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Há indícios no Ocidente de que os antigos egípcios extraiam
óleo das plantas, bem como de que os gregos e os romanos
os usavam tanto para higiene quanto para fins medicinais.
No Oriente, há séculos, os óleos essenciais são usados como
incenso e queimado nos templos.

Sou membro, examinadora e principal instrutora da In-
ternational Federation of Aromatherapists (IFA) desde que a
IFA iniciou os seus exames no Royal Masonic Hospital na
década de 80. Como estou envolvida com a aromaterapia há
mais de 30 anos, vi a medicina complementar, especialmen-
te a aromaterapia, deixar de ser considerada superficial e
ser agora aceita como uma das terapias alternativas mais
populares.

Os praticantes que recebem treinamento hoje em dia
aprendem que a aromaterapia é uma suave terapia holística
que extrai o seu poder de cura do mundo vegetal, ajudando
a restabelecer a harmonia e revitalizar as partes do corpo
que estão funcionando inadequadamente. Os óleos utiliza-
dos têm a capacidade de equilibrar a mente, o corpo e as
emoções, além de fazer com que as pessoas fiquem com
uma boa aparência e se sintam bem.

INTRODUÇÃO6

Há muito os óleos vegetais são reconhecidos pelas suas proprie-
dades curativas. Eles têm sido usados ininterruptamente em toda
a Europa e no Extremo Oriente durante milhares de anos.

Introdução

Hoje em dia, a aromaterapia emprega os óleos essenciais
para um efeito terapêutico, mas a aromaterapia clínica avan-
çada utiliza os óleos essências para o alívio da dor, da insô-
nia, das infecções e da depressão. As pesquisas claramente
demonstraram que o olfato exerce um profundo efeito fisio-
lógico, e que os óleos essenciais, ao atuar sobre o sistema
nervoso, que é o sistema corporal mais facilmente perturbá-
vel no mundo moderno, ajudam a relaxar ou animar a men-
te. Tenho presenciado esse fato particularmente no meu
trabalho voluntário com pacientes com câncer ao longo dos
últimos 10 anos.

Este livro é uma fonte de consulta abrangente para todos
os aspectos da aromaterapia e da sua capacidade curativa.
Espero que você o aprecie.

A International Federation of Aromatherapists é o mais
antigo conselho diretor da Aromaterapia Profissional no
mundo. A Federação é uma organização internacional e
tem escolas de treinamento especializado e membros no
mundo inteiro, e tem estado na vanguarda do desenvolvi-
mento dentro da profissão da aromaterapia, sendo pionei-
ra na utilização da aromaterapia nos hospitais, clínicas
para os doentes terminais, unidades de tratamento inten-
sivo e nos consultórios de clínica médica em geral.

Mais informações podem ser obtidas no website da IFA
www.ifaroma.org

001-007:guia completo de aromaterapia  29.04.10  10:16  Page 6    (text black plate)



COMO USAR ESTE L IVRO 7

gado na extração e listas de óleos complementares com a
maneira como são normalmente mais utilizados.

Um capítulo sobre a massagem o conduzirá, passo a pas-
so, ao longo de séries para o corpo inteiro, por meio de fo-
tografias de um aromaterapeuta profissional, com ênfase na
posição das mãos e dos dedos. O capítulo seguinte explica a
anatomia básica, sistema por sistema, detalhando o funcio-
namento do corpo e como a aromaterapia pode ser usada
para tratar cada órgão ou sistema.

Finalmente, você encontrará alguns capítulos que con-
têm informações sobre quais os óleos que devem ser utiliza-
dos para doenças e problemas de saúde específicos, e ainda
indicações sobre o que você deve fazer para começar a exer-
cer a profissão.

Como usar este livro
Este é um livro para qualquer pessoa interessada em
conhecer ou trabalhar com a aromaterapia, quer você seja 
um estagiário ou já exerça a atividade de terapeuta.

