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RESUMO 

A aromaterapia proporciona uma escolha de tratamento mais suave, para o corpo e a mente, sendo 
procurada pela população, pela enorme quantidade de efeitos colaterais e reações adversas que o 
tratamento comum proporciona. Esta terapêutica consiste das propriedades dos óleos essenciais 
para adequar à prevenção, à cura e ao equilíbrio psicossomático. Delineia-se então como objetivo 
desta, investigar na literatura científica sobre o uso da aromaterapia no alívio da ansiedade. Esta é 
uma pesquisa bibliográfica, sendo realizada entre os meses de agosto a setembro de 2020. Buscou-
se por meio do levantamento bibliográfico um conhecimento aprofundado em relação ao tema por 
intermédio de periódicos, livros, artigos teses e dissertações e acervos da biblioteca das Faculdades 
Integradas de Itapeva/SP. Considera-se que os resultados deste estudo apontam para o 
aproveitamento dos óleos essenciais na utilização da aromaterapia como importante combinação 
para o alívio da ansiedade, tendo em vista a sua compreensão enquanto prática integrativa e 
complementar. 

 
Palavras Chave: óleos essenciais, sintomas, tratamento.  
 
Linha de Pesquisa: Práticas integrativas e complementares em saúde.  
 

 
ABSTRACT 

 
Aromatherapy provides a smoother treatment choice, for the body and mind, being sought after by the 
population, for the huge amount of side effects and adverse reactions that ordinary treatment 
provides. This therapy consists of the properties of essential oils to adapt to prevention, cure and 
psychosomatic balance. It is then outlined as its objective, to investigate in the scientific literature on 
the use of aromatherapy to relieve anxiety. This research was carried out through a bibliographic 
review, being carried out between the months of August 2020 to September 2020. We search through 
the bibliographic survey a deep knowledge in relation to the theme, carrying out scientific research 
through journals, books, articles and dissertations and collections from the library of Faculdades 
Integradas de Itapeva / SP. It is concluded that the results of this study point to the use of essential 
oils in the use of aromatherapy as an important combination in the action against anxiety, in view of its 
understanding as an integrative and complementary technique 
 
Keywords: Essential oils, symptoms, treatments. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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A ansiedade é uma expressão que em latim se denomina como angústia. É 

aludida como natural, quando o organismo tem o intuito de desencadear o 

desempenho de uma atividade ou situação. Sendo assim, quando sua resposta não 

se amolda com a circunstância que a desencadeou, pode ser designada como 

doença (CASTILLO, 2000). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), no Brasil existe 

prevalência de 9,3% do transtorno de ansiedade e 5,8% de indicador do transtorno 

depressivo, sendo que mundialmente estes números são de 3,6% e 4,4%, 

respectivamente. Estes valores classificam o Brasil como o país que possui 

indivíduos mais depressivos e ansiosos da América Latina, evidenciando a urgência 

com que se deve efetivar uma intervenção em saúde na nação a fim de originar a 

diminuição destes números. 

No entanto, na contemporaneidade, a ansiedade mostra-se prevalente, 

abrangendo milhares de indivíduos no planeta e originando uma carga econômica, 

social e de tratamento expressiva. A ansiedade concebe uma amostra inadaptativa 

que causa danos pessoais e funcionais (CLARK; BECK, 2012). 

Para a terapêutica da ansiedade muitos profissionais utilizam a classe de 

benzodiazepínicos que são medicamentos usados por um longo tempo, com isso 

podem ocasionar vários efeitos adversos, um dos fundamentais é a dependência 

química e falta de coordenação psicomotora. Devido às decorrências adversas dos 

benzodiazepínicos para a terapêutica da ansiedade, houve um avanço pela procura 

por terapias como acupuntura, yoga, pilates, massagem e a aromaterapia que são 

métodos naturais que têm como finalidade cuidar do indivíduo (COSTA, 2002).  

A aromaterapia é uma prática que se aproveita de concentrados, 

distinguidos como óleos essenciais. São elementos naturais usados com o intuito de 

contrabalançar as emoções, aliviar o corpo e a mente e que agem de várias 

maneiras no organismo, sendo submergidas através de inalação pelas vias aéreas, 

por uso tópico ou deglutição (GNATTA, 2008; DORNELLAS, 2010; SILVA, 2011). 

