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As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento e realizar funções 
estruturais e de armazenamento por meio do metabolismo primário. No entanto, 
elas também necessitam de substâncias essenciais para garantir a sua 
sobrevivência no habitat em que vivem, que são originadas pelo Metabolismo 
Secundário. 

Os metabólitos secundários permitem que o reino vegetal tenha um sistema de 
defesa (interno e externo), atração e perpetuação de sua espécie. Sendo assim, 
situações como: exposição solar (temperatura e UV), predadores, polinizadores, 
nível de água, nutrientes, ar atmosférico e infecções é que determinam os tipos e 
concentrações de metabólitos que serão produzidos pela planta. 

Óleos Essenciais (OE) são produtos deste metabolismo secundário, por isso 
representam as particularidades da planta. São voláteis e extraídos de diferentes 
partes das plantas. Contém inúmeros componentes bioativos em alta 
concentração, os quais compreendem as moléculas químicas orgânicas com 
efeito(s) sobre os organismos vivos. 

Vale ressaltar também o fator energético que os óleos essenciais carregam por 
serem altamente concentrados de energia das plantas e, costuma-se dizer, 
constituem a sua alma, a sua força vital.

Desta forma, é fácil compreender o porquê de os óleos essenciais serem 
considerados os verdadeiros presentes de cura das plantas em forma líquida para 
os seres vivos.

A ciência e a arte da Aromaterapia têm seus alicerces no princípio de que 
diferentes aromas acionam respostas específicas no cérebro, conduzindo a 
resultados próprios. No Brasil, ela é considerada uma terapia alternativa a qual faz 
uso dos óleos essenciais a fim de promover a cura de sintomas, prevenir e 
melhorar a saúde, o bem-estar e a higiene. 

1 O que são Óleos Essenciais (OE)

2 O que é aromaterapia
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Muitas pessoas acham que Aromaterapia faz parte da fitoterapia ou do 
herbalismo, mas não é bem assim. Diferente da fitoterapia, ela não tem seus 
componentes ativos isolados e padronizados para fins medicamentosos e não lida 
apenas com a parte mais fisiológica dos problemas. Ela é uma terapia dedicada aos 
indivíduos e suas necessidades beneficiando-os de forma integral, ou seja, seus 
benefícios atingem os aspectos emocional, energético e físico. 

Já o Herbalismo é baseado apenas em conhecimentos empíricos e tradições 
populares, enquanto que a Aromaterapia tem fundamentação científica com 
diversos estudos clínicos e farmacológicos, inclusive na área de 
psiconeuroendocrinoimunologia (PNEI), como:  

Diante de tantos apontamentos científicos e após a inclusão desta prática na 
Política do Sistema Único de Saúde (SUS) incorporando às PIC’s (Práticas 
Integrativas e Complementares) em março de 2018, houve aumento de seu 
reconhecimento. Segundo a Portaria Nº 702 do Ministério da Saúde, “a 
aromaterapia pode contribuir com o Sistema Único de Saúde, agregando 
benefícios ao paciente, ao ambiente hospitalar e colaborando com a economia de 
gastos da instituição pública por utilizar matéria-prima de custo relativamente 
baixo, principalmente quando analisada comparativamente às grandes vantagens 
que ela pode proporcionar.” 
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“Aromaterapia pode melhorar o desempenho no local de trabalho”  - Huang L; 
Capdevila,L. (2016), EUA

“Aromaterapia reduziu a agitação e os sintomas neuropsiquiátricos em pacientes 
com demência” - Turten Kaymaz T; Ozdemir L. (2016), Turquia.

“O uso de OE entre a equipe de enfermagem pode melhorar o ambiente no local de 
trabalho e aumentar a satisfação do enfermeiro” - Johnson K et al (2017), EUA.

“A intervenção com aromaterapia na internação psiquiátrica em hospitais gerais 
trouxe melhorias em diversas esferas, como diminuição dos sintomas de ansiedade 
e no enfrentamento do transtorno mental.” - Domingos, T. S.; Braga, E.M (2014), Brasil.

“Não são apenas os sintomas da doença que são erradicados, mas todo o corpo é 
beneficiado pelo uso de aroma”. – Ali, B. et al (2015), Arábia Saudita. t
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O termo “Aromaterapia” foi utilizado pela primeira vez em 1928 pelo perfumista 
René Maurice Gattefossé após uma explosão em seu laboratório, a qual 
provocou-lhe queimaduras graves em sua mão. No desespero e na necessidade de 
resfriar a sua mão, mergulhou o membro do corpo em um recipiente que continha 
óleo essencial de lavanda (Lavandula officinalis). Depois de alguns dias, o francês 
notou que sua mão se recuperava rapidamente e que também haviam cicatrizes 
mínimas, despertando em si o interesse de pesquisar as propriedades do óleo que 
lhe ajudara e de outros mais, tornando-se o pai da Aromaterapia no mundo 
contemporâneo moderno! 
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Aromathérapie, escrito em 1964 pelo cirurgião do exército francês Dr. Valnet, onde relata 
seus estudos e práticas em tratamentos de distúrbios psicológicos e os usos dos óleos 
essenciais de tomilho, limão, camomila e cravo para tratar feridas e queimaduras dos 
soldados;

The Secret of Life and Youth (O Segredo da Vida e da Juventude), também escrito em 1964, 
pela bioquímica Marguerite Maury, onde aborda os fundamentos de sua própria terapia 
baseada nas tradições da massagem aromática praticada na China, Egito e Índia;

The Art of Aromatherapy (A Arte da Aromaterapia), lançado em 1977 pelo massagista 
americano Robert Tisserand que inspirou inúmeros projetos em escolas, centros de 
pesquisa, associações etc.