As instruções o
guiam, passo a passo,
ao longo da técnica
específica utilizada,
explicando os
movimentos que suas
mãos e dedos deverão
fazer e a pressão que
você deverá empregar.

O APRENDIZADO 
PASSO A PASSO

As séries de massagem
aromaterápica são
desmembradas em séries
menores de passos, cada um
acompanhado por uma fotografia
que mostra exatamente como
você deve mover as mãos para
tratar a parte do corpo em
questão. Este exemplo mostra as
diferentes informações que você
pode esperar encontrar,  em cada
sequência de massagem.

Fotografias de um
aromaterapeuta que

mostram exatamente
como executar cada

movimento.

A introdução diz
exatamente qual a
parte do corpo na qual
você estará
trabalhando, que
posição o cliente
deverá assumir e qual
a finalidade da série,
ou seja, se é fazer a
drenagem linfática,
acalmar os nervos ou
liberar a tensão.

A obra oferece um panorama completo da aromaterapia,
propiciando-lhe uma base completa, inclusive o entendi-
mento de como a aromaterapia funciona e o conhecimento
necessário para que você possa usá-la.

Durante a leitura do livro, você tomará conhecimento das
origens da aromaterapia e das principais figuras na sua his-
tória e no seu desenvolvimento.

Os princípios botânicos e químicos básicos que respal-
dam a aromaterapia são depois detalhadamente explicados,
antes de um capítulo que ensina a escolher os óleos para ca-
da cliente e como misturá-los com os óleos carreadores pa-
ra a massagem.

Segue-se uma relação abrangente de óleos essenciais,
que inclui informações sobre a origem de cada um deles, as
propriedades da planta da qual é extraído, o método empre-
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As origens da
aromaterapia
A moderna aromaterapia data dos idos da década de 1930 e

do trabalho do químico francês René-Maurice Gattefossé,

que fez experimentos com os óleos essenciais e percebeu o

grande potencial de cura dos mesmos. Foi desses

primórdios, e também do trabalho pioneiro realizado no

século passado, que a aromaterapia evoluiu para a forma

amplamente reconhecida de tratamento que é hoje. No

entanto, a utilização da essência das plantas aromáticas

precede Gattefossé em muitos milênios.

Sua história e antecedentes 10

A aromaterapia nos dias de hoje 14

A aromaterapia como arte de cura 16
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O mundo antigo
Desde os primórdios da humanidade, a fumigação tem sido usa-

da tanto nos rituais cotidianos quanto em cerimônias religiosas

como expressão e lembrete de uma sacralidade que tudo per-

meia. A fragrância tem sido vista como uma manifestação da di-

vindade na Terra, uma ligação entre os seres humanos e os

deuses, meio e mediador, emanação da matéria e manifestação

do espírito.

A Índia, onde os óleos essenciais são usados há milhares de

anos, é provavelmente o único lugar no mundo onde essa tradi-

ção jamais foi perdida. Os templos indianos eram construídos

quase inteiramente de sândalo para garantir que tivessem uma

atmosfera aromática e, com uma história de mais de 10 mil anos,

a medicina ayurvédica é a forma mais antiga conhecida de prá-

tica médica. O Pen Tsao, o livro médico mais antigo que sobre-

viveu até os nossos dias, é um livro chinês sobre ervas de

autoria de Chen Nang, e data aproximadamente de 2800 a.C. Ele

contém informações a respeito de mais de cem plantas. Além de

usar as ervas aromáticas como medicamento, os chineses as uti-

lizavam para mostrar respeito aos seus deuses, queimando tam-

bém madeiras aromáticas e incenso com essa finalidade.

