
 

 

 

 

 

 

 

Atenção esse ebook é apenas uma amostra. 

Para adquirir a versão completa acesse nosso site: 

https://www.apostilas.info/aromaterapia 

 

 

O que os óleos essenciais fazem? 

Diferentes óleos têm diferentes usos e efeitos. 

 

O óleo essencial de manjericão é usado para aumentar a 

concentração e aliviar alguns dos sintomas da depressão. Pode 

aliviar dores de cabeça e enxaquecas. Deve ser evitado durante a 

gravidez. 

 

https://www.apostilas.info/aromaterapia


 

 

Diz-se que o óleo essencial de bergamota é útil para o trato 

urinário e digestivo. Quando combinado com óleo de eucalipto, 

pode ajudar a aliviar problemas de pele, incluindo aqueles causados  

por estresse e catapora. 

 

O óleo essencial de pimenta do reino é comumente usados para 

estimular a circulação, dores e dores musculares e contusões. 

Combinado com óleo essencial de gengibre, é usado para reduzir a 

dor da artrite e melhorar a flexibilidade. 

 

Óleo essencial de camomila pode tratar eczema 

 

O óleo essencial de citronela é um parente do capim-limão e atua 

como repelente de insetos 

 

O óleo essencial de cravo-da-índia é um analgésico tópico, ou 

analgésico, que é comumente usado para dor de dente. Também é 

usado como um antiemético antiespasmódico, para prevenir 

vômitos e náuseas, e como um cominativo, prevenindo gases no 

intestino. Possui propriedades antimicrobianas, antioxidantes e 

antifúngicas. 

 

O óleo essencial de eucalipto pode ajudar a aliviar as vias aéreas 

durante um resfriado ou gripe. É frequentemente combinado com 

hortelã-pimenta. Muitas pessoas são alérgicas ao eucalipto, 

portanto, deve-se tomar cuidado. 

 

O óleo essencial de gerânio pode ser usado para problemas de 

pele, para reduzir o estresse e como repelente de mosquitos. 

 

O óleo essencial de jasmim foi descrito como um afrodisíaco. 

Enquanto faltam evidências científicas, pesquisas demonstraram 

que o odor do jasmim aumenta as ondas beta, que estão ligadas ao 



 

 

estado de alerta. Como estimulante, pode aumentar o fluxo 

sanguíneo peniano. 

 

O óleo essencial de lavanda é usado como anti-séptico para 

pequenos cortes e queimaduras e para melhorar o relaxamento e o 

sono. Diz-se para aliviar os sintomas de dor de cabeça e 

enxaqueca. 

Diz-se que o óleo essencial de limão melhora o humor e ajuda a 

aliviar os sintomas de estresse e depressão. 

 

O óleo essencial de alecrim pode promover o crescimento do 

cabelo, aumentar a memória, prevenir espasmos musculares e 

apoiar os sistemas circulatório e nervoso. 

Alguns acreditam que o óleo essencial de sândalo tem qualidades 

afrodisíacas. 

Diz- se que o óleo essencial de tea tree possui qualidades 

antimicrobianas, antissépticas e desinfetantes. É comumente 

usados em xampus e produtos para cuidados com a pele, para 

tratar acne , queimaduras e picadas. Apresenta-se na lavagem da 

boca, mas nunca deve ser engolido, pois é tóxico. 

 

Diz-se que o óleo essencial de tomilho ajuda a reduzir a fadiga, o 

nervosismo e o estresse. 

 

O óleo essencial de Yarrow é usado para tratar sintomas de 

gripes e resfriados e ajudar a reduzir a inflamação das articulações. 

O óleo para uma massagem será misturado com um "óleo 

transportador" que dilui o óleo e fornece lubrificação. 

 

Lavanda: A lavanda tem sido apontada como uma das melhores 

fragrâncias para relaxamento e sono. Não só foi demonstrado que 

os pacientes dormem mais rápido e promovem um sono mais 

repousante, como também reduz a freqüência cardíaca. 



 

 

 

Bergamota: Se você está tendo problemas para relaxar, a 

bergamota pode ser útil. Um estudo descobriu que as mulheres que 

inalaram bergamota apresentaram níveis mais baixos de saliva 

cortisol (o hormônio do estresse). Outros estudos também 

associaram o perfume a mudanças positivas de humor. 

 

Baunilha: o aroma suave da baunilha é um favorito entre os 

fabricantes de perfumes, mas também pode promover alívio do 

estresse e relaxamento. A baunilha pode ter efeitos sedativos no 

corpo e também pode reduzir a hiperatividade e a inquietação. 

