
AROMATERAPIA



AROMATERAPIA

“ Se refere a cura pelos óleos essenciais, o uso dos 
óleos essenciais na promoção práticas que 

condizem no tratamento e cura de algo 
indesejado”.



AROMACOLOGIA

Estudo do aroma seja ele sintético ou não no 
comportamento das pessoas.



AROMATOLOGIA

É o estudo técnico científico dos óleos essenciais a 
partir da experiência e observação, esta vertente 
está baseada na metodologia francesa do uso dos 

óleos essenciais.



ÓLEOS ESSENCIAIS

“Substâncias naturais complexas, produzidas como 
metabolitos secundários de plantas, contidos em 
flores, folhas, caule, haste, pecíolo, casca, raízes, 

bagas, sementes...”



ÓLEOS ESSENCIAIS

“Conhecidas também por serem voláteis em 
temperatura ambiente, lipossolúveis, odoríferas, 

liquidas e instáveis na luz, ar, calor, umidade e 
metais...”



De um modo geral diz respeito a produção de 
substâncias necessárias para a sobrevivência de 

uma planta, através de rotas Biosintética.

METABOLISMO
VEGETAL



METABOLISMO
VEGETAL

Primário Secundário

Destinados a produção 
de substâncias 
destinadas a 
sobrevivência da planta

Substâncias destinadas a 
adaptação e proteção da 
planta onde está inserida

Lipídio, proteína, 
carboidratos

Substâncias contidas 
nos óleos essenciais



H, O e C

Compostos hidrocarbonos

Terpenos

Compostos oxigenados

Álcoois
Ácidos

Aldeídos
Esteres
Cetonas

Lactonas
Óxidos
Fenóis Monoterpenos

Sesquiterpenos

Terpenóides
Diterpenos

Derivado fenilpropano

ÓLEOS ESSENCIAIS
QUIMICA



Perfil cromatográfico – Rosmarinus officinalis (Alecrim)

CROMATOGRAFIA



ÓLEO VEGETAL

 Servem como carreadores na aromaterapia, 
estão contidos também em plantas 

 Possuem pouco odor e não se evaporam, 
diferente dos óleos essenciais

 Bastante untuoso ao tato e possuem 
capacidades de promover emoliência na 
pele e permitir administração tópica.

(Adaptado de : HOARE, 2010; SILVA,2004)



FORMAS DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Forma de administração

Tópica Oral Inalatória

• Massagens
• Automassagem
• Banhos
• Compressas
• Escalda-Pés
• Máscaras
• Tópico

• Aumenta risco de 
interações 
medicamentosas 
e alergias.

• Sauna
• Aromatizadores
• Umidificadores
• Inaladores pessoais
• Inaladores

Adaptado de (LUNNY, 1997; HOARE, 2010)



