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Aromaterapia 

A Ciência Química e Holística 

 

Aromaterapia é o uso de óleos essenciais (óleos 

aromáticos complexos extraídos de plantas) para fins 

curativos, preventivos e cosméticos. É uma terapia 

alternativa, extremamente eficiente, com baixo índice de 

efeitos colaterais e atualmente aceita pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

É uma ciência que remete à antiguidade, pois é sabido 

que os antigos egípcios já faziam o uso de óleos essenciais 

especialmente para o cuidado da pele e 

embalsamamento dos mortos e, anteriormente, há 

relatos de seu uso na China e Índia há mais de 6.000 anos 

 

Como funciona a aromaterapia 

A aromaterapia é um ramo da fitoterapia que promove a 

saúde do corpo, a mente e das emoções através do uso 

racional de óleos essenciais, que são substâncias 

complexas, voláteis, de fragrâncias variáveis, extraídos de 



várias partes do vegetal e que são resultantes do 

metabolismo secundário do vegetal.  

 

Cada óleo essencial é composto por altas concentrações 

de diversas substâncias químicas, estas entram no nosso 

organismo através da absorção cutânea,  inalação ou 

ingestão. Na absorção cutânea estas substâncias passam 

pela pele e entram em contato com o sangue. 

 Na inalação as substâncias voláteis são absorvidas nas 

vias aéreas, passam pela mucosa e ativam o sistema 

límbico. Na ingestão as substâcias são absorvidas pelo 

trato gastro intestinal. 

 Independente da via, seus efeitos levam à cura de efeitos 

patológicos, promovem e restauram o equilíbrio mental e 

psicológico.  

 

Os grupos funcionais químicos presentes nos óleos 

essenciais são: 

 

Monoterpenos/Sesquiterpenos:  efeito anti-viral, 

antisséptico, bactericida e antiinflamatório.  

 



Atuam no fígado (processo de desintoxicação) e 

estimulam as funções glandulares.  

 

Agem no cérebro, aumentando a quantidade de oxigênio 

das glândulas pituitária e pineal. 

 Como exemplo temos o limoneno, pineno, canfeno e 

gamaterpineno.  

Estão presentes no limão, pinho e olíbano.   

Ésteres:  fungicidas, sedantes e antiespasmódicos. Aroma 

característico frutal. Como exemplo o acetato de linalila e 

salicilato de metila. Estão presentes na bergamota, sálvia 

e lavanda. 

 

 Aldeídos : sedante, antisséptico e antiinfeccioso. São 

exemplos o citral, neral e geranial e estão presentes na 

melissa, no capim-limão e na citronela. 

 

Cetonas:  descongestionante em quadros de asma, 

bronquite e resfriado, mas podem ser tóxicos. Temos 

como exemplos a tujona, carvona e pinocanfona. Estão 

presentes no funcho, gengibre e hissopo. 

 



Álcoois:  antissépticos, antivirais e estimulam o sistema 

imunológico. São exemplos o linalol, borneol e estragol, e 

estão presentes no pau-rosa, sândalo e gerânio.   

 

Fenóis:   bactericidas, desinfetantes, antiinflamatórios e 

podem ser irritantes à pele. Como exemplos temos o 

timol, carvacrol e eugenol, que estão presentes no 

tomilho e no cravo. 

 

Óxidos:  bactericidas e expectorantes. Como 

representantes temos o óxido de silício, ferro, manganês 

e magnésio, que podem estar presentes no alecrim e na 

melaleuca.   

 

Ácidos:  antisséptico, diurético e antipirético. Possuem 

antibiótico e vitaminas. Como exemplo temos o ácido 

benzóico, cinâmico, caféico e oleânico, presentes no 

benjoim e na melissa. (ANDREI, 2006) 

 

Os métodos de extração de óleos essenciais são: 

destilação a vapor, prensagem, extração por meio de 

solventes, enfleurage ou enfloragem, extração por 

dióxido de carbono em estado supercrítico e extração 



através de hidrofluorcarbonatos. Os óleos essenciais 

sintéticos não contêm o mesmo valor terapêutico dos 

óleos botânicos naturais, já que a ação destes últimos é 

formada por forças naturais e holísticas, ou seja, por 

energia vital. Acreditam os estudiosos que o poder dos 

óleos essenciais naturais está em sua energia vital, 

apenas encontrada em matéria viva. Portanto, os óleos 

sintéticos podem ser muito semelhantes aos naturais 

quanto ao seu odor, mas não em relação às propriedades 

terapêuticas. (ANDREI, 2006) 