Os egípcios
As origens da medicina aromática na Europa e no mundo oci-

dental recuam a mais de 6 mil anos, ao Egito e aos faraós. Os

egípcios usavam um método conhecido como infusão para ex-

trair o óleo de plantas aromáticas, e o incenso foi provavel-

mente uma das maneiras mais antigas de utilização das

essências aromáticas. Os egípcios levavam muito a sério a hi-

giene pessoal, e a receita mais antiga registrada de um deso-

dorante para o corpo foi encontrada no Papiro de Ebers

datado de 1500 a.C. Eles tinham experiência em massagem e

usavam óleos de massagem perfumados depois do banho,

sendo famosos pelo cuidado que tinham com a pele e pelos

cosméticos. Os egípcios também eram especialistas em embal-

samamento e utilizavam os óleos essenciais com poderosas

propriedades antissépticas para que o tecido do corpo ficasse

bem preservado durante milhares de anos. O famoso perfume

kyphi era fabricado pelos egípcios, mas era mais do que um

perfume por ser também antisséptico, balsâmico e tranquili-

zante. 

As práticas egípcias influenciaram todo o Oriente Médio e a

bacia do Mediterrâneo. Os babilônios misturavam perfume com

a argamassa quando construíam os seus templos, arte que foi

transmitida aos árabes, que erigiam as suas mesquitas da mesma

maneira. O famoso templo do Rei Salomão em Jerusalém, con-

cluído por volta de 960 a.C., foi construído com cedro e pedra.

Os mercadores fenícios exportavam valiosos unguentos e vi-

nhos aromáticos para a região do Mediterrâneo e da península

árabe, e voltavam das suas viagens ao Oriente trazendo os precio-

sos olíbano, canela, gengibre e mirra. O olíbano e a mirra foram

duas das oferendas que os Reis Magos fizeram ao menino Jesus.

O mundo clássico
Os antigos gregos usavam substâncias aromáticas nas casas de

banho, e os óleos aromáticos eram amplamente utilizados para

a saúde. Muito importante é o fato de os gregos terem assenta-

do por escrito grande parte do seu conhecimento médico, o

qual foi transmitido ao longo dos séculos. Hipócrates utilizou

um grande número de medicamentos fitoterápicos, escreveu a

respeito deles e fez comentários até hoje relevantes para a aro-

materapia. Teofrasto escreveu o primeiro tratado sobre o odor,

que foi chamado de Tratado sobre os Odores. Ele fez um inven-

tário de todas as essências aromáticas gregas e importadas, e

analisou maneiras pelas quais elas poderiam ser utilizadas. Pe-

dânio Dioscórides escreveu o seu livro a respeito de medicina fi-

toterápica, De Materia Medica, no século I d.C., mas a obra

permaneceu como o padrão de consulta médica do mundo oci-

dental durante pelo menos 1.200 anos depois da sua morte.

Grande parte do nosso conhecimento médico atual a respeito

das ervas medicinais procede de Dioscórides.

Os romanos obtiveram grande parte do seu conhecimento

médico com os gregos e se dedicaram a aprimorar e intensificar

o uso das essências aromáticas na higiene, na medicina e nos

cosméticos. Galeno (c.130-200 d.C.), médico de vários imperado-

res romanos, contribuiu muito para a história da farmacologia.

A Idade Média
Durante esse período, na Europa, nem o corpo nem as roupas

eram lavadas com muita frequência, e ervas aromáticas eram

espalhadas no chão para ajudar a disfarçar o cheiro. Os fabri-

cantes de luvas impregnavam as suas mercadorias de óleos aro-

AS ORIGENS DA AROMATERAPIA10

Os extratos aromáticos das plantas são usados de forma
terapêutica há milhares de anos, e a sua utilização remonta a
todas as antigas grandes civilizações.

Sua história e antecedentes
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SUA HISTÓRIA E  ANTECEDENTES 11

Servas egípcias prensando flores em um vaso para fabricar

óleos medicinais e perfume. Os antigos egípcios extraiam o

óleo das plantas aromáticas para usar como incenso,

desodorante, na massagem e no embalsamamento.