Nos anos seguintes, outros estudiosos dedicaram sua carreira em estudos clínicos 
com Aromaterapia e publicaram inúmeros livros, como por exemplo:

Atualmente, a Aromaterapia é consolidada como ciência na Inglaterra e na França, 
sendo até mesmo considerada uma especialidade médica aos franceses. É 
também utilizada pelos Estados Unidos da América e pela Austrália como uma 
terapia complementar e pelos países do Oriente como parte da Medicina 
Tradicional.  
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O caminho do ar: nas fossas nasais há receptores de odor e impurezas que são 
responsáveis pela filtração do ar que inspiramos para que as partículas possam 
chegar aos pulmões, onde, além da troca gasosa é feito o transporte destas 
substâncias para a corrente sanguínea e distribuição ao corpo todo em questão de 
segundos.

Conexão com outros sistemas: nas fossas nasais, também existe uma fina 
camada de muco que permite a migração de partículas captadas pelos receptores 
olfativos, os quais transmitem impulsos nervosos ao bulbo resultando em 
estímulos nervosos. Este estímulo é refletido diretamente no sistema límbico 
(parte do cérebro responsável pela memória, impulsos, sentimentos, emoções e 
aprendizagem) o qual também emite sinal ao hipotálamo, grande responsável pelo 
equilíbrio endócrino.

Por isso, inalar é mais potente que ingerir do ponto de vista farmacológico, uma 
vez que o composto bioativo é mais rapidamente absorvido sem sofrer muitas 
metabolizações, por isso, dependendo da situação é importante o cuidado com a 
concentração inalada.
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3 Principais vias de atuação dos óleos essenciais

3.1 Via Respiratória/ Inalatória
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Atravessando a barreira da pele: os óleos essenciais por serem lipossolúveis 
(solúveis em gorduras), possuírem baixo peso e tamanho molecular atravessam a 
barreira da pele, conhecido como extrato córneo, e atingem a epiderme, podendo 
ficar estocados no local por até 72 horas.

Conexão com outros sistemas: através de ductos das glândulas sudoríparas, os 
óleos essenciais conseguem alcançar a hipoderme (camada do tecido subcutâneo 
responsável pela defesa contra choques mecânicos, regulação de temperatura 
corpórea, conexão da derme aos músculos e ossos e armazenamento de gordura 
para suprimento de energia). Assim, os ativos dos óleos essenciais também 
conseguem acessar o sistema muscular e esquelético, por isso é muito utilizado 
em óleos de massagem.

Dependendo de sua composição química, conseguem permear até a derme, 
atravessar os poros e chegar à corrente sanguínea, sendo transportados por todo 
o nosso organismo.
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3.2 Via Tegumentar (Pele)

VIA INALATÓRIA
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Entenda a polêmica: o uso interno é utilizado para problemas metabólicos, 
infecções digestivas, respiratórias, ginecológicas, urinárias e circulatórias. No 
entanto, não é a via mais eficaz, pois muitas das ações terapêuticas dos óleos 
essenciais via oral é facilmente realizada pela via inalatória, com menos efeitos 
colaterais.

Fundamental destacar que ao abordar uma substância química (natural ou 
sintética) que tem potencial medicinal em tratamentos de saúde (via interna), 
temos sim que tratá-lo como medicamento, e assim levar em consideração alguns 
fatores de riscos terapêuticos: 
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3.3 Via Oral

Muitos dos óleos essenciais sensibilizam as mucosas a ponto de danificá-las. Por isso é 
necessário um carreador adequado que seja no mínimo gastrorresistente, sendo preciso 
utilizar conhecimentos e estratégias farmacotécnicas para este fim. Apenas misturar em 
óleo vegetal não garante essa eficácia sem danos; 

Existe a seguinte expressão: do remédio para o veneno basta a dose. Na farmacologia 
chamamos isso de “janela terapêutica” e ela é responsável por mensurar a dosagem 
adequada de determinado fármaco para que ele garanta a sua função terapêutica com 
menor dano possível ao ser humano. Infelizmente, não temos muitos destes estudos 
com óleos essenciais, tornando um risco a sua ingestão.

VIA TÓPICA

VIA ORAL
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Outro fator importante é o Metabolismo de Primeira Passagem, o qual é realizado pelo 
fígado após a digestão e absorção pelo trato digestório. Nesta metabolização, o órgão 
transforma determinada substância “AAAAB” em “AAC” ou “AAAA”, ou seja, é feita uma 
transformação bioquímica que diminui a concentração da substância inicial 
consideravelmente. Sendo assim, é necessário a realização de estudos com cada 
molécula ativa do óleo essencial ingerido para saber qual é a porcentagem que é mantida 
no organismo, quais os efeitos tóxicos que a substância transformada pode ocasionar, 
quanto da dosagem não sobrecarrega o fígado e quanto dos ativos realmente chegam no 
alvo para cumprir o seu objetivo terapêutico;

Ainda um risco importante que exalta a necessidade de um profissional da área da saúde 
habilitado para fazer a recomendação oral, é a interação que essas moléculas aromáticas 
podem ter com medicamentos e alimentos, além do risco de infecções.  

Assim, o conhecimento científico até o presente não garante o sucesso do uso dos 
OE (óleos essenciais) pela via oral, embora, já existam indústrias farmacêuticas que 
começaram a pesquisar o potencial medicinal do uso interno dos mesmos, 
desenvolvendo estudos farmacológicos e de aplicação de nanotecnologia. 

Porém, como já discutimos anteriormente, temos as duas outras vias seguras e 
eficazes (respiratória e pele) para seu uso e que permitem que possamos nos 
beneficiar deste “medicamento natural” que a mãe Terra nos proporcionou!