 

A inalação prolongada dos óleos essenciais pode causar 

dores de cabeça, náuseas, alergias e outros sintomas (já 

que os óleos essenciais atingem o sistema nervoso). Ao 

cheirar uma mistura de óleos essenciais, o risco de efeito 

prejudicial não será como se fossem vários óleos 

separadamente, pois a combinação é harmônica, de 

forma que um óleo aromático “completa” as 

propriedades do outro. (ANDREI, 2006) 

 

Métodos de aplicação: 

Os métodos de aplicação mais comum na prática da 

aromaterapia são: pulverização e difusão aérea, inalação, 

compressas, banhos e massagens. O modo mais 

adequado a ser empregado é definido de acordo com a 



prescrição do médico ou profissional especialista, levando 

se em conta a substância a ser utilizada. Há também a 

possibilidade de tratamento através de bochechos e 

gargarejos e ingestão (via oral). Antes de iniciar o 

tratamento, deve-se atentar ao prazo de validade dos 

óleos e proceder, 24 horas antes do início de qualquer 

aplicação, o teste de alegria, aplicando-se o óleo em seu 

veículo sobre a pele. (ANDREI, 2006) 

 

Propriedades dos óleos essenciais 

ALECRIM (Rosmarinus officinalis). É da família botânica 

das labiadas e possui como principais componentes: 

pineno, limoneno, linalol, eucaliptol, borneol, canfeno e 

terpineol. É usado principalmente para artrite, cansaço 

mental, fraqueza geral, perda de memória, dores nas 

juntas, piolho, sarna, asma e bronquite. 

 

ARTEMÍSIA (Artemisia vulgaris). Tem como principais 

constituintes a tujona, borneol, cânfora, linalol, 1,8-

cineol, 4-terpinoleno e alfa–cadinol. É usado como 

regulador de distúrbios menstruais, analgésico, 

antiespasmódico e estimulante mental. É indicado para 

epilepsia, amenorréia e dismenorréia, vômitos nervosos, 

convulsões, ascaríase e oxiurose. 



BAUNILHA (Vanilla planifolia). Tem como principais 

constituintes: vanilina, hidroxibenzaldeído, ácido acético, 

isbutírico, capróico, eugenol, furfural e aldeído 

metilprotocatéquico. Propriedades 

terapêuticas/Aplicações de óleo: antiespasmódico, 

emenagogo (estimula a menstruação), estimulante e 

intensamente afrodisíaco. 

 

BENJOIM (Styrax tonkinensis). Tem como principais 

constituintes: ácido benzóico, vanilina, benzoato de 

cinamila, benzoato de coniferila e ácido sia-resinólico. 

Propriedades terapêuticas/Aplicações do óleo: possui 

intensa propriedade anti-oxidante. É indicado para tratar 

resfriados, tosse, bronquites, laringites e infecções das 

vias respiratórias. Estimula a circulação e é útil no 

tratamento da artrite reumatóide e gota. Auxilia no 

combate ao estresse, pele rachada e ansiedade. 

 

BERGAMOTA (Citrus bergamia). Tem como principais 

constituintes: linalol, acetato de linalil, pineno, acetato de 

linalila, nerol, acetato de nerila, geraniol, bergapteno, 

terpineol e dipenteno. É usado na medicina popular 

italiana no combate da febre e de vermes e muito usado 

nas indústrias alimentícia e de fragrâncias. É indicado 

para eczema, acne, seborréia, furúnculos, cistites, prurido 



vaginal, halitose, pele oleosa, psoríase, problemas 

digestivos, perda de apetite, ansiedade, depressão, 

estresse, infecções da mucosa bucal e garganta. É 

bactericida em infecções causadas por gonococcus, 

staphylococcus, meningococcus e bacilo da difteria. 

Possui também poder analgésico, antisséptico, 

cicatrizante, sedativo e energizante. 