Ruínas da Casa de Banhos dos Quatro Ventos 

(em primeiro plano). Os antigos gregos e romanos usavam

óleos aromáticos nas casas de banho, para fins de 

higiene e, com o tempo, passaram a utilizá-los na 

fabricação de remédios e de cosméticos.
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Os pioneiros da aromaterapia
A aromaterapia como a conhecemos hoje em dia deve muito ao

trabalho pioneiro de cientistas franceses e italianos durante os

séculos XIX e XX.

A tuberculose foi um dia uma doença muito comum na Fran-

ça, e constatou-se que as pessoas que trabalhavam na manipu-

lação de flores e ervas não contraíam doenças respiratórias.

Essa constatação gerou o primeiro teste de laboratório registra-

do, em 1887, dos efeitos antibacterianos dos óleos essenciais, já

que eram considerados responsáveis pela boa saúde dos traba-

lhadores. Isso deu origem à mais antiga pesquisa científica so-

bre os óleos essenciais e os seus efeitos nos micro-organismos,

realizada na França por Chamberland e confirmada por Cadac

e Meunier. Ela revelou que os óleos essenciais matavam micro-

organismos da mononucleose infecciosa e da febre amarela.

O dr. René-Maurice Gattefossé, o qual, segundo consta,

criou o termo aromathérapie, era químico. A sua contribuição

para a história da aromaterapia é que, em 1910, ele queimou

gravemente as mãos quando realizava um experimento no seu

laboratório que resultou numa explosão. A sua ação reflexa foi

mergulhar a mão num recipiente que continha óleo essencial de

AS ORIGENS DA AROMATERAPIA12

Avicena foi um médico do final do século X e no início do

século XI cujo aperfeiçoamento do equipamento de

destilação possibilitou que ele fosse a primeira pessoa a

fabricar um óleo essencial puro. Ele tinha um interesse

especial pela essência das rosas.

AVICENA

Avicena foi um dos mais famosos médicos árabes numa
época na qual a medicina árabe era a mais avançada do
mundo ocidental. Ele nasceu em Bucara, na Pérsia, em
989 d.C. Foi responsável por aprimorar o então muito
simples equipamento de destilação, meramente
prolongando o comprimento do tubo de esfriamento e
conferindo-lhe uma forma espiralada, possibilitando que
o vapor esfriasse com mais rapidez e eficiência. Ele
ainda refinou o processo, de maneira que um óleo
essencial puro pôde ser obtido pela primeira vez. Consta
que a sua primeira destilação bem-sucedida foi Rosa
centifolia, realizada a partir de pétalas de rosas.

Avicena escreveu mais de cem livros, um dos quais
foi sobre os efeitos benéficos da essência de rosas. 
As duas obras mais famosas de Avicena foram 
O Livro da Cura, que tratava das ciências naturais, 
da psicologia, da astronomia e da música, além de
assuntos exclusivamente médicos, e o Cânon da
Medicina, no qual ele resumia o conhecimento médico
dos seus antecedentes gregos, romanos e árabes,
acrescentando ao resumo as suas próprias
constatações. No Cânon, ele relaciona nada 
menos do que 760 substâncias.

máticos, e está registrado que as substâncias aromáticas eram

utilizadas dessa e de outras maneiras para ajudar as pessoas a

sobreviver às epidemias da peste. As pessoas carregavam bolas

perfumadas – laranjas espetadas com cravo ou pequenos bu-

quês de ervas aromáticas – para repelir as infecções, particular-

mente a peste. Os médicos frequentemente usavam um

“embornal” pela mesma razão. Está claro que extratos vegetais

estavam sendo usados com êxito para uma variedade de pro-

blemas internos e externos. Em 1559, Conrad Gesner escreveu

que os óleos essenciais tinham o poder de “conservar todas as

energias e prolongar a vida”.

Do outro lado do mundo, nas Américas, os astecas eram bas-

tante conhecidos pelos seus medicamentos, e os conquistadores

traziam de volta o conhecimento de outras plantas medicinais e

óleos aromáticos. Os índios norte-americanos também usavam

óleos aromáticos e produziam os seus próprios remédios fitote-

rápicos.