VIA OLFATIVA

Molécula odorífera

Tecido olfativo

Bulbo olfativo

Interação com 
estruturas do sistema 
límbico

Hipotálamo

Liberação de 
hormônios 

Resposta fisiológica
Hipófise

Memória olfativa

Desperta emoções



VIA TÓPICA

Epiderme

Derme

Hipoderme

• Tecido epitelial estratificado pavimentoso 
e queratinizado

• Avascularizada

• Fina e resistente tendo 0,007 à 0,012mm 
de espessura



Permeação Cutânea

Conceitos a serem abordados referente a 
Permeação cutânea

PENETRAÇÃO PERMEAÇÃO ABSORÇÃO

Substância consegue 
penetrar a epiderme

Substância penetra a 
porção superficial da 

derme

Substância penetra a porção 
superficial interna da derme 

chegando em vasos 
sanguíneos



Permeação Cutânea
Conceitos a serem abordados referente a Permeação 

cutânea

Transgladular

Corneócitos

Glândulas

Folículo
Piloso

TransfolicularIntercelularTranscelular



Permeação Cutânea
Conceitos a serem abordados referente a Permeação 

cutânea

Transcelular TransglandularIntercelular Transfolicular

O princípio ativo ou 
cosmetológico 

ultrapassa a camada 
córnea através dos 

corneócitos

O princípio ativo ou 
cosmetológico 

ultrapassa a camada 
córnea passando 

através dos espaços 
entre as células

O princípio ativo ou 
cosmetológico 

ultrapassa a camada 
córnea adentrando a 
partir das glândulas 

sudoríparas

O princípio ativo ou 
cosmetológico 

ultrapassa a camada 
córnea adentrando as 

glândulas sebáceas e os 
folículos pilosos



Óleos 
essenciais

Via olfativa

Córtex olfativo

Tecido olfativo

Pele

Via Tópica

Corrente 
Sanguínea

Narina

Bulbo olfativo

Sistema Límbico

Amigdala

Hipófise

Liberação de 
hormônios e 

neurotransmissores

Permeação cutânea

Via transfolicular

Efeito sistêmico

Memória olfativa

Resposta emocional

Mecanoreceptores

Sinapses

SNC

Medula



ÁRVORE DOS 
AROMAS

FLORAIS

HERBAIS

CÍTRICOS

AMADEIRADOS

ESPECIARIAS

TERRA

Sedativos

Calmantes

Estimulante

Energizante

Antidepressivos

Revigorante



Alecrim Artemísia
Canela

Cipreste
Bergamota

Tonificante da pele, 
usado para nevralgias e 

reumatismo

Ativa circulação 
sanguínea, ação 

adstringente, feridas e 
úlceras cutâneas

Antisséptico,  hiperêmico, 
dores reumática, 

processos inflamatórios, 
gota, distúrbios 

circulatórios

Analgésico, Auxilia 
na TPM e 

menopausa, porém 
é abortivo

Limpeza da pele, 
favorece cicatrização e 

anti-inflamatório 

Legenda:

Corpo Comportamento

Antidepressivo e 
aumenta sensação de 

bem estar e ânimo

Melhora estado de 
desânimo, dando  espirito 

motivacional

Estimulante, ajuda a 
combater traumas 

emocionais.

Recomendado 
em caso de 

pânicos e fobias

Usado para tratamento 
da ansiedade, raiva e 

estresse



Copaíba Citronela CravoErva-doceEucaliptus
globulus

Anti-inflamatório, 
tratamento de feridas 

e ulceras cutâneas

Fitohormônio, usado 
para pessoas com 

problemas intestinais 
e obesidade

Artrite, problemas 
reumáticos, porém 

irritante a pele

Anti-inflamatório, 
tônico para pele, 
repelente natural

Adstringente 
epitelial, problemas 

respiratórios e 
aumenta circulação

Tranquilizante e 
reduz o estresse

Antiestresse e pessoas com 
problemas emocionais 

decorrente de alterações 
hormonais

Atua como 
estimulante cerebral

Estimulante mental 
e aumenta 

concentração

Tonificante, estimulante 
de pensamentos e 

afrodisíaco



Lavanda Hortelã
Pimenta

LaranjaGrapefruitLimão
Siciliano

Cicatrizante, 
Adstringente, indicado 
para pele sensíveis, e  

queimadura 

Adstringente e 
auxilia em 

tratamento de 
edemas.

Adstringente e 
rejuvenescedor da 

pele

Não indicado para uso 
facial, porém no uso 

corporal promove 
aumento da 

vascularização cutânea,
algias

Rejuvenescedor e usado 
para tratamento de 
manchas em geral, 

litolítico

Sedativo, antidepressivo, 
indicado para tratamento 

de insônia.

Antidepressivo 
potente e ansiolítico 

Antidepressivo e 
ansiolítico

Concentração e 
estimulante potente, 

neurotônico

Antidepressivo 
potente e ansiolítico 



Tea-tree Litsea
Cubeba

Palmarosa
Sândalo
Amarylis

Tangerina

Antisséptico potente, 
cicatrizante, aumenta 
defesa imunológica. 
Usado para acne e 
furúnculo, protege 
contra radiações

Indicado para peles 
secas, inflamadas e 

flacidez

Tônico linfático, 
relaxante, usado 

para tratamento de 
eczema. 

