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Aromaterapia e o estresse 

 Assim como têm o poder de ativar memórias, os cheiros podem 

atuar em outras áreas relacionadas aos sentimentos. Por isso, a 

aromaterapia, que utiliza princípios ativos de plantas medicinais 

aromáticas para equilibrar o corpo e a mente, é uma alternativa de 

tratamento para quem apresenta sinais de estresse. O método 

promete amenizar sintomas como ansiedade, irritabilidade, 

taquicardia, depressão, redução da libido, dificuldade de 

concentração e distúrbios no apetite. 

Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) avaliou a 

eficácia da aromaterapia na diminuição dos níveis de estresse. O 

estudo foi feito com 36 estudantes de cursos da área da saúde 

entre 18 a 29 anos. Desse total, 18 receberam o tratamento, 

realizado em sete sessões de dez minutos de inalação de uma 

mistura de óleos essenciais, e 18 não. No primeiro grupo, houve 

redução de 24% no nível de estresse e de 19% na ansiedade. No 

segundo, houve redução apenas no nível de estresse (11%). 

 

A psicóloga e proprietária da consultoria By Sâmia Aromaterapia, 

Sâmia Maluf, explica que a técnica funciona porque o nariz é uma 



espécie de porta para o cérebro. Quando sente um aroma, o nariz 

envia informações para o bulbo-olfatório, que as transmite ao 

sistema límbico, responsável por emoções e comportamentos. 

Assim que chega a esse local, o cheiro começa a agir. Isso 

normalmente ocorre em menos de três segundos. "É por isso que a 

aromaterapia traz respostas imediatas ao organismo", diz. 

A aromaterapia faz uso de óleos essenciais, óleos vegetais e 

essências sintéticas. Os essenciais são aromas destilados retirados 

da natureza que agem terapeuticamente porque desempenham 

uma função na memória olfativa do paciente. Os vegetais são 

usados para diluir os essenciais que precisam ser suavizados. Já as 

essências sintéticas, que imitam as naturais, podem causar bem-

estar, mas não servem como tratamento. "Ao inalar certa essência, 

a pessoa pode até notar resultados imediatos, mas não a longo 

prazo", explica a especialista. 

Esses óleos podem ser aplicados de diversas formas, como 

inalação, massagem, e compressa. De acordo com Sâmia, tanto 

faz se os líquidos são colocados em lenços e inalados, incluídos 

na fórmula de sabonetes, usados em massagens ou ainda 

espirrados no ambiente. Uma das únicas restrições é quanto à 

aplicação direta na pele. Não pode, alerta Sâmia. 

 

Para deixar a ansiedade de lado, a receita indicada por Sâmia 

contém seis gotas de óleo essencial de lavanda, duas gotas de óleo 

essencial de camomila e quatro gotas de óleo essencial de ylang-

ylang, todas diluídas em 20 ml de óleo vegetal de semente de uva. 

Use a mistura para fazer uma massagem relaxante no corpo. Veja 

quais outros óleos essenciais podem ajudar a combater os males 

trazidos pelo estresse: 



 

 

Essências para reduzir o estresse 

Para diminuir os sintomas gerais do estresse, acrescente cinco 

gotas de óleo essencial de cedro, três gotas de óleo essencial de 

alecrim e três gotas de óleo essencial de palmarosa a dois litros de 

água. Espirre a mistura pela casa e procure relaxar. Se quiser 

driblar especificamente a insônia, aromatize o ambiente com óleo 

essencial de lavanda ou massageie a base dos pés com duas gotas 

de manjerona. 

 

Para melhorar o sono 

insônia é definida como a dificuldade contínua para dormir ou de 

manter o sono onde há cansaço e exaustão e estima-se atingir 1 a 

cada 3 adultos. O sono é de fundamental importância ao 

organismo e a falta dele pode desencadear algumas doenças como 

hipertensão, diabetes, obesidade e depressão. 

Durante o sono o organismo recupera o desgaste físico e mental, e 

ainda cumpre tarefas essenciais para o seu bom funcionamento. 

Uma noite mal dormida prejudica a coordenação motora e a 

capacidade de raciocínio. 



O processo do sono é comandado por um relógio biológico 

programado num ciclo de 24 horas. A peça-chave dessa sincronia 

é um hormônio produzido no cérebro chamado melatonina. Seu 

ponto de ignição é assim que o sol se põe, como uma espécie de 

aviso ao organismo para que comece a se preparar para dormir. 

Então a temperatura cai em torno de 2°C junto com a pressão 

arterial que também sofre uma leve queda, levando ao primeiro 

cochilo. 