Paracelso, médico, cirurgião e alquimista do século XVI, foi a

primeira pessoa a realizar e registrar a dissociação de agentes

químicos ativos nas plantas, algo que é regularmente executado

hoje de acordo com as normas farmacêuticas modernas. No sé-

culo XVII, Nicholas Culpeper, botânico, especialista em ervas

medicinais e médico, escreveu o famoso livro Complete Herbal,
que as pessoas citam até hoje.
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SUA HISTÓRIA E  ANTECEDENTES 13

lavanda. Gattefossé descobriu que a dor nas mãos diminuiu e o

processo de cura foi mais pronunciado por causa da sua inad-

vertida aplicação da lavanda.

Entre os anos de 1920 e 1930, cientistas italianos realizaram

experimentos relacionados com os efeitos psicológicos dos

óleos essenciais. O dr. Renato Cayola e o dr. Giovanni Garri de-

bateram os efeitos dos óleos essenciais sobre o sistema nervo-

so, a pressão sanguínea, o ritmo respiratório e a frequência do

pulso, já eles haviam estudado os efeitos estimulantes e calman-

tes desses óleos. Eles também observaram a capacidade de ca-

da óleo essencial de destruir bactérias.

O dr. Jean Valnet, cirurgião do exército francês, utilizava os

óleos essenciais como antissépticos para tratar de ferimentos e

queimaduras graves durante a guerra da Indochina, que durou

de 1948 a 1959. Depois da guerra, ele passou a exercer medicina

na vida civil, usando óleos essenciais para tratar dos seus pacien-

tes. Em seguida, começou a tratar pacientes de hospitais psiquiá-

tricos com óleos essenciais e outros produtos fitoterápicos,

obtendo um grande sucesso. Em 1964, escreveu L’Aromathérapie.
O Professor Paoli Rovesti fez pesquisas sobre os efeitos psico-

lógicos dos óleos essenciais nos pacientes que sofriam de depres-

são e histeria. Em 1975, conduziu uma expedição arqueológica ao

Paquistão a fim de investigar descobertas relacionadas com o uso

de produtos de beleza pela civilização do Vale do Indo 5 mil anos

atrás. No museu de Taxila, cidade localizada na base do Himalaia,

ele encontrou um dispositivo de destilação ou destilador em per-

feito estado de conservação, feito de terracota. A datação científi-

ca desse equipamento o colocou em 4000 a.C.

Mais ou menos nessa mesma época, a bioquímica Margueri-

te Maury estava pesquisando a utilização dos óleos essenciais

para fins terapêuticos e cosméticos. Ela usava a massagem co-

mo a base da sua terapia médica/cosmética e escreveu um tra-

balho a respeito da maneira como as essências aromáticas

atuam sobre o corpo físico, a mente e também sobre a pele. O

seu conhecimento natural a respeito dos cuidados com a pele

parece se apoiar amplamente em informações da Índia e da Chi-

na antigas.

Grande parte das tendências atuais da aromaterapia tem as

suas origens no trabalho de Marguerite Maury. A falecida Mi-

cheline Arcier conheceu Marguerite Maury em 1959 numa con-

ferência sobre a terapia da beleza. Esse encontro fez com que

Micheline Arcier dedicasse a vida à aromaterapia, tendo sido

treinada tanto com Marguerite Maury quanto com o dr. Jean

Valnet.

Micheline Arcier foi um dos primeiros centros de treina-

mento oficialmente reconhecidos pela sólida International Fe-

deration of Aromatherapists, que foi formada em 1985 como o

principal órgão de aromaterapia no Reino Unido e no resto do

mundo. O centro formulou com êxito os padrões da prática, as-

sim como promoveu a aromaterapia igualmente para a profis-

são médica e para o público.

Nicholas Culpeper catalogou centenas de ervas medicinais

e, em 1653, publicou as suas constatações no seu Complete

Herbal, que causou um profundo impacto na medicina.