É um método clínico que tem como finalidade gerar a saúde emocional, 

física e mental da pessoa, por meio da utilização de óleos essenciais procedente de 

plantas aromáticas. Tem sido empregada com constância em terapêuticas de 
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estresse, depressão, ansiedade e melhoramento da autoestima e qualidade de vida 

(LYRA, 2008; NAKAI, 2010; MARQUES, 2010). 

A aromaterapia é um instrumento terapêutico de grande valor para os 

profissionais da saúde, que podem praticar em suas qualificações e cautela com o 

doente e, portanto, após o exposto acima, surge a questão norteadora desta 

pesquisa: Como tem sido utilizada a aromaterapia para o alívio da ansiedade? 

Delineia-se então como objetivo da mesma, investigar na literatura científica 

sobre o uso da aromaterapia no alívio da ansiedade. 

Trata-se de pesquisa bibliográfica, sendo realizada entre os meses de 

agosto a setembro de 2020. Buscou-se por meio do levantamento bibliográfico 

conhecimento aprofundado em relação ao tema, por intermédio de periódicos, livros, 

artigos teses e dissertações do acervo de bibliotecas e Bases de dados eletrônicas.   

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Ansiedade e sintomas 

 

A ansiedade é determinada como condição de humor desagradável, 

preocupação negativa em relação ao futuro e perturbação desconfortável 

proveniente de antecipação de risco, de alguma coisa desconhecida ou intrigante; 

abrange aparecimentos somáticos (dor de cabeça, dispneia, taquicardia, tremores, 

tontura, sudorese, parestesias, enjoos, diarreia) e psíquicas (aflição interna, 

incerteza, insônia, irritação, desconforto mental, falta de concentração) (SADOCK; 

SADOCK, 2010). 

Ansiedade, tais como o medo e o estresse, notadas de uma maneira 

evolutiva, tem sua formação na reação de defesa, onde se encontra ameaça. Com 

isso o estresse não é avaliado como uma doença, mas sim uma forma de estar sob 

certa condição de pressão.  O estresse é um dos sinais que o corpo acha de 

evidenciar a ansiedade, abrolhando elevados níveis de incitações irrequietos dentro 

do sistema nervoso central (SNC), o corpo humano rebate esses estímulos quando 

percebe um perigo verdadeiro ou pessoal (MARGIS, 2003).  



 

 
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

De acordo com Lipp (2003), o medo e o estresse fazem parte das respostas 

orgânicas não características para ocorrências estressoras ao organismo. Contudo, 

podem se tornar demasiadas, sendo observadas então como formas de evidenciar 

aflição psíquica, com reações físicas ou emocionais e os sinais variam em 

conformidade com a fase que o paciente se depara.  

Indivíduos com transtorno de ansiedade são sujeitos a uma avaliação onde 

será possível ter a noção do grau da enfermidade em que cada pessoa se depara. 

Aqueles com quatro sinais leves contêm a opção de procurar um tratamento 

psicológico ou outros métodos integrativos, sem que possua precisão de introduzir-

se ajuda de medicação. Pacientes que se deparam numa fase avançado da doença, 

terão seus tratamentos submetidos à medicação ansiolítica, necessitando também 

adicionar terapias (ALVES, 2018). 

 

2.2 Tipos de tratamento de ansiedade 

 

Existem duas classes de fármacos utilizados para controle da ansiedade, 

mostrando-se eficaz em estudos controlado randomizado (ECRs) usando placebo, 

tanto pela segurança como por seus efeitos adversos. Esses fármacos de escolha 

são inibidores seletivos de receptação de serotonina (ISRS) e inibidores de 

receptação de serotonina e noradrenalina (IRSN) (IPSER; KARIUKI; STEIN, 2008). 

Já os benzodiazepínicos (BZD) embora também proporcionem forte 

destaque de eficácia, não são avaliados medicamentos de primeira linha em 

desempenho da representação pouca adepta de efeitos adversos e risco de excesso 

e dependência do mesmo modo como os antidepressivos inibidores da 

monoaminoxidade (IMAO), devido ao acréscimo do risco de crise hipertensiva e 

acidente vascular encefálico quando as recomendações dietéticas não são 

estritamente desempenhadas pelo doente (LEVITAN et al, 2011).  

As práticas usadas na psicoterapia cognitivo-comportamental abrangem 

psicoeducação, relaxamento muscular progressivo, treinamento de habilidades 

sociais, exposição imaginária e ao vivo, e reestruturação cognitiva (HUPPERT; 

ROTH; FOA, 2003). 
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Machado (2017) relata que a terapia com embasamento de plantas tem 

consistido em o procedimento mais comum usado pelas pessoas, existindo outras 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs) que são também comuns, 

como: técnicas de relaxamento (ex: acupuntura, massagens, aromaterapia), cura 

espiritual (rezas), homeopatia, quiropraxia e complementação na alimentação.  