A preferência aromática é algo muito subjetivo, mas é a responsável por nos 
conectar a uma lembrança específica e por gostarmos mais de um aroma do que 
de outro. 

Aos três meses de vida já somos capazes de obter respostas cerebrais aos aromas 
dos alimentos, antes mesmo de ter completado as de visão e audição, o que nos 
capacita, aos 9 meses, a termos experiências suficientes para distinguir entre um 
aroma agradável e desagradável. 

4 Categorias e notas de aromas
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Diante disso tudo, não podemos falar de Aromaterapia sem entender como 
funcionam os aromas dentro dos fundamentos da perfumaria para se obter 
sucesso com suas misturas e fórmulas. 

Dentre elas estão as notas olfativas, as quais são responsáveis por ditar a 
combinação equilibrada de substâncias aromáticas e determinar a personalidade 
do aroma em si. Elas são divididas em três categorias: 

Quando atingimos 3 anos de idade este sentido progride para além da forma 
instintiva e reflexiva aos odores, atingindo também o âmbito emocional e hábitos 
aprendidos até esta fase. Assim, é possível ter as mesmas preferências olfativas de 
quando mais velhos. No entanto, ao nos tornarmos adultos desenvolvemos um 
comportamento discriminativo mais refinado, com sofisticação estética de acordo 
com nossa personalidade.

Além disso, existem três fatores essenciais na percepção olfativa: odor, nariz e a 
nossa individualidade, que são definidos pela mente cognitiva, o estado de ânimo 
psicológico e nossas experiências (aspectos sociais, culturais, idade, gênero, 
demografia etc.). Desta forma, existem dois tipos de pessoas:

As que escolhem a fragrância em função do seu apelo social e,

Alta: classifica os óleos essenciais que evaporam mais rapidamente (entre 1-2 horas) e 
por isso sentimos eles primeiro. Costumam ter característica leve e fresca, a atuar melhor 
nos aspectos da mente consciente, nas vias respiratórias e como estimulantes;

Média: responsáveis pelo corpo e unificação das demais notas, evaporando entre 2-4 
horas, por isso irão verdadeiramente personificar o aroma final. Geralmente são óleos 
essenciais sedativos que atuam no pré-consciente, no sistema cardíaco e circulatório, 
exalando conforto afetivo. Inclusive as notas médias florais mexem positivamente com a 
libido e a sedução. 

Baixa ou base: são os óleos essenciais que evaporam mais lentamente (acima de 4 
horas), uma vez que são notas ricas e pesadas. São também conhecidas como fixadores 
dos perfumes, atrasando a dispersão das demais notas, principalmente a alta. Dentre os 
óleos essenciais desta classificação podemos citar o olíbano, cedro, patchouli e sândalo 
que sempre foram muito utilizados para purificação de ambiente e durante práticas 
religiosas e meditativas. Isto ocorre pelo fato destes óleos atuarem melhor no aspecto do 
inconsciente nos conectando a nossa intuição, freando compulsões e auxiliando em 
estados mentais conturbados.  

As que escolhem baseado na sua própria resposta ao perfume para expressar uma 
identidade que a represente.

Manual Aromaterapia
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4

Portanto, para criar seus blends (misturas) lembre-se sempre de se atentar às 
notas dos óleos essenciais a serem utilizados e sempre adicionar pelo menos um 
óleo essencial de cada nota. 

Os óleos essenciais são ferramentas da medicina integrativa muito flexíveis, pois 
se adaptam às diferentes necessidades de cada ser (incluindo animais). No 
entanto, ao mesmo tempo, exigem certos cuidados, pois podemos ter respostas 
diferentes para os mesmos aromas. Quando se trata de sistema nervoso deve-se 
considerar os fatores objetivos e subjetivos, uma vez que o ser humano é 
envolvido por um sistema complexo de estímulos e necessidades devido ao seu 
estado biológico, estímulos externos, arquétipo e personalidade, aspectos 
culturais e preferências (memórias afetivas), além do fato que existem variações 
bioquímicas e genéticas que definem a sua individualidade do organismo. 

5 Cuidados e orientações de segurança

5.1 Cuidado da visão integrativa

Devemos nos atentar quanto o uso da aromaterapia nos grupos de risco universal 
como crianças, por serem sensíveis às mudanças endócrinas e neuronais e, 
grávidas pelo transporte de substâncias ao feto em formação e susceptibilidade a 
aborto espontâneo principalmente se expostas a óleos essenciais estimulantes.

5.2 Grupos de Risco

Óleos essenciais cítricos apresentam uma substância chamada furocumarina (e 
não a vitamina C como muitos acreditam) que é fototóxica, ou seja, ao ser exposta 
ao sol provoca manchas na pele. Desta forma, deve-se tomar cuidado ao utilizar 
estes tipos de óleos voláteis durante o dia. 

Ainda sobre a pele, muitos dos óleos essenciais devem ser usados com 
carreadores (veja a seguir) e não diretamente sobre a pele, pois desencadeiam 
sensibilidade, podendo provocar alergias e feridas. Para isso existem diversos 
cosméticos inteligentes no mercado e blends que trouxemos neste manual para 
você poder fazer em casa e utilizar de forma tópica com segurança.  

5.3 Toxidade

Manual Aromaterapia
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Carreador ou veículos são nomes dados aos agentes na formulação responsável 
por transportar os princípios ativos ao seu local alvo que pode ser um órgão, 
tecido, enzima, célula... ou seja, eles “carregam” de forma segura e compatível o 
ativo  podendo até mesmo potencializar seu efeito. Sendo assim, em qualquer 
formulação onde tem-se um ativo em elevada concentração ou que apresenta 
algum risco de metabolização ou toxicidade por meio de seu contato direto, 
utilizam-se os carreadores. 