MARGUERITE MAURY

Marguerite Maury (1895-1968) é conhecida como a mãe da
prática da aromaterapia moderna. Ela foi uma pioneira na
sua época, tendo começado a sua pesquisa na década de
1940 e continuado até a sua morte. O seu livro Le Capital
Jeunesse, publicado pela primeira vez em 1961 e
traduzido para o inglês com o título The Secret of Life and
Youth por Daniele Ryman em 1964, é hoje em dia uma
valiosa fonte de consulta para os aromaterapeutas.
Maury trabalhou incansavelmente e descobriu o 
valor da zona ativa das partículas aromáticas, 
prestando atenção particular aos seus efeitos por 
meio da absorção pela pele e da inalação.

Ela tentou provar e demonstrar, por meio das suas
pesquisas, os efeitos dos óleos essenciais, e fez palestras
por toda a Europa, abrindo clínicas de aromaterapia em
Paris, na Suíça e na Inglaterra. Ela ganhou prêmios
internacionais em 1962 e 1967 pela sua pesquisa sobre
óleos essenciais e cosmetologia. O seu trabalho continua
a existir na moderna aromaterapia, e a profissão da
aromaterapia será eternamente grata pela sua
extraordinária contribuição.
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Pesquisas e exames
As pesquisas e os exames clínicos em laboratórios de todo o

mundo mostram os efeitos positivos da aromaterapia. Grande

parte dessas pesquisas diz respeito ao poder antisséptico e anti-

biótico dos óleos essenciais e das suas propriedades alopáticas

(que combatem a doença).

Quando aplicados de forma tópica, alguns óleos essenciais,

entre eles o da melaleuca, possuem propriedades antibacteria-

nas e antissépticas. Existe um forte argumento a favor do uso

dos óleos essenciais nos hospitais. Como são antissépticos, po-

dem ajudar a evitar a disseminação da infecção pelo ar, o que é

um problema em muitos hospitais. O óleo de melaleuca tem si-

do estudado por curar várias infecções e indicado como sendo

tão eficaz quanto os antibióticos para destruir o MRSA, o estafi-

lococo dourado resistente à meticilina.

Desde o início da década de 80, pesquisadores da Warwick

University, no Reino Unido, vêm estudando o olfato e a influência

dos óleos essenciais quando inalados. Eles podem ser eficazes não

apenas fisiologicamente, quando atuam sobre o problema físico

efetivo, como também psicologicamente, quando atuam por meio

do sentido do olfato e do efeito que este exerce sobre a mente.

Muitas pesquisas demonstram que os óleos essenciais podem afe-

tar positivamente a disposição de ânimo e a sensação de bem-es-

tar, produzindo efeitos estimulantes ou relaxantes: o alecrim, por

exemplo, atua como estimulante, e a lavanda atua como relaxante. 

Pesquisas também estão sendo realizadas no campo do tra-

tamento de pacientes cardíacos, do tratamento dos idosos e dos

distúrbios do sono. 

Quando aplicados à pele ou inalados, os óleos essenciais são

absorvidos pela corrente sanguínea e metabolizados no corpo.

A aromaterapia pode ajudar a acalmar a agitação e melhorar a

qualidade de vida das pessoas que têm a doença de Alzheimer

ou outros tipos de demência, de acordo com uma pesquisa pu-

blicada no British Medical Journal. É aventado que a terapia po-

deria ajudar a atenuar os problemas de comportamento comuns

nas pessoas que sofrem de demência e ajudar as que têm cân-

cer a encarar a vida de uma maneira mais positiva. Existe uma

forte ligação entre o toque, a massagem e a sensação de bem-

estar, e este é um dos princípios norteadores da aromaterapia.

AS ORIGENS DA AROMATERAPIA14

À medida que a profissão médica tornou-se mais interessada em
medicamentos alternativos, começaram a surgir mais indícios de que a
aromaterapia funciona. Como resultado, os benefícios são hoje amplamente
reconhecidos, e a aromaterapia está sendo levada mais a sério.