 

CAMOMILA-DOS-ALEMÃES (Matricaria chamomilla). Tem 

como principais componentes: azuleno (principal entre 

todos), alfa-bisabolol, farneseno, tujanol, flavonóides 

(apigenina, luteolina, quercitina) e glicosídeos. É usado 

como antiinflamatório, cicatrizante, antiespasmódico, 

imunoestimulante e antianêmico. É indicado para tratar 

úlceras gastrintestinais, inflamações na pele, dermatites, 

acne, artrite, reumatismo, furúnculos, TPM, menopausa, 

amenorréia, dismenorréia, enxaqueca, dor de cabeça, dor 

de ouvido, dor de dente, picadas de inseto, insônia, 

náusea, estresse, problemas digestivos e cólicas. É 

também considerado suave sedativo para uso infantil e 

como um popular reequilibrador emocional. 

 

CANELA (Cinnamomum zeylanicum).  

Seus principais constituintes são: eugenol, ácido 

cinâmico, aldeído benzênico, aldeído cinâmico, benzoato 



de benzila, furfurol, safrol, cimeno, dipenteno, felandreno 

e pineno. É utilizado como diurético, analgésico, 

poderoso antisséptico, antiprurido e antiespasmódico. É 

indicado para estimular a digestão e a circulação, em 

gripes, infecções intestinais, impotência, constipação, 

náusea, cálculo renal, dores musculares e estresse. É 

conhecido popularmente por seu poder estimulante. 

 

CITRONELA (Cymbopogon nardies). Seus principais 

constituintes são: ácido hidrociânico, borneol, 

bourboneno, canfeno, cânfora, cariofileno, citral, 

citronelal, citronelol, etanol, eugenol, farnesol, furfurol, 

geraniol, limoneno, linalol, mentol, nerol, pineno e 

terpinoleno. É utilizado como desodorizador, estimulante 

digestivo, antiespasmódico, antidepressivo, antisséptico, 

cadiotônico, repelente de insetos e antiinflamatório. É 

indicado para perspiração excessiva, cansaço, dor de 

cabeça, pele e cabelos oleosos, dor de estômago, dores 

musculares, circulação deficiente e menstruação 

deficiente (é emenagogo: estimula a menstruação). 

 

EUCALIPTO (Eucalyptus globulus).  

Seus principais componentes são: citronelal, eucaliptol, 

eugenol, pineno, canfeno, limoneno, felandreno, 

pinocarvona e terpineol. Propriedades terapêuticas: 



potencial antisséptico, antiviral, expectorante, 

estimulante do sistema respiratório, antiinflamatório, 

adstringente e ativa a circulação. É indicado para tratar 

herpes simples, bronquite, asma, tosse, catarro, 

resfriado, diabetes, sinusite, má-circulação, distúrbios do 

trato urinário, dores musculares, reumatismo e mordida 

de cobra. Se aplicado diretamente sobre uma ferida, 

reduz o tempo de vida do vírus e reduz a dor. É muito 

utilizado para reequilibrar a respiração (ofegante ou 

curta). Nas esferas mental e emocional, o óleo de 

eucalipto é indicado para pessoas pessimistas e com 

pensamentos fixos e obsessivos. Na esfera física, o óleo 

de eucalipto dilata a musculatura dos brônquios, pulmões 

e traquéia, reduz a coriza e a febre e “limpa” ou 

desobstrui as vias aéreas. Quando combinado a alecrim e 

hortelã é indicado para dificuldades respiratórias; com 

manjerona, para dores no nervo ciático; e com lavanda, 

para coriza, dor no tórax e resfriados. 

 

GENGIBRE (Zingiber officinalis). Tem como principais 

componentes: pineno, canfeno, cineol, linalol, borneol, 

terpineol, nerol, graniol, betabisaboleno e zingibereno. 

Propriedades terapêuticas/Aplicações do óleo: 

analgésico, tônico, estimulante geral, antiespasmódico, 

carminativo, digestivo, antisséptico, adstringente e 

extremamente afrodisíaco. É indicado para dores 



musculares, aerofagia, dores de garganta, amigdalite, 

sinusite, má circulação, enxaqueca, fadiga, memória 

fraca, cansaço mental e impotência. É considerado um 

excelente estimulante mental e psicológico e proporciona 

ao usuário mais determinação e autoconfiança. 