Laranja: o aroma de laranja lhe dará uma sacudida de energia, mas 

você sabia que ele realmente demonstrou ajudar no TEPT ? Um 

estudo descobriu que as mulheres que estavam em trabalho de 

parto exibiram uma ansiedade reduzida após a exposição ao óleo 

essencial de laranja. Embora esses estudos mostrem os efeitos da 

laranja em situações muito específicas, eles são indiscutivelmente 

alguns dos mais indutores de ansiedade, o que sugere que o 

perfume também teria um impacto positivo em situações menos 

estressantes. 

 

Limão: o aroma de limão, administrado através do uso de óleos 

essenciais ou da fruta real, pode melhorar o humor. A pesquisa 

mostrou que o limão também combate os sinais fisiológicos do 

estresse. É seguro dizer que sentir o cheiro do limão pode aliviar a 

depressão e a ansiedade. 

 

Erva - cidreira: Quando você está ansioso ou deprimido, a 

preocupação pode ter um papel importante na tensão. Em um 

estudo, as pessoas que cheiram a erva-cidreira viram níveis 

mensuráveis de estresse e redução de tensão. Se você estiver 

preocupado ou estressado, um cheiro de erva-cidreira pode ajudar 

a colocar um estado mental mais positivo. 

 



 

 

Camomila: Camomila tópica tem benefícios anti-inflamatórios, mas 

o cheiro de camomila também pode ser benéfico. Um estudo em 

pacientes com transtorno de ansiedade generalizada descobriu que 

a camomila afetou seu humor e melhorou seus sintomas. 

Eucalipto: Se você já foi super-resfriado por um resfriado ou 

alergias, sabe que fungar e espirrar não é divertido. Você pode 

combater parte desse congestionamento naturalmente com o cheiro 

do eucalipto! Estudos mostraram que o principal ingrediente do óleo 

de eucalipto, o cineol, pode ajudar a curar os seios. Também teve 

efeitos positivos mais leves na tosse, dor de garganta e infecção.   

 

Clary Sage: A pressão alta pode ser uma condição com risco de 

vida para muitas pessoas. Embora não haja substituição para a 

medicação para pressão arterial em casos graves, a sálvia pode ter 

um impacto positivo nos sintomas. Um estudo descobriu que as 

mulheres que cheiravam o óleo essencial da planta reduziram a 

pressão sanguínea e as taxas de respiração. 

Cânfora: A cânfora é um remédio popular bem conhecido usado no 

tratamento de tudo, desde irritações na pele até osteoartrite. Na 

verdade, é aprovado pelo FDA para uso tópico para aliviar a dor e 

pode ser encontrado em muitos bálsamos e loções. O cheiro de 

cânfora também demonstrou aliviar dores de cabeça provocadas 

por tensão! 

 

Mentol: O mentol foi testado e comprovadamente eficaz no 

tratamento de enxaquecas. Vários estudos foram realizados ao 

longo dos anos, mas um dos estudos mais recentes descobriu que 

o mentol reduziu os sintomas de dor de cabeça , bem como 

náuseas e vômitos (geralmente associados a enxaquecas). 

 

Alecrim: Outro remédio popular bem conhecido, o alecrim tem sido 

usado ao longo do tempo para melhorar a circulação e reduzir a 

inflamação. Estudos recentes mostraram, no entanto, que a 

inalação de óleo de alecrim pode reduzir dores de cabeça, dores 

musculares, reumatismo e artrite. 

 



 

 

Hortelã-pimenta: Semelhante ao mentol, a hortelã-pimenta tem 

sido usada para tratar sintomas de dor de cabeça há muitos anos. 

No entanto, estudos recentes comprovaram que é benéfico para 

náusea. As mulheres grávidas mostraram menos náusea ao cheirar 

o óleo de hortelã-pimenta - no entanto, não mostraram muita 

diferença depois de terem parado de inalar. Se você quiser tratar a 

náusea com óleo de hortelã-pimenta, ela deve ser continuamente 

aspirada. 

 

Gengibre: O gengibre é usado desde os tempos antigos por suas 

propriedades medicinais e anti-sépticas. Um dos usos mais comuns 

é náusea e vômito. Portanto, se você estiver se sentindo doente, 

leve um pouco de gengibre e isso aliviará sua dor. 

 

Mandarim: parte da família dos citros, o mandarim é conhecido por 

sua capacidade de aliviar dores de estômago e inquietação. De 

fato, os médicos têm solicitado a mandarim como um tratamento 

seguro para uma série de condições, incluindo náusea. 

 

 