A aromaterapia nos dias de hoje

O papel da aromaterapia na medicina
complementar
A aromaterapia se baseia em princípios holísticos, tratando da

pessoa como um todo e não de um conjunto de sintomas. (A pa-

lavra “holístico” deriva do termo grego holos, que significa “to-

tal” ou “inteiro”.) Trata-se de um processo muito humano,

baseado no toque, na comunicação e na interação com as pes-

soas, em vez de um gesto automático em direção à caneta e ao

receituário. Os terapeutas formam um quadro completo do ca-

so dos clientes pedindo informações detalhadas a respeito do

estilo de vida, da alimentação, da rotina de exercício, do históri-

co médico e da saúde em geral do cliente. A ideia é que se as

pessoas estiverem envolvidas com os cuidados com a sua saúde

e a recomendação fizer sentido para elas, o resultado tem a ten-

dência de ser bem melhor. 

Os óleos essenciais usados na aromaterapia são escolhidos

para melhorar o bem-estar físico e emocional. Os óleos essen-

ciais extraídos das plantas possuem propriedades terapêuticas

especiais, que podem ser utilizadas para melhorar a saúde e evi-

tar a doença. Eles podem ser usados junto com outros trata-

mentos como parte de uma abordagem integrada aos

problemas de saúde. Entre alguns dos óleos populares usados

hoje em dia na aromaterapia estão o de lavanda (reconfortante,

calmante), o de alecrim (estimulante) e o de melaleuca (antis-

séptico). A aromaterapia também é popular nos tratamentos de

beleza, onde os óleos essenciais são usados nos produtos para a

pele e nos cuidados com o corpo, e nas massagens.

A aromaterapia é compatível com todas as outras terapias na-

turais, com a possível exceção da homeopatia. Acredita-se que

alguns óleos essenciais possam anular os poderes de cura dos

medicamentos homeopáticos. Não obstante, a maioria dos prati-

cantes prefere se ater a uma terapia de cada vez. Se, por exem-

plo, um paciente estiver se tratando com um acupunturista e um

aromaterapeuta ao mesmo tempo, nenhum dos dois saberá qual

o efeito que o seu tratamento particular está causando.

Assim que uma molécula de odor entra no nariz ela pode

afetar positivamente a disposição de ânimo, melhorando

assim o bem-estar emocional, seja por meio da estimulação

ou do relaxamento. 
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Os benefícios da aromaterapia
A aromaterapia é benéfica de muitas maneiras. Ela pode animá-

lo quando você precisar ficar alerta ou promover a calma duran-

te situações tensas e estressantes. Pessoas de todas as idades

podem extrair benefícios do tratamento aromaterápico, seja para

ficar curadas de algum problema ou receber uma injeção de âni-

mo. Os efeitos psicológicos da aromaterapia são incontestáveis.

A aromaterapia também é eficaz como medicina preventiva,

tendo o poder de estimular o sistema imunológico e combater

os efeitos negativos do stress. Com frequência, a vida exerce

uma forte pressão no nosso corpo e na nossa mente: as longas

horas diante da tela do computador, os alimentos excessiva-

AS ORIGENS DA AROMATERAPIA16

mente processados, o ar de baixa qualidade, a postura inade-

quada, a falta de sono e a pressão do tempo e do dinheiro co-

bram o seu preço. O stress e a doença frequentemente andam

de mãos dadas; a expressão “biologia integral” com frequência

é usada para descrever a maneira como os fatores físicos, am-

bientais e sociais interagem e afetam a nossa saúde e bem-estar

de um modo geral.

Pesquisas demonstram que as terapias consideradas mais

benéficas são as que incluem técnicas de massagem e relaxa-

mento. Na realidade, uma das razões pelas quais a aromaterapia

é tão popular hoje em dia é o fato de ela ser uma terapia rela-

xante e interativa que encerra benefícios maravilhosos sob o as-

pecto de incrementar o bem-estar e aliviar as tensões e

preocupações que acompanham com tanta frequência o estilo

de vida estressante.