Um bom carreador deve resistir, permear ou penetrar (de acordo com seu 
objetivo) qualquer barreira que possa impedi-lo de levar o princípio ativo até seu 
alvo. No caso dos óleos essenciais sempre iremos utilizar um veículo de caráter 
oleoso como as ceras, manteigas, mas principalmente os óleos vegetais. Existem 
casos mais complexos e elaborados de formulações como sabonetes e emulsões 
(cremes, sérum, shampoo) que permitem também o uso dos óleos essenciais 
como ativos, mas para isso devemos seguir algumas regras físico-químicas de cada 
ingrediente da formulação e critérios farmacotécnicos para que não haja 
desestabilidade comprometendo a efetividade de seu produto final. 

5.4 Carreadores

Óleos essenciais também degradam com o tempo por meio da reação química que 
chamamos de oxidação. A partir do momento em que seu óleo é exposto ao ar ele 
entra em contato com as moléculas de oxigênio presentes nele e então se inicia o 
processo. Para retardarmos este mecanismo natural adicionar 1% de vitamina E, 
que pode ser encontradas em farmácias de manipulação. Orientamos também 
conservar em sua embalagem original em local fresco e ao abrigo da luz e calor.

5.5 Conservação

A primeira coisa que deve ser analisada é a embalagem, pois jamais um óleo 
essencial pode ser armazenado em um plástico ou frasco transparente. Como já 
vimos, os óleos essenciais são altamente concentrados e apresentam substâncias 
que são capazes de degradar o plástico e, qualquer óleo sob incidência da luz sofre 
processo de oxidação perdendo suas propriedades. Portanto, óleos essenciais 
devem ser comercializados em vidro âmbar. 

5.6 Como identificar um óleo essencial de qualidade?

Manual Aromaterapia
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Existem várias formas de extração e em apenas algumas há obtenção do óleo 
essencial puro. O melhor método para certificar a pureza do óleo é pedindo o 
laudo técnico que a Humalin® fornece para qualquer cliente que solicitar, mas 
para isso é preciso entender alguns pontos chaves. 

Parte da planta utilizada na extração do óleo essencial

Processo de obtenção

Declarações importantes, como se há aditivos ou não. 

Os demais parâmetros e resultados estão apresentados de forma fácil e acessível em 
nossos laudos, sempre com valores de referência nas especificações. 

Manual Aromaterapia
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6 Características dos Óleos Essenciais Humalin

6.1 Alecrim (Rosmarinus officinalis)

Nota: Alta

Parte Utilizada: Folhas

Método de Extração: Destilação com arraste a vapor

Origem: Espanha

-Artrite, cãibras (analgésico osteomuscular);

-Seborreia, acnes, caspa, fortalecimento capilar;

-Tosse com produção de muco;

-Melhora da cognição (memória, foco, concentração, aprendizado, 
condicionamento físico);

-Constipação, flatulência;

-Antioxidante, anti-inflamatório e cicatrizante.

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Manual Aromaterapia

Propriedades Psicoemocionais: Combate fadiga, tonifica o SNC diminuindo o 
estresse para quem tem alta performance física e mental. 

Contraindicações: Grávidas, lactantes, crianças 
menores de 2 anos, hipertensos, epilepsia.

Atenção: Uso capilar em cabelos claros 
(escurece o cabelo).

Concentração (máx.): 2%.
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6.2 Erva Baleeira (Cordia verbenácea DC)

Nota: Alta

Parte Utilizada: Folhas

Método de Extração: Destilação com arraste a vapor

Origem: Brasil

-Dores musculares;

-Hematomas e contusões;

-Artrite, reumatismo e artrose;

-Antisséptico e cicatrizante.

-Indicado principalmente para pessoas com doenças autoimunes e que 
sofreram algum trauma físico.

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Sensação de relaxamento e diminuição da 
tensão nervosa.

Contraindicações: Grávidas e crianças menores de 2 anos.

Atenção: Não deve ser usado diretamente sobre a pele (necessidade de óleo 
carreador).

Concentração (máx.): 1%.

Manual Aromaterapia
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6.3 Gerânio (Pelargonium graveolens)

Nota: Média

Parte Utilizada: Folhas

Método de Extração: Destilação com arraste a vapor

Origem: França

-O geraniol é semelhante ao estradiol, atuando como disruptor 
hormonal – regula os níveis de hormônios sexuais femininos;

-Alívio de cólica menstrual;

-Sintomas da pré e pós-menopausa (principalmente as ondas de calor);

-Rejuvenescedor (ação anti-inflamatória);

-Retenção de líquidos (diurético);

-Ação antisséptica e fungicida.

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Desperta a sensibilidade feminina, acalma e 
trabalha a afetividade, ajuda na maturidade feminina e ameniza mudanças de 
humor da TPM e pré-menopausa.

Contraindicações: Grávidas, meninas na pré-menarca e uso concomitante ao 
anticoncepcional oral.

Concentração (máx.): 2%.
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6.4 Hortelã-Pimenta (Mentha piperita L.) 

Nota: Alta

Parte Utilizada: Folhas

Método de Extração: Destilação com arraste a vapor

Origem: Brasil

-Gripe, resfriado, sinusite, asma (descongestionante e expectorante natural);

-Ação refrescante, antisséptica e anti-inflamatória;

-Tratamentos de sarna na pele;

-Tônico e estimulante do SNC e digestório;

-Tratamento de transtornos digestivos: compulsão alimentar, sintomas
abdominais em pacientes com síndrome do cólon irritável, como cólicas,
diarreia e enjôo.

-Foco, concentração, diminui fadiga, alivia estresse, trata letargia e lentidão.

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Foco, concentração, diminui fadiga, alivia 
estresse, trata letargia e lentidão.

