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“Hoje sou uma mulher Desperta!”
Foi a frase que verbalizei quando me reinventei como aromaterapeuta.
Eu criei a Maromas Aromaterapia após unir duas faces do conhecimento. Sou bióloga
de formação acadêmica e aromaterapeuta por paixão.
“Despertar para a vida” é o conceito que aplico em minhas Interagentes. Este
conceito simboliza o bem estar e os momentos de felicidade que o ser humano tanto
busca. Aplico este conceito através do uso dos óleos essenciais no coSdiano, para
prevenção dos males ?sicos e dos males emocionais.
Contudo alguns conceitos sobre aromaterapia precisam
ser esclarecidos para que se consiga obter, de maneira
consciente, todos os bene?cios que os óleos essenciais
proporcionam. Por isso eu desenvolvi este e-book.
Aqui, você verá um pouco sobre a história da
a ro m ate ra p i a , s o b re o i n í c i o d a s p e s q u i s a s
contemporâneas, sobre o métodos de extração, sobre o
modo de uso e ação, entre outros tópicos importantes
para o bom uso dos óleos essenciais.
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A essência do
conhecimento
consiste em
aplicá-lo,
uma vez
possuído!
Confúcio

Introdução

A Aromaterapia é uma práSca integraSva que usa as propriedades terapêuScas dos
óleos essenciais. Não se sabe ao certo quando surgiu a práSca da aromaterapia, ou a
aromaterapia propriamente dita. Os mais anSgos relatos datam 2000 aC, através dos
usos terapêuScos descritos em sânscrito dos Ayurvedas. Encontramos também, relatos
de uso no livro da medicina interna do Imperador Amarelo (Huang Di ou Huang Ti).
Por todas as civilizações anSgas encontramos relatos com uso dos óleos essenciais de
uma forma ou de outra. Mas foi Arnold Villanova de Bachuone no século XIII dC quem fez
a primeira descrição detalhada dos óleos essenciais, onde relacionou terenbiSna com
alecrim com a salvia. Com isso, podemos observar que há uma inSma relação entre os
trabalhos publicados sobre a desSlação e os óleos essenciais, pois foi através deste
método que se pesquisou a separação dos óleos essenciais dos desSlados (talvez como
um todo).
O termo Aromaterapia foi cunhado em 1928 pelo químico francês Maurice René de
Gaiefossé, que, após um acidente em seu laboratório, queimou seu braço com um
produto inﬂamável e num ato sem pensar mergulhou o braço numa Sna contendo óleo
essencial de lavanda. Gaiefossé ﬁcou maravilhado ao notar que a cicatrização de seu
braço foi rápida e sem inﬂamações, foi neste momento que iniciou seus estudos com as
propriedades terapêuScas dos óleos esenciais.

Outro ponto importanto nos estudos dos óleos essenciais ocorreu durante a
Segunda Grande Guerra, quando o médico Jean Valnet serviu na Frente Armada
Francesa na muralha da China. Ao ﬁcar sem anSbióScos para tratar os soldados
feridos, Dr. Valnet começou a usar os óleos essenciais, percebendo assim que eles
possuiam um poderoso efeito em reduzir os processos infecciosos dos soldados. Os
resultados desta experiência vívida foram publicados em 1964 no livro
Aromatherapie.
A bioquímica Margaret Maury (1895-1968) estudou o trabalho de Jean Valnet e o
aliou a aplicabilidade holísSca de suas propriedades. Ela introduziu um método de
aplicação dos óleos essenciais através da massagem e de acordo com as
caracterísScas temperamentais, comportamentais e de personalidade de seus
clientes.
Os estudos de Jean Valnet e Margaret Muray são as bases da aromaterpia
empregada em todo o mundo hoje em dia.

Óleos Essenciais

São compostos aromáScos complexos e voláteis extraídos das plantas. Eles são
encontrados na forma de pequenas gotas entre as células vegetais, onde agem como
hormônios, reguladores e catalisadores. Seu papel é ajudar a planta a se adaptar ao
meio ambiente, por isso sua produção aumenta em situações de estresse.

Figueiredo AC, JG Barroso, LG Pedro (Eds), 2007, Potencialidades e Aplicações das Plantas Aromá@cas e
Medicinais. Curso Teórico-Prá@co, pp. 19-28, 3a Ed., Edição da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa - Centro de Biotecnologia Vegetal, Lisboa, Portugal.

Métodos
de
extração

Há diversos métodos de extração dos óleos essenciais. Os mais anSgos eram
simples, e ainda são empregados até hoje, por exemplo, enﬂeurage e desSlação.
Há métodos, mais elaborados e modernos, como por exemplo, extração com
solvente e CO2. Falarei apenas dos métodos que estão citados na imagem.

Prensado a frio: consiste de uma
prensa onde a planta é prensada até a
obtenção do óleo essencial. Essa
técnica é muito uSlizada com as folhas
das plantas, mas cabe salientar que,
essa é uma das principais técnicas para
extração de óleo vegetal também.

Enﬂeurage: método criado na França no
séc. XVIII. Consiste na técnica de extração
dos óleos essenciais, principalmente de
ﬂores. Nessa técnica, em uma camada de
gordura inodora (geralmente animal) é
inserida cuidadosamente as pétalas das
ﬂores, para que essa gordura absorva o
óleo essencial.

