegações médicas/doenças: Alegações de que um produto diagnostica, previne, trata ou cura uma doença ou sintomas de doenças.

Doença: Danos a um órgão, parte, estrutura ou sistema do corpo, de modo que não funcione adequadamente. 

Bem-estar: Alegações de que um produto proporciona um estado de bem-estar geral.

■ Emoções temporárias: eleva o humor, reduz a irritabilidade, reduz
sentimentos de tristeza e ansiedade, ajuda também a relaxar, acalma
as emoções, alivia a tensão e a inquietação;

■ Alegações cosméticas: purifica, melhora a aparência;
■ Alegações estrutura-função: bem-estar, protege contra ameaças

ambientais, ajuda na atenção e a manter a concentração nas tarefas,
ajuda manter o foco, para desconfortos ambientais ou climáticos, ajuda
a proporcionar uma saúde melhor em conjunto com melhores padrões
de alimentação e exercícios;

■ Use alegações de condimentos ou temperos de alimentos apenas com
produtos rotulados para uso interno (óleos aroma natural);

■ Use os materiais autorizados das plataformas oficiais da dōTERRA;
■ Delete comentários das suas publicações em que pessoas mencionem

termos não autorizados (ex.: “O que eu uso para diabetes?”) A 
publicação irá se tornar uma alegação médica assim que alguem 
responder aquela publicação indicando um óleo;

■ Convide pessoas para conhecer o benefício dos óleos essenciais sem
mencionar termos não autorizados; 

■ Avalie o conteúdo num todo quando for fazer uma publicação. Tanto na
foto da publicação, na legenda assim como as hashtags (#).

■ Não relacione o uso dos óleos essenciais com nomes de doenças
(ex.: COVID -19, Alzheimer, depressão, asma, diabetes, gripe, câncer, 
etc.), com sintomas de doenças (ex.: dor de cabeça, febre, infecções, 
enxaqueca, tosse, dor na garganta, ansiedade, etc.), condições
médicas ou estado de saúde;

■ Não utilize palavras como previne, trata, cura, combate, repara,
crônico, enfermidade, etc;

■ Não diga que os óleos combatem vírus, germes, fungos, bactérias,
parasitas, alergias, etc;

■ Não compare os óleos essenciais com remédio, medicamento,
analgésico, medicina, farmácia natural, prescrição, etc;

■ Não recomende um produto como substituto de um medicamento ou
para fins terapêuticos;

■ Não torne implícito uma alegação sobre doença por meio de figuras
ou símbolos;

■ Não mencione nenhuma hashtag (#) com termos não autorizados
(ex.: #coronavírus, #covid19 #antiviral, #antibacteriano, #depressão);

■ Não dê sugestões de uso que possam confundir o consumidor sobre
a utilização ou finalizade do produto;

■ Não indique o uso dos óleos essenciais como terepia alternativa para
o tratamento de Autismo, TDAH ou TDA;

■ Não use palavras como antiviral, antibacteriano, anticancerígeno,
antimicrobiano, anti-inflamatório, antidepressivo, antitumor, antifúngico, 
antiparasitário, anticoagulante, etc.



Guia Rápido de Alegações BR • 011121 • v4

Apoia, mantém ou melhora a saúde, o bem-estar ou as estruturas e 
funções do corpo, como o cérebro, o coração, o fígado, os músculos 
e as articulações, o sistema respiratório, a função cognitiva, etc.

Suporta o sistema imunológico

Alivia a insônia ocasional

Alivia a tensão da cabeça e pescoço

Suporta cartilagem e função articular

Reduz sentimentos de tristeza e ansiedade; Ajuda a relaxar, acalma as 
emoções, alivia a tensão, alivia a inquietação e elimina a irritabilidade

Junto com uma alimentação saudável, ajuda a equilibrar e apoiar um 
sistema digestivo saudável

Para desconforto auditivo ocasional

Ajuda no plano de perda de peso; Promove o metabolismo saudável

Ajuda com o foco e motivação; Ajuda a criar sentimentos de 
quietude, foco e atenção

Apoiar a memória, associados ao envelhecimento

Para enjoos matinais comuns

Suporta a saúde óssea

Reduz a aparência de imperfeições da pele; Promove um tom de 
pele uniforme e uma pele saudável

Alivia azia leve ocasional; Para desconforto estomacal ocasionais; 
Ajuda na digestão; Promove o metabolismo saudável

Para náuseas ocasionais

Alivia a constipação ocasional

Alivia desconfortos musculares após o exercício físico 

Ajuda a restaurar o estado de alerta mental ou vigília

Para ameaças sazonais ou ambientais; Apoia o sistema imunológico

Use como parte de sua dieta para ajudar a manter uma condição de 
vida mais saudável

Junto com melhores padrões alimentares e de exercícios, pode 
contribuir para uma vida mais saudável
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Não Diga: Afirmações Permitidas:
Previne, trata ou cura qualquer tipo de doença,
infecção, enfermidade, condição crônica, etc.

Combate resfriados e gripes

Alivia a insônia

Alivia dores de cabeça ou enxaqueca

Suaviza a dor da artrite

Reduz a depressão e a ansiedade

Reduz o colesterol

Para infecções de ouvido

Ajuda a combater a obesidade

Ajuda com o Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade
(TDA ou TDAH)

Para demência e Alzheimer

Para Enjoo gestacional

Previne a osteoporose

Trata acne cística

Alivia azia ou indigestão ácida (sem outras explicações)

Para náuseas (sem outras explicações)

Alivia a constipação (sem outras explicações)

Alivia a dor (sem outras explicações)

Para fadiga crônica ou sonolência diurna

Combate vírus, germes, fungos, bactérias, parasitas ou alergias

Previne diabetes

Junto com melhores padrões de dieta e exercícios, pode prevenir 
doenças como doenças cardíacas, derrame, diabetes e câncer

©2021 dōTERRA Holdings, LLC. Todos os Direitos Reservados.