 “Óleos essenciais são conhecidos por atuarem no sistema 

límbico, ativando a amígdala, conhecida como reguladora do 

comportamento e da auto-preservação, e o hipocampo, sede da 

memória, especialmente as de longa duração, chegando ao 

hipotálamo, que está envolvido no controle das emoções e dentre 

outras funções controla os ciclos circadianos, que possuem 

notável atuação no sono. Portanto, servem de grande auxílio no 

combate à insônia.” Muitos têm se beneficiado com o uso da 

Aromaterapia no combate à insônia e algumas pesquisas têm 

demonstrado a existência de uma relação entre os aromas e uma 

melhor qualidade do sono e de vida. Um estudo realizado em 

2017 com 132 mulheres entre 24 e 55 anos, comparou a eficácia 

da Aromaterapia e da massagem de acupressão na qualidade de 

vida e de sono. 

 

Use o óleo de  laranja, manjerona e lavanda. 

O Tratamento durou 4 semanas e foi dividido em 4 grupos: um 

consistiu na difusão de 20 min 3x por semana de Óleo Essencial 

de Lavanda em difusor ultrassônico; outro com uma mistura de 



Óleo Essencial de Lavanda, Manjerona e Sálvia Esclareia da 

mesma forma; outro somente com água (placebo) e outro com a 

massagem administrada 1x por semana por 45 min.  

O resultado demonstrou que a mistura dos óleos essenciais teve o 

maior efeito positivo, melhorando a qualidade do sono em 46% e 

a qualidade de vida em 39,7%. Os outros tiveram efeitos menores 

enquanto o placebo não houve nenhuma melhora. Isso demonstra 

que a sinergia dos óleos pode ser mais eficaz do que um único 

óleo. 

A tabela abaixo mostra os óleos essenciais que são úteis, bem 

como o trio que pode funcionar em sinergia e o número de gotas 

adequado a serem colocadas no difusor, em 30ml de Extrato 

Oleoso de Camomila e na bucha durante o banho. 

 

Sugestões de uso: 

O óleo pode ser usado sozinho ou em conjunto com outros óleos 

em sinergia. As formas de uso mais eficazes são: aromatização do 

quarto à hora de dormir, uso no banho pela noite passando a 



bucha no corpo inteiro, escalda-pés antes de dormir, massagem ou 

óleo pós-banho. 

Para se acalmar 

Use os óleos de camomila, jasmim, lavanda, citronela, palmarosa, 

bergamota, tangerina e pau rosa. Escolha e faça sua combinação 

de óleos. 

Para ter mais energia 

São esses óleos que irão ajudar você, use as gotas de pimenta 

negra, hortelã pimenta, carda, momo, cravo, canela, hortelã do 

Brasil, tomilho, gengibre e manjericão. Escolha e faça sua 

combinação de óleos. 

Para aumentar a libido: Patchouli, rosa, ylang-ylang, jasmim, 

gerânio e cardamomo. 

 

Para combater sinais de depressão: gerânio, petitgrain, 

tangerina, tomilho, bergamota, olíbano, sálvia, esclareia e rosa. 

 

Para facilitar a respiração: cipestre, eucalipto glóbulos, hortelã 

pimenta, tea tree e hortelã do Brasil. 

 

Aromaterapia e dor de cabeça 

Dor de cabeça é um mal que acomete 7% dos brasileiros, segundo 

a OMS (Organização Mundial de Saúde). Muitas vezes a dor é tão 

forte ao ponto de deixar uma pessoa incapaz de fazer tarefas 

diárias. 

Várias são as causas: estresse, má alimentação, problemas 

hepáticos, insônia, hipertensão, hipotensão, ansiedade, depressão, 

insolação, fadiga, entre outros. E vários são também os tipos de 



dores de cabeça: enxaqueca, dores pulsáteis ou intensas, dor ao 

olhar para luz forte, dor na nuca, no topo da cabeça, dor ligada à 

inflamação nas mucosas (sinusite) e a dor no centro do crânio. 

Dor de cabeça não é mesma para todas as pessoas 

 

Apesar de termos o costume de indicar e/ou automedicar com um 

analgésico genérico, buscar uma orientação médica é sempre 

muito importante. Pois o mesmo medicamento pode dar certo 

para uma pessoa, mas não para outra, pois a dor de cabeça não é 

igual. Muitas vezes uma pessoa apresenta um tipo de dor de 

cabeça, causada por uma breve insolação, sendo que outra 

apresenta uma dor na nuca, que pode ser causada por uma 

elevação da pressão arterial. 

A boa notícia é que a Aromaterapia entra como um tratamento 

complementar, pois foca na raiz do problema. 

A Aromaterapia é uma terapia que usa a parte aromática das 

plantas, que são os óleos essenciais. Eles apresentam uma 

composição química riquíssima, que atuam nos campos: mental, 

físico e emocional. 

Caso a dor seja causada por um desconforto estomacal, fazer 

massagem leve na região do estômago com óleo vegetal em 



sinergia com óleo essencial de mandarina-vermelha ou erva-doce, 

proporcionará grande alívio. 

 

Para enxaquecas 

  Hortelã Pimenta (Mentha piperita) 

Um dos efeitos mais interessantes do Óleo Essencial de Hortelã 

Pimenta é sua capacidade de “resfriar” por um longo período. 

Além disso, inibe contrações musculares e quando aplicado na 

região frontal da cabeça, ativa a circulação sanguínea. 