DesSlação a vapor: é o método mais anSgo de
extração. É datado desde tempos anSgos, é
eﬁciente e de baixo custo. Consiste no uso de
um alambique (ou kitassato) onde a planta é
fervida com água desSlada. O vapor de água
carreia as gouculas de óleo essencial para o
condensador. Como a água e o óleo não se
misturam, haverá a separação por fases, reSrase a água e depois reSra-se o óleo essencial.

É muito importante saber o Spo de extração na compra do óleo
essencial. Dessa forma você consegue saber a procedência e o meio
de cultura das plantas, ou seja, a qualidade do óleo essencial.

Imagens extraídas da internet

Vias de ação

Os óleos essencias possuem três vias de ação no organismo. A via
ﬁsiológica é uma via mais local e pontual, e a via que foi estudada por
Jean Valnet, enquanto que as vias psicológica e energéSca são as vias mais
holíScas e foram estudadas por Margaret Muray.
1) Via Fisiológica: ação exercida pelas propriedades químicas dos óleos
essenciais (anSbióScas, anSinﬂamatórias, anSfúngicas, analgésicas,
sedaSvas, etc. A ação ocorre através de um processo ﬁsiológico
denominado transdução celular.
2) Via Psicológica: ação exercida sobre a mente e emoções humanas a
parSr de sensações que são esSmuladas pelos aromas caracterísScos de
cada óleo.
3) Vias EnergéScas: há alteração na frequência energéSca do corpo,
acarretando em alterações mentais, ?sicas e emocionais.

Vias de ação
Fisiológica
pontual e local

transdução celular

cria memória celular
atua prevenCvamente

Psicológica e EnergéCca
emoções, senCmentos e
comportamento

Diluição

Os óleos essenciais são compostos químicos complexos e voláteis. Muitos
sensíveis aos efeitos da luz, calor, ar e umidade. Isto os difere de um princípio
aSvo consStuído em um fármaco. - Os fármacos são, geralmente, moléculas
sinteSzadas em laboratórios e possuem um único objeSvo (por exemplo:
paracetamol = acetaminofeno: anStérmico e analgésico).
Por possuírem compostos químicos complexos, os óleos essenciais tem um
poder de ação muito maior do que uma única molécula (fármaco) sintéSco/
arSﬁcial. Desta forma, há a necessidade de se diluir os óleo essencial num
óleo vegetal carreador.

Fórmula simples e eﬁcaz

Óleo vegetal (carreador) + Óleo Essencial = Sinergia

Tabela para diluição dos óleos essenciais em óleos vegetais
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Modos de uso

Há duas maneiras principais de uso: uso individual e uso coleSvo.

Uso individual
Colares aromáScos: pinga-se 1 ou 2 goSnhas na
cavidade do colar, e inala o aroma ao longo do dia.

Uso individual
Massagem ou aplicação local: consiste em
aplicar a sinergia no local de ação.
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Uso coleSvo ou individual
Umediﬁcador ou difusor ultrassônico: Consiste
em “diluir” o óleo essencial em água, e o
difusor libera o aroma junto com o vapor de
água.
OBS: é preciso prestar a atenção na uSlização deste Spo de difusor, pois não é
aconselhado seu uso em locais/regiões úmidas.
Uso coleSvo ou individual
Difusor a vela: coloca-se a sinergia na cavidade do difusor. Há
volaSlidade do óleo essenciail somente enquanto a vela esSver
queimando.
É indicado para locais/regiões úmidas
Uso coleSvo ou individual
Difusor elétrico: coloca-se a sinergia na cavidade do difusor
É indicado para locais/regiões úmidas
Imagens extraídas da internet

Anexo:
Sinergias para
o inverno

O inverno é a estação do ano que demanda mais cuidados com relação ao
sistema respiratório. O clima frio, o uso excessivo de ar condicionado e
aquecedores, aglomerações, grande amplitudes térmicas, alta úmidade relaSva
do ar, mofo, entre tantos outros fatores, faz com que rinites, sinusiSs, oStes,
resfriados, gripes e outros males respiratórios do inverno sejam uma constante.

Cuidados de Inverno

- umidade
- mofo
- frio
- amplitude térmica
- ar condicionado
- baixa imunidade

Sinergia 1) OE Cipreste (Cupressus sempervirens): bronquite, tosse com catarro, rinite,
asma, tornozelos inchados, pés e pernas cansadas, libera mágoas, culpa e tristezas
anSgas.
-> 10mL óleo vegetal de semente de girasol (prensado a frio) + 2 gotas OE Cipreste
(diluição 1%)
Sinergia 2) OE Eucaliptos (Eucaliptus globulus): descongesSonante respiratório, tosse,
sinusite, asma, rinite, expectorante, mucolíSco, bronquite, fortalece a respiração, foco
mental.
-> 10mL óleo vegetal de semente de girasol (prensado a frio) + 2 gotas OE Eucalipto
(diluição 1%)
Sinergia 3) OE Pinho/Pineiro (Abies sibirica): descongesSonante respiratório, alivia asma,
tosse, rinite, bronquite, revine epidemias de inverno, traz generosidade e aceitação,
acalma coração oprimido.
-> 10mL óleo vegetal de semente de girasol (prensado a frio) + 2 gotas OE Pinho/Pinheiro
(diluição 1%)
Modo de usar:
-> 1 ou 2 goSnhas no colar aromáSco e inalar ao longo do dia
-> aromaSzar o ambiente através do difusor aromáSco (pode ser de dia ou a noite para
dormir)
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