Contraindicações: Grávidas, lactantes, crianças menores 
de 2 anos, hipertensos e epilepsia. Evitar o uso quando 
estiver com febre alta e não utilizar a noite. 

Concentração (máx.): 2%.
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6.5 Laranja Doce (Citrus aurantium var. sinensis) 

Nota: Alta

Parte Utilizada: Casca do fruto

Método de Extração: Prensado a frio

Origem: Brasil

-Estimulante do apetite;

-Ação anticoagulante;

-Flatulência;

-Ação antiespasmódica e estimulante (importante para atletas).

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Ansiolítico, antidepressivo, balanceador 
emocional; restaura segurança e confiança.

Contraindicações: Exposição solar após aplicação (fototóxico).

Concentração (máx.): 1%.

Atenção: Evita o uso noturno.
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6.6 Lavanda (Lavandula angustifolia)

Nota: Média

Parte Utilizada: Flor

Método de Extração: Destilação com arraste a vapor

Origem: França

-Regeneração e alergias da pele;

-Queimadura, picada de insetos, escaras, cicatrizes, feridas, dermatites, 
assaduras, abcessos, sarna, micose, eczema, acne e melasma;

-Ação antisséptica, hidratante e tonificante;

-Sintomas da TPM, cólicas menstruais, amenorreia e menopausa;

-Ação hipotensiva, antiespasmódica, cardiotônica e moduladora metabólica;

-Ação analgésica e sedativa;

-Dores de cabeça, nervo ciático e traumas físicos.

-TOC, síndrome do pânico, traumas crises de ansiedade, depressão, insônia 
e compulsões

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Antidepressivo, ansiolítico, calmante.

Contraindicações: Não encontrada. 

Concentração (máx.): 3%.
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6.7 Limão Siciliano (Citrus limon)

Nota: Alta

Parte Utilizada: Casca do fruto

Método de Extração: Prensagem a frio

Origem: Brasil

-Melasma e pele oleosa;

-Calosidades, verrugas e pústula; 

-Constipação, indigestão, pedra vesicular, flatulência;

-Pedra nos rins e retenção de líquidos;

-Reumatismo e dores musculares;

-Ação bactericida, antisséptica e antiviral.

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Estimula o foco, concentração e melhora de 
humor (antidepressivo). Indicado para tratar o cansaço mental e físico. 

Contraindicações: Exposição solar após aplicação (fototóxico).

Concentração (máx.): 1%.
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6.8 Melaleuca ou Tea Tree (Melaleuca alternifólia)

Nota: Média

Parte Utilizada: Folhas

Método de Extração: Destilação com arraste a vapor

Origem: Brasil

-Tratamento de infeções parasitárias, virais e fúngicas;

-Verrugas e cistites;

-Herpes, acne, caspas, mau odor nos pés e axilas;

-Feridas, dermatites e gengivite;

-Melhora da imunidade;

-Ação inseticida.

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Tratamento de pensamentos e sentimentos 
tóxicos, para momentos de introspecção, humor instável e fraqueza emocional.

Contraindicações: Não encontrado.

Concentração (máx.): Não encontrado.

Atenção: Todos os tipos de pele devem evitar o uso por tempo prolongado 
(acima de 20 dias consecutivos, dê intervalos para seu uso).
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6.9 Ylang-Ylang III (Cananga odorata)

Nota: Média

Parte Utilizada: Flores

Método de Extração: Destilação com arraste a vapor

Origem: Comores/ África Oriental

-Ação afrodisíaca que estimula tanto o prazer sexual quanto o de viver;

-Crescimento capilar;

-Seborreia e psoríase;

-Pé diabético (estimulante da circulação local e efeito calmante);

-Ação anti-infecciosa e antisséptica;

-Libido, equilíbrio hormonal feminino;

-Regulação do ciclo menstrual, TPM e menopausa;

-Hipertensão, taquicardia e palpitação. 

Indicações para Tratamentos Físicos: 

Propriedades Psicoemocionais: Auxilia no tratamento de tensão crônica 
generalizada, depressão, ansiedade, nervosismo, insônia, pânico e medo, além 
do resgate a autoestima e autoconfiança.

Contraindicações: Grávidas, lactantes, 
crianças, meninas próximas da 1ª 
menstruação e hipotensos.

Concentração (máx.): 1%.

Atenção: Pessoas com olfato sensível ou o 
uso em excesso podem causar náuseas e 
dores de cabeça.
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Rico em ácido láurico e 
ácido graxo de cadeia longa

Rico em ácido-graxo de cadeia 
média: ácido caprílico e cáprico

É absorvido com maior 
facilidade pela pele

Não solidifica – menor 
ponto de fusão

Odor suave

Maior vida útil

Indicado para massagens e 
carreador para os óleos 

essenciais. É tolerado por 
mais tipos de pele.

Anti-infeccioso

Solidifica em temperaturas 
menores de 25ºC

Contém odor e sabor

Menor prazo de validade

Deve-se tomar cuidado ao 
aplicar diretamente sob a 
pele (não é indicado para 

todos os tipos)

Óleo de Coco Virgem
Óleo de Coco Fracionado - 

Body Outside

6.10 Body Outside (Óleo de coco fracionado – Cocos nucifera L.)

Vimos no tópico de segurança dos óleos essenciais a importância dos carreadores, 
sendo o mais utilizado o óleo vegetal. Um dos óleos mais versáteis e indicado para 
todos os tipos de pele é o derivado do coco (Cocos nucifera).

O óleo de coco é encontrado no mercado na versão virgem e fracionado. A forma 
fracionada é a mais utilizada pelos massoterapeutas. Entenda a diferença entre 
eles:

-Indicado para peles secas e sensíveis, para nutrir e hidratar os cabelos e a 
pele do corpo.