 

GERÂNIO (Pelargonium graveolens). Seus principais 

componentes são: citronelol, geraniol, acetato de linalila, 

limoneno, eugenol, cariofileno e mentona. Pripriedades 

terapêuticas: adstringente, cicatrizante, antisséptico e 

diurético. É indicado para acne, celulite, amigdalite, dor 

de garganta, diabetes, hemorróidas, TPM, menopausa, 

depressão, dermatites, queimaduras, pele oleosa, cálculo 

renal, tensão nervosa e inflamação da mucosa vaginal. É 

também indicado para pessoas que querem adquirir mais 

criatividade, coragem, determinação, inspiração e 

autoconfiança. É conhecido por esclarecer as confusões 

mentais e extingüir ou reduzir o medo de algo 

desconhecido. Se combinado com lavanda, é mais 

indicado para depressão e má circulação; com alecrim, 

para tensão menstrual; com melaleuca, para acne, 

dermatites e seborréia. O óleo de gerânio é capaz de 

estimular o córtex supra-renal, no qual são produzidos os 

hormônios sexuais, e pode agir portanto, como 

estimulante e agente equilibrador dos órgãos femininos e 

do sistema nervoso. 



HORTELÃ-PIMENTA (Mentha piperita). Tem como 

principais componentes: linalol, mentol, carvono, 

limoneno, eucaliptol, acetato de mentila, mentona, 

nicotinamida, cineol, felandreno, pipeno e cariofileno. 

Propriedades terapêuticas/Aplicações do óleo: 

antiespasmódico, descongestionante, antisséptico, 

analgésico, vermicida, tônico e estimulante do aparelho 

digestivo e do sistema nervoso, reduz a febre e os 

sintomas de gripes e resfriados, antiinflamatório, 

adstringente, carminativo, emenagogo, expectorante, 

refrescante e vasoconstritor. É indicado para asma, 

laringite, gripe, resfriado, bronquite, indigestão, 

flatulência, cólica, congestão nasal com dores de cabeça, 

sinusite, dores musculares e articulares, enxaqueca, 

diarréia e cansaço mental. Quanto ao aspecto emocional, 

é indicado para pessoas tímidas e depressivas, devido às 

suas propriedades estimulantes. É intensamente 

afrodisíaco e usado, então, para tratar impotência. O óleo 

de hortelã é também conhecido por clarear idéias até 

então obscuras, trazer dinamismo e iniciativa. 

 

LAVANDA (Lavandula officinalis ou Lavandula angustifolia 

ou Lavandula vera). Seus principais constituintes são: 

limoneno, cariofileno, linalol, cineol, nerol, eucaliptol, 

terpineno, pineno, canfeno, felandreno, cânfora, geraniol, 

borneol, lavandulol, acetato de lavandila, bisabolol e 



alguns ácidos como o benzóico, valérico e coumárico. 

Propriedades terapêuticas/Aplicações do óleo: 

analgésico, antisséptico, antibiótico, antidepressivo, 

bactericida, sedativo, repelente de insetos, 

descongestionante, antiviral, carminativo, cicatrizante, 

diurético e antitóxico. É indicado para asma, bronquite, 

dores de garganta, gripe, enxaqueca, depressão, tensão, 

insônia, lesões de pele, queimaduras, leucorréia, cistite, 

picada de inseto, acne, pele oleosa, alergia, catapora, 

TPM, amenorréia, dismenorréia, menopausa, flatulência, 

hipertensão, reumatismo, contusões e feridas. É 

considerado antiestresse por seu efeito sedativo no 

sistema nervoso central e auxilia a relaxar a mente, o 

corpo e as emoções. Pode ser útil para mulheres em 

trabalho de parto, pois seu aroma provoca o relaxamento 

da mãe.  

Tem também ação no sistema respiratório por reduzir os 

desconfortos da bronquite, sinusite e dos resfriados. É 

importante ressaltar que o óleo de lavanda é o único que 

pode ser aplicado na pele sem diluição prévia, ou seja, 

puro. Em cortes abertos ou feridas é aplicado puro para 

prevenir infecções e auxiliar a cicatrização do epitélio.  