A aromaterapia é regularmente utilizada para ajudar os pro-

blemas e o mal-estar físicos que podem ser provocados ou agra-

vados pela vida do dia a dia. Tanto o óleo de hortelã-pimenta

quanto o de eucalipto podem reduzir a dor associada à dor de ca-

beça, segundo pesquisadores na Alemanha. Eles descobriram

que aplicar o óleo com uma esponja na testa e na têmpora redu-

zia a dor em mais de 50% dos casos. Os óleos essenciais, quer

inalados, quer massageados na pele, podem ajudar a manter a

concentração e os níveis de energia durante um longo dia de tra-

balho ou quando estamos lutando contra a exaustão ou o jet lag.

Foi demonstrando que eles são eficazes para intensificar a aten-

ção e a memória, bem como para ajudar a superar o TDAH

(transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Pesquisa-

dores nos Estados Unidos estão trabalhando em uma pesquisa

para verificar se alguns odores podem ajudar na perda de peso.

Os óleos essenciais também podem ser úteis em um vasto le-

que de distúrbios físicos comuns, como a asma, os problemas

menstruais e da menopausa, as dores muito ou pouco intensas,

os problemas de pele como a acne e o eczema, e infecções como

a cistite e a bronquite. A aromaterapia não se inclina a tratar de

doenças mais graves como a epilepsia, o câncer ou a meningite,

Embora os óleos essenciais não devam substituir a medicina
convencional, eles podem desempenhar um papel proeminente
na manutenção da saúde em geral e do bem-estar mental.

A aromaterapia como arte de cura

Ajude a reduzir a intensidade de uma dor de cabeça

pressionando contra a testa ou a têmpora um pano embebido

numa combinação refrescante de óleos essenciais.
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embora possa ser muito útil para os pacientes que estão com-

plementando o tratamento médico, desde que o praticante te-

nha a colaboração de um médico. O Capítulo 7 trata de como a

aromaterapia pode ajudar nesses casos.

Quase todos os óleos essenciais são vendidos em frascos

com conta-gotas, e eles não devem ser passados na pele sem ser

diluídos. Uma exceção a essa regra ocorre quando tem lugar

uma pequena queimadura ou picada. Nesse caso, uma pequena

quantidade de lavanda (Lavandula angustifolia) ou melaleuca

(Melaleuca alternifolia) pode ser usada. A frequência do trata-

mento depende muito da área da pele abrangida e da absorção

do óleo essencial misturado. A reação à aplicação dos óleos es-

senciais varia enormemente de pessoa para pessoa e precisa ser

levada em consideração.

A ABORDAGEM HOLÍSTICA DA SAÚDE

Em The Secret of Life and Youth, Marguerite Maury
ressalta que os tratamentos de aromaterapia por si só
não são suficientes para nos proporcionar saúde,
juventude e felicidade. Eles devem ser respaldados por
um estilo de vida saudável e equilibrado, o que inclui ter
uma alimentação saudável e equilibrada que seja rica
em alimentos sazonais, não comer nem tomar bebidas
alcoólicas em excesso, dormir bem e um número de
horas suficientes, equilibrar as emoções e tentar levar
uma vida livre de stress na qual você não corra
constantemente de um lado para o outro. Poderá ser
difícil fazer algumas dessas coisas, mas não existe
nenhuma dúvida de que os seus clientes ficarão gratos
por qualquer conselho que possa ajudá-los a ser mais
felizes e que ajude os tratamentos a restaurar a
vitalidade deles.

Encher uma sala com o aroma de óleos essenciais pode

ajudar num vasto leque de problemas físicos e emocionais,

trazendo, por exemplo, alívio para a dor de cabeça,

intensificando a atenção e a memória, ou simplesmente

relaxando-o depois de um longo dia.

A AROMATERAPIA COMO ARTE DE CURA 17
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