Propriedades Gerais do Óleo de Coco: 
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7 Formas de Utilização e Associação Terapêutica

Indicação de Blends de OE para objetivos específicos

26

7.1 Observações para o Preparo

Óleos essenciais não devem ser aquecidos durante o preparo ou 
adicionados com a solução na temperatura acima de 30ºC, para evitar a 
evaporação dos óleos (alta volatilidade);

I.

II.

III.

IV.

V.

Não prepare o seu blend antes de ter lido todas as dicas e orientações neste 
manual;

Não exceda a quantidade dos óleos essenciais indicados, pois eles foram 
dosados para a sua segurança; 

Este material apenas garante o uso pessoal, não tem caráter 
profissionalizante. Qualquer dúvida consulte um profissional habilitado ou 
a nossa equipe de atendimento que iremos lhe ajudar, nossos contatos 
estão fornecidos no final deste material; 

Para o preparo de todas as formulações sugerimos que separe uma 
espátula, um funil de bico fino (plástico, vidro, alumínio ou porcelana) e um 
recipiente côncavo de preferência de silicone para ser mais maleável e 
facilitar tanto as misturas quanto o envase dos blends nas embalagens;

Obs.: Caso não encontre o funil adequado substitua por seringa de 5ml.

Certifique-se que todo o seu material de preparo esteja limpo para evitar 
contaminação.  Utilize estes materiais apenas para este fim, não 
misturando com louça de cozinha por exemplo;

VI.
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VII. Caso o blend exceda a capacidade da embalagem após o preparo ou queira 
preparar além do indicado no manual, guarde o produto em um recipiente 
de vidro limpo, escuro e com tampa.

7.2 Orientações de como preparar

Em todas as formulações dos blends foram indicados o modo de uso, 
posologia, quantidades e forma farmacêutica, ou seja, como deve ser 
apresentado: óleo de massagem, perfume, difusor, etc;

I.

II.

III.

O volume das gotas dos óleos essenciais para muitas das formulações é 
insignificante no todo. Quando a sua representatividade for importante 
para o volume final, este será considerado na formulação devendo seguir a 
recomendação da capacidade da embalagem;

As formulações aqui apresentadas foram baseadas nas referências 
bibliográficas. No entanto, o número de gotas pode ser baseado no limite 
das concentrações individuais de cada óleo essencial, as quais foram 
informadas no capítulo anterior, devendo seguir sempre a seguinte 
equação, por exemplo:

IV. Considerar as seguintes embalagens para armazenamento, as quais 
podem ser encontradas em farmácias de manipulação;

Se eu quero um óleo de massagem de 30mL quanto de óleo essencial de 
hortelã-pimenta (Z) deve ser adicionado? 

Se 1mL equivale a aproximadamente 20 gotas 
então deverá ser adicionado:

100% 
de solução 

100  Z = 30  2

Z = 2  30 / 100

Z = 0,6ml de óleo essencial

X

X

X

30mL 
de solução

2% 
óleo essencial 

(Z) ml de 
óleo essencial 

[Concentração] [Volume]

1 ml
20

gotas

0,6 ml y
gotas

1  y = 20  0,6

y = 20  0,6 / 1

y = 12 gotas

X X

X
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Vidro âmbar 30mL conta-gotas 
(à direita) e spray (à esquerda)                          

Vidro âmbar com válvula dosadora 
de 100 ml ou pode adicionar 

diretamente no frasco do produto 
Body Outside                        

Vidro âmbar roll-on de 
5 ml ou de 10mL     

Vidro âmbar gotejador de 5mL, 
10mL ou 30mL                          
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8 Sugestões de Blends

29

8.1 Saúde Intestinal

Óleo de massagem

Embalagem: Próprio Body Outside ou vidro âmbar com válvula dosadora. 

Modo de Uso: Após misturar os ingredientes, espalhe quantidade suficiente 
sobre a região abdominal para massageá-la no sentido horário uma vez ao dia 
durante 7 dias consecutivos ou em casos pontuais de desregulação e incômodos 
intestinais.  

Ingredientes Quantidade

Body Outside 100mL

Óleo Essencial de Alecrim 6 gotas

Óleo Essencial de Limão Siciliano 4 gotas

Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta 10 gotas
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8.2 Enjôo na Quimioterapia

Vaporizador

Obs.: também é possível utilizar um inalador, mas substitua a água e o álcool pelo soro 
fisiológico.

Modo de Uso: Após misturar os ingredientes em um vaporizador, ligue-o 
próximo de você para espalhar o aroma no ambiente ou inspire e expire 
profundamente cinco vezes com o rosto próximo do vaporizador. Repita o 
procedimento 3 vezes ao dia. Faça uso contínuo até a finalização do tratamento 
da quimioterapia. 

Ingredientes Quantidade

Água Destilada ou Filtrada 60mL

Álcool de Cereais 20mL

Óleo Essencial de Lavanda 3 gotas

Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta 2 gotas
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8.3 Estímulo do Apetite

Óleo de Massagem

Embalagem: Próprio body outside ou vidro âmbar com válvula dosadora.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes, espalhe sobre a região abdominal 
em movimentos circulares ascendentes. Uma alternativa é espalhar nas mãos e 
friccionar aquecendo-as depois inspire antes das refeições principais. 

Ingredientes Quantidade

Body Outside 100mL

Óleo Essencial de Laranja Doce 10 gotas

Óleo Essencial de Lavanda 4 gotas

Óleo Essencial de Ylang Ylang III 6 gotas
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8.4 Pré-Treino e Estudos

Solução Álcoolica

Embalagem: Vidro âmbar gotejador de 30mL.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes no vidro âmbar, espalhe sobre a 
região do pulso, atrás das orelhas e pela roupa. Agite sempre antes de usar e 
use antes dos treinos e durante os estudos ou trabalho. 