 

É comum também a prática de sua utilização como 

sedativo cutâneo para refrescar a pele exposta ao sol ou 



picada de inseto. Acreditam os estudiosos que o óleo de 

lavanda restaura o equilíbrio mental, harmoniza os 

sentimentos, traz a consciência da realidade e a paz e 

exerce ação imediata no corpo e na mente devido à sua 

elevada vibração. 

 

PATCHULI (Pogostemon cablin ou Pogostemon patchuli). 

Tem como principais componentes: patchulol, eugenol, 

fenol, cadineno, cariofileno, cinamaldeído, 

patchulipiridina e pogostol. 

 Propriedades terapêuticas/Aplicações do óleo: 

antiinflamatório, cicatrizante, descongestionante, 

regenerador, fungicida e repelente de insetos. É indicado 

para acne, pele rachada e ressecada, pele oleosa, rugas, 

dermatites, seborréia, caspa, ansiedade, fadiga mental, 

obesidade, retençãohídrica, depressão e estresse. Na 

pele, o patchuli tem ação de rejuvenescimento e redução 

de rugas. O aroma do óleo essencial de patchuli exerce 

ação nos centros psíquicos, estimula o sistema nervoso 

central, resgata lembranças da juventude e estimula a 

criatividade. Sua ação nas glândulas endócrinas o torna 

um bom afrodisíaco. É largamente conhecido por 

equilibrar os corpos físico, mental e espiritual. 

 



TEA-TREE (Melaleuca alternifolia). Seus principais 

componentes são: 4-terpineol, sesquiterpenos, eucaliptol 

e pineno. Propriedades terapêuticas/Aplicações do óleo: 

antiviral, antisséptico, fungicida, estimulante, inseticida e 

cicatrizante. É indicado para infecções, vaginite, afta, 

candidíase, cistite, verrugas, fungos e herpes labial e 

genital. Sua função mais relevante é a de estimular o 

sistema imunológico. É prática comum utilizar o óleo do 

tea-tree em feridas, cortes, arranhões, gengivites, 

congestão nasal, odor fétido nos pés e acne. 

 

YLANGUE-YLANGUE (Cananga odorata). Seus principais 

componentes são: ylangol, safrol, linalol, farnesol, 

geraniol, granial, eugenol, pineno, cadineno e acetato de 

benzila. Propriedades terapêuticas/Aplicações do óleo: 

antiespasmódico, sedativo, calmante, levemente eufórico 

e animador. É indicado para depressão, taquicardia e 

frigidez. Por ser um potente afrodisíaco, é utilizado em 

casos de impotência sexual. Na prática, o ilangue é muito 

aplicado para aumentar a auto-estima e a libido (apetite 

sexual). Na crença popular, as mulheres gostam de 

utilizar a fragrância para atrair homens. (ANDREI, 2006) 

 

 

 



O que é holística? 

Força vital responsável pela formação de conjuntos; essa 

mesma força seria a formadora dos átomos e moléculas, 

no plano físico, da célula, no plano biológico, das idéias, 

no plano psicológico e da personalidade, no plano 

espiritual; o próprio universo seria um conjunto em 

constante formação. Holística é, portanto, um adjetivo 

que se refere ao conjunto, ao “todo”, em suas relações 

com suas “partes”, à inteireza do mundo e dos seres.  

 

Provas de eficiência 

Existem muitos relatos dos excelentes efeitos da 

aromaterapia, mas o que mais se destaca foi durante a 

segunda guerra mundial, na qual o Dr. Jean Valnet , 

médico da armada francesa, ao acabar os antibióticos, 

tratou os soldados feridos com óleos essenciais de 

Lemon, Chamomille, Euchalyptus e outros, salvando 

muitos soldados, o que foi relatado em seu livro 

"Aromatherapie".  

 

Conclusão 

Dado o exposto, podemos concluir que, a aromaterapia 

apesar de ser uma ciência extremamente antiga, foi 

marginalizada pela sociedade devido ao advento das 



novas tecnologias e descobertas farmacêuticas, porém 

está voltando a ter grande uso pelas pessoas devido à sua 

grande efetividade, baixos efeitos colaterais e por ser um 

método menos agressivo para o meio ambiente.  

Além, disso, seus efeitos são potencializados pela 

essência vital das plantas, que atua nos níveis físico, 

espiritual e mental do paciente. 

 

 