 

Um estudo realizado em 1996, mostrou que aplicar topicamente o 

Óleo Essencial de Hortelã Pimenta na região frontal da cabeça e 

nas têmporas efetivamente alivia dores de cabeça causadas por 

tensão. 

 

Inclusive existem medicamentos convencionais para alívio de dor 

de cabeça onde o princípio ativo é o Mentol, componente 

majoritário do óleo essencial. 

 

Com o objetivo de melhorar a circulação sanguínea, reduzir a dor 

e aliviar a tensão, dilua duas a três gotas de Óleo Essencial de 

Hortelã Pimenta com seu Óleo Carreador predileto. Aplique na 

nuca, na testa, nas têmporas e nos ombros. 

 

 

 

 



Lavanda (Lavandula angustifolia) 

A variedade de efeitos e aplicações do Óleo Essencial de Lavanda 

é realmente incrível. 

 

Alguns são a indução ao relaxamento e alívio da tensão, fadiga e 

estresse. 

 

Esta ação sedativa, que age em nosso Sistema Límbico, tem como 

resultado o alívio de dores de cabeça relacionadas a estados de 

ansiedade, agitação e outros estados emocionais relacionados. 

 

Por isso, alivia sentimentos de inquietação, auxilia em estados de 

sono perturbado e regula os níveis de serotonina, que estão 

relacionados com ataques de enxaqueca. 

 

Um estudo de 2012 publicado na Neurology Europeia descobriu 

que o Óleo Essencial de Lavanda é uma forma eficaz e segura no 

tratamento da enxaqueca. 

 

Para elevar o humor, melhorar a qualidade do sono e aliviar o 

stress, coloque cinco gotas de Óleo de Lavanda nos ambientes 

que você mais passa seu tempo durante o dia, seja em casa ou no 

trabalho. Você pode fazer isso com o auxílio de um difusor ou 

ainda diluir em álcool de cereais e borrifar no ambiente. 

 

Aplique o  Óleo Essencial de Lavanda topicamente na parte de 

trás do pescoço, têmporas e pulsos para alívio do estress ou 

tensões causadas por dores de cabeça.  



 

Para relaxar o corpo e a mente, adicione 5 gotas para um banho de 

água quente na banheira ou escalda pés. Respire profundamente o 

vapor para que as propriedades sedativas comecem a ter efeito. 

 

Alecrim (Rosmarinus officinalis) 

Talvez o efeito mais conhecido do Óleo Essencial de Alecrim é 

seu potencial estimulante. 

 

Além disso, possui efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, que 

auxiliam no alívio da dor de cabeça, na melhora da circulação e 

estado de alerta. 

 

O Alecrim pode reduzir o estresse e combater os “gatilhos” que 

ocasionam os ataques de enxaqueca. 

 

Use uma gota de Óleo Essencial de Alecrim Orgânico 

internamente, adicionando-o ao chá, água ou sopa quando estiver 

com dor de cabeça ou enxaqueca.  

 

Para reduzir a dor de cabeça, misture duas gotas do óleo com duas 

gotas de óleo de hortelã-pimenta e uma colher de chá de óleo de 

coco, e esfregue-o no templos, testa e nuca. 

FORMAS DE USO 

Depois de descobrir alguns Óleos Essenciais que irão aliviar a 

Enxaqueca e Dor de Cabeça, você deve estar se perguntando: 

Como utilizá-los? 



 

Eu costumo dizer que a Aromaterapia é incrível até neste aspecto: 

Não existe uma regra ou procedimento padronizado para 

utilização dos óleos. 

 

E se você observar, isso é muito legal, pois trabalhará em você 

também a criatividade e autoconhecimento. 

 

Mas mesmo assim podemos dar algumas dicas: 

 

Sempre inspire o óleo essencial ou Blend antes de aplicá-lo na 

pele. Isso faz com que nosso Sistema Nervoso já reconheça as 

substâncias que iremos aplicar. Além de ativar as 

importantíssimas funções emocionais e energéticas que 

recebemos através da inalação dos óleos essenciais. 

Já que neste caso estamos buscando uma ação para aumento de 

atividades cerebrais, as têmporas podem ser um bom lugar para 

aplicação. Pingue 1 gota do óleo desejado, espalhe nos seus 2 

dedos indicadores e aplique na região entre a orelha e os olhos 

(têmporas). 

Cuidado para não esquecer e encostar seus dedos nos olhos, ok? 

Pode arder um bocado. 

E por último: Use os óleos essenciais no seu Difusor de Aromas. 

É uma das melhores e mais eficientes formas de receber estes 

benefícios! 

 

Outro problema que acomete muitas pessoas é enjoo em viagens 

que, na maioria das vezes, vem acompanhado de dor de cabeça. 



Inalar o óleo essencial de gengibre durante a viagem terá um 

resultado incrível. 

A Aromaterapia está presente no nosso dia-a-dia, a sugestão é 

aproveitá-la ao máximo. 

Andressa Marvila 

 

 

 

 