Ingredientes Quantidade

Água destilada ou Filtrada 24mL

Álcool de Cereais 6mL

Óleo Essencial de Alecrim 3 gotas

Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta 2 gotas

Óleo Essencial de Laranja Doce 2 gotas
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8.5 Perda de Apetite

Óleo de Massagem

Embalagem: Próprio body outside ou vidro âmbar com válvula dosadora.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes, espalhe sobre a região abdominal 
em movimentos circulares ascendentes. Uma alternativa é espalhar nas mãos e 
friccionar aquecendo-as depois inspire antes das refeições principais. 

Ingredientes Quantidade

Body Outside 100mL

Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta 10 gotas

Óleo Essencial de Lavanda 4 gotas

Óleo Essencial de Melaleuca 6 gotas
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8.6 Acne e Arranhões Superficiais

Óleo Roll-On

Embalagem: Vidro âmbar roll-on de 5mL.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes em um vidro âmbar roll-on aplique 
sobre o local da ferida ou acne 3 vezes ao dia até seu desaparecimento e 
cicatrização total. 

Ingredientes Quantidade

Body Outside 4mL

Óleo Essencial de Limão Siciliano 1 gota

Óleo Essencial de Lavanda 2 gotas

Óleo Essencial de Melaleuca 2 gotas
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8.7 Diabetes

Óleo de Massagem

Embalagem: Próprio body outside ou vidro âmbar com válvula dosadora.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes, massageie todo o corpo sempre 
que senti-lo inchado. Os pés e pernas podem ser massageados todos os dias 
durante a noite com movimentos de baixo para cima (dos pés à virilha). 

Ingredientes Quantidade

Body Outside 100mL

Óleo Essencial de Gerânio 10 gotas

Óleo Essencial de Erva-Baleeira 6 gotas

Óleo Essencial de Laranja Doce 4 gotas

Obs.: Caso você faça uso de anticoncepcional hormonal substitua o óleo essencial de 
gerânio por limão siciliano para evitar efeitos colaterais. No entanto, o gerânio 
apresenta maior efetividade no tratamento. 
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8.8 Anti-Aging (Rugas, pele seca, manchas, linhas de expressão, flacidez) 

Óleo Roll-On

Embalagem: Vidro âmbar roll-on de 5 ml.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes no roll-on, aplique o blend sobre o 
rosto, manchas, estrias e celulite antes de dormir. Utilize também nas drenagens 
linfáticas, massagens e skincare contínuo.

Ingredientes Quantidade

Body Outside 4mL

Óleo Essencial de Gerânio 2 gotas

Óleo Essencial de Lavanda 2 gotas

Óleo Essencial de Limão Siciliano 1 gota

Obs.: Caso você faça uso de anticoncepcional hormonal substitua o óleo essencial de 
gerânio por Ylang Ylang III para evitar efeitos colaterais. No entanto, o gerânio 
apresenta maior efetividade no tratamento. 
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8.9 Dores Osteomusculares e Reumatismo

Óleo de Massagem

Embalagem: Próprio body outside ou vidro âmbar com válvula dosadora.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes, massageie todo o corpo sempre 
que senti-lo inchado ou que estiver com dores. Para casos crônicos use-o no 
local do incômodo 2x ao dia durante 30 dias, depois 1x vez ao dia de modo 
contínuo. 

Ingredientes Quantidade

Body Outside 100mL

Óleo Essencial de Erva-Baleeira 10 gotas

Óleo Essencial de Lavanda 4 gotas

Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta 6 gotas

Manual Aromaterapia



38

8.10 Depressão ou Luto

Perfume

Embalagem: Vidro âmbar gotejador 5 ml.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes em vidro âmbar gotejador, espalhe 
sobre a região do pulso, atrás das orelhas e pela roupa 3 vezes ao dia durante 
todo o tratamento. Indicado também utilizar em práticas de meditação. Agite 
sempre antes de usar. 

Ingredientes Quantidade

Água 4mL

Álcool de Cereais 1mL

Óleo Essencial de Lavanda 3 gotas

Óleo Essencial de Melaleuca 2 gotas

Óleo Essencial de Ylang Ylang III 1 gota

Óleo Essencial de Limão-Siciliano 3 gotas

Manual Aromaterapia



39

8.11 Fortalecimento Capilar e Anti-Frizz

Óleo Capilar

Embalagem: Vidro âmbar conta-gotas ou spray.

Modo de uso: Misture os ingredientes e aplique após o banho a quantidade 
necessária para passar em todos os fios capilares e passe os dedos entre eles. 
O indicado é fazer o tratamento apenas 3 vezes por semana. Evite usar na raiz. 
Pode ser aplicado nos fios secos sempre que estiver com frizz.

Ingredientes Quantidade

Body Outside 30mL

Óleo Essencial de Alecrim 3 gotas

Óleo Essencial de Ylang Ylang III 1 gota

Óleo Essencial de Lavanda 2 gotas
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8.12 Foliculite

Esfoliante

Modo de uso: Em uma cubeta misture os ingredientes e esfolie a região 
desejada com movimentos circulares ascendentes durante o banho para que a 
água quente ajude a abrir os poros. Realize este procedimento 2 vezes por 
semana durante 1 mês, depois 1 vez por semana para prevenção. Faça este 
procedimento sempre 1 dia antes da depilação ou barbeamento. Se o produto 
não for totalmente utilizado, não é recomendado reutilizar, devendo ser 
preparado sempre que for repetir o procedimento.