Não recomendado no 
uso facial porém no 

corpo como anti-
inflamatório

Adstringente e rugas, 
diurético e ajuda no 

sistema linfático

Calmante, melhora 
estresse e 

hiperexcitabilidade

Antidepressivo e 
ansiolítico

Calmante e 
sedativo

Ansiedade, 
inquietação e insônia



Gerânio Tomilho Ylang-Ylang
Camomila
Romana

Gengibre

Usado em peles 
envelhecidas, 

fitorhomônio feminino

Anti-inflamatório, 
imuno estimulante e 

analgésico.  

Controle de 
glândulas sebáceas

Dermocaustico por isso 
uso deve ser cauteloso, 
estimulante metabólico

Anti-inflamatório, 
aumenta circulação, 
febrífugo, algias

Antidepressivo 
potente

Tranquilizante, 
sedativo, 

Tensão nervosa, 
afrodisíaco, antiestresse

Estimulante do 
Sistema nervoso

Estimulante, 
afrodisíaco



Manjerona Junípero Mirra
OlíbanoSálvia 

Esclaréia

Usado para dores 
musculares, reumatismo 

e estiramento

Rejuvenescedor, 
auxilia no tratamento 

de manchas.

Rejuvenescedor da pele, 
cicatrizante de mucosas 
úmidas e expectorante 

Adstringente potente, 
usado para pele 

desvitalizada, 
desintoxicante sistêmico

Pode ser usado como 
rejuvenescedor da pele, 

além de regulador de 
glândulas adrenocorticais

Potente sedativo, 
ótimo para estresse

Relacionado a 
meditação, relaxante.

Usado em meditação, 
fortificante do sistema 

psíquico

Estafa mental, 
propriedade diurética

Estafa mental e 
debilidade.



Vetiver Semente de 
Cenoura

Ho wood

Rejuvenescedor e 
peles desvitalizada

Usado para 
tratamento de 
queimaduras, 

Regenerador, 
hepatoprotetor, TPM e 

menopausa, regenerador do 
epitélio e endotélio.

Calmante, sedativoCalmante e 
algias em geral

Estimulante, neurotônico.



INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS



INDICAÇÕES TERAPEUTICAS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS VOLTADOS A MASSOTERAPIA

RELAXAMENTO

7 gotas de óleo essencial de tangerina
7 gotas de óleo essencial de lavanda

Incorporados em 30mL de óleo vegetal 
de Semente de Uva



INDICAÇÕES TERAPEUTICAS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS VOLTADOS A MASSOTERAPIA

ALGIAS

3 gotas de óleo essencial de Gengibre
7 gotas de óleo essencial de Hortelã
4 gotas de óleo essencial de Artemísia

Incorporados em 30mL de óleo vegetal 
de Gergelim



INDICAÇÕES TERAPEUTICAS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS VOLTADOS A MASSOTERAPIA

Insônia

5 gotas de óleo essencial de Manjerona 
5 gotas de óleo essencial de Lavanda
4 gotas de óleo essencial de Laranja

Incorporados em 30mL de óleo vegetal de 
Semente de Uva



Espasmos

5 gotas de óleo essencial de Lavanda 
5 gotas de óleo essencial de Gengibre
4 gotas de óleo essencial de Hortelã pimenta

Incorporados em 30mL de óleo vegetal de 
girassol



Queimaduras
14 gotas de óleo essencial de Lavanda 

Incorporados em 30mL de óleo vegetal de 
calêndula



“Por despertarem ações fisiológicas e emocionais 
no paciente, a aromaterapia se demonstra uma 

ferramenta útil para a otimização dos efeitos 
terapêuticos em associação as práticas da 

medicina chinesa.”

OBRIGADO
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