Ingredientes Quantidade

Café em Pó 20g

Body Outside 5 mL

Óleo Essencial de Alecrim 2 gotas

Óleo Essencial de Melaleuca 3 gotas

Óleo Essencial de Lavanda 3 gotas
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8.13 TPM e Menopausa

Óleo de Massagem

Embalagem: Próprio body outside ou vidro âmbar com válvula dosadora.

Modo de uso: Após misturar os ingredientes, no caso da TPM, massageie todo o 
corpo sempre que senti-lo inchado ou quando estiver com dores. Para a 
menopausa use-o para massagem 1x vez por semana (preventivo) ou nos casos 
de fogachos use 3x por semana e acrescente 2 gotas de hortelã-pimenta no 
blend. 

Ingredientes Quantidade

Body Outside 100mL

Óleo Essencial de Gerânio 5 gotas

Óleo Essencial de Ylang Ylang III 5 gotas

Óleo Essencial de Lavanda 10 gotas
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8.14 Queimaduras e Peles Sensíveis

Óleo em Roll-On

Embalagem: Roll-on 5 ml ou vidro âmbar gotejador de 20 ml (neste caso 
multiplique por 4 as quantidades dos ingredientes). 

Modo de uso: Após misturar os ingredientes em um vidro âmbar roll-on, aplique 
o blend sobre a pele sensível (à noite 30 minutos antes de dormir de modo 
contínuo) ou local da queimadura (3x por dia até sua cicatrização total).

Ingredientes Quantidade

Body Outside 4mL

Óleo Essencial de Lavanda 20 gotas

Óleo Essencial de Melaleuca 5 gotas
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8.15 Gripe e Resfriado

Vaporizador

Modo de uso: Após misturar os ingredientes em um vaporizador, ligue-o 
próximo a você para espalhar o aroma no ambiente ou inspire e expire 
profundamente cinco vezes com o rosto próximo ao vaporizador antes de 
dormir e deixe o vaporizador ligado durante a noite por 14 dias. 

Ingredientes Quantidade

Água destilada ou Filtrada 60mL

Álcool de Cereais 20mL

Óleo Essencial de Melaleuca 3 gotas

Óleo Essencial de Alecrim 2 gotas

Óleo Essencial de Limão-Siciliano 3 gotas

Obs.: Também é possível utilizar um inalador na mesma quantidade recomendada, mas 
substitua a água e o álcool pelo soro fisiológico (80 ml).
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8.16 Asma e Bronquite

Vaporizador

Modo de uso: Após misturar os ingredientes em um vaporizador, ligue-o próximo 
a você para espalhar o aroma no ambiente ou inspire e expire profundamente 
cinco vezes com o rosto próximo ao vaporizador antes de dormir e deixe o 
vaporizador ligado durante a noite por 14 dias consecutivos ou sempre que estiver 
tendo uma crise. 

Ingredientes Quantidade

Água destilada ou Filtrada 60mL

Álcool de Cereais 20mL

Óleo Essencial de Lavanda 2 gotas

Óleo Essencial de Laranja Doce 1 gota

Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta 3 gotas

Obs.: Também é possível utilizar um inalador na mesma quantidade recomendada, mas 
substitua a água e o álcool pelo soro fisiológico (80 ml).
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8.17 Sinusite e Rinite Alérgica

Vaporizador

Modo de uso: Após misturar os ingredientes em um vaporizador, ligue-o 
próximo a você para espalhar o aroma no ambiente ou inspire e expire 
profundamente cinco vezes com o rosto próximo ao vaporizador antes de 
dormir e deixe o vaporizador ligado durante a noite por 14 dias consecutivos ou 
sempre que estiver tendo uma crise.

Ingredientes Quantidade

Água destilada ou Filtrada 60mL

Álcool de Cereais 20mL

Óleo Essencial de Melaleuca 2 gotas

Óleo Essencial de Alecrim 1 gota

Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta 3 gotas

Obs.: Também é possível utilizar um inalador na mesma quantidade recomendada, 
mas substitua a água e o álcool pelo soro fisiológico (80 ml).
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8.18 Insônia, Estresse e Ansiedade

Perfume

Embalagem: Vidro âmbar gotejador 5 ml.

Modo de Uso: Após misturar os ingredientes em vidro âmbar gotejador, espalhe 
sobre a região do pulso, atrás das orelhas e pela roupa 3 vezes ao dia durante 
todo o tratamento. Indicado também utilizar em práticas de meditação. Agite 
sempre antes de usar.

Ingredientes Quantidade

Água 4mL

Álcool de Cereais 1mL

Óleo Essencial de Lavanda 5 gotas

Óleo Essencial de Laranja Doce 1 gota

Óleo Essencial de Ylang Ylang III 1 gota

Óleo Essencial de Limão-Siciliano 3 gotas
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8.19 Imunoestimulante

Óleo de Massagem

Embalagem: Próprio body outside ou vidro âmbar com válvula dosadora.

Modo de Uso: Após misturar os ingredientes, massageie todo o corpo 1 vez ao dia.

Ingredientes Quantidade

Body Outside 100mL

Óleo Essencial de Melaleuca 2 gotas

Óleo Essencial de Ylang Ylang III 4 gotas

Óleo Essencial de Lavanda 8 gotas

Óleo Essencial de Erva-Baleeira 6 gotas

Óleo Essencial de Alecrim 5 gotas

Manual Aromaterapia



48

8.20 Hemorroida

Óleo em Spray

Embalagem: Vidro âmbar spray de 30 ml

Modo de uso: Após misturar os ingredientes, espirre o produto sobre o local a 
ser tratado 3x ao dia durante 20 dias consecutivos. 

Ingredientes Quantidade

Body Outside 20mL

Óleo Essencial de Gerânio 2 gotas

Óleo Essencial de Limão Siciliano 1 gota
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