 

2.3 Conceito e finalidade de aromaterapia 

 

A nomenclatura aromaterapia foi estabelecida por René Maurice de 

Gatefossé, químico francês, e principiou a ser expandido em 1964. Aromaterapia é a 

metodologia e a ciência de utilizar óleos de plantas em terapêutica dos 

desequilíbrios, por meio dos cheiros. É considerada como medicina natural, 

alternativa, preventiva e também medicinal, no Brasil, consta como Prática 

Integrativa e Complementar no Sistema Único de Saúde (SUS) (ANDREI; DEL 

COMUNE, 2005). 

A aromaterapia é um tipo de tratamento com a intenção de tratar diversos 

tipos de patologia, sendo muito empregada no tratamento da ansiedade. Seus 

primeiros registros foram descobertos na antiguidade grega (CUNHA, 2014). 

A aromaterapia ampara-se das capacidades de cura por meio das plantas, 

mas em vez de utilizá-las integralmente, apenas o óleo aromático é usado. Esse 

conteúdo aromático importante é achado em pequenas células situadas tanto nas 

partes mais exterioras quanto nas partes centrais das raízes, caule, folhas, flores ou 

frutos (PRICE, 2006). 

 

2.4 O uso da aromaterapia em ansiedade e stress 

 

Os fundamentais procedimentos empregados em aromaterapia são: a 

absorção, o banho balsâmico e a aplicação. Os aromas estabelecem relação mais 

íntima dos seres humanos com a natureza tendo o poder de predispor ao sono, ao 

descanso, a condição de alerta, à capacidade criadora, à irritabilidade e à 

inspiração, dentre outros, pois o cheiro é o mais antigo e quem sabe o mais 

desconhecido dentre os sentidos desenvolvidos pelo ser humano (CORAZZA, 2002).  
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As substâncias odoríferas desatam partículas que são transportadas pelo ar, 

e incitam as células nervosas olfativas; tal incitação é satisfatória para manifestar 

outras reações, entre elas a acionamento do sistema límbico, ou seja, da área 

cerebral responsável pela olfação, memória e emoção. Desta forma, têm-se os 

processos de cura da aromaterapia (ANDREI; DEL COMUNE, 2005). 

A atuação da aromaterapia sobre a redução da ansiedade encontra-se 

amparada, mas não é completamente clara, na consistência dos conhecimentos da 

neuroanatomia, neurofisiologia e fisiologia dos aparelhos que transmite sensações, 

particularmente cheiro e tato. A amígdala tem vinculações com as células nervosas 

tanto com o neocórtex quanto com armações límbicas intensas, dessa maneira, tem 

compromisso pelo matiz afetuoso, emocional e motivacional das ocasiões 

potencialmente perigosas que sujeitam o indivíduo aos experimentos ansiogênicos. 

Com isso, o sistema olfativo aufere as incitações no epitélio respiratório e 

desencadeia múltiplas reações químicas, que originam acometimentos nervosos que 

se destinam as áreas corticais e subcorticais do Sistema Nervoso Central 

(DOMINGOS; BRAGA, 2013). 

Segundo Alves (2018) a utilização dessa terapia complementar é favorável 

tanto para o doente como para o SUS no Brasil, tendo em vista que a mesma pode 

ser aproveitada para precaver enfermidades, diminuindo então os custos com 

medicamentos e outras terapêuticas. Segundo o autor, para otimizar a utilização de 

técnicas alternativas e complementares é indispensável que mais estudos pautados 

as técnicas sejam obtidas no desígnio de se abranger melhor os mecanismos de 

ação e aperfeiçoamento da técnica. 

Os óleos essenciais são substâncias orgânicas muito perfumadas e voláteis, 

extraídas de diversas partes das plantas. Têm geralmente consistência aquosa e 

límpida, mas podem se solidificar em temperaturas baixas. São solúveis em álcool, 

éter e outros compostos graxos, insolúveis em água e podem ser incolores ou 

apresentar desde tons claros até fortes e opacos. Os óleos essenciais são 

chamados de voláteis, pois quando expostos ao ar (temperatura ambiente), 

evaporam (ANDREI; DEL COMUNE, 2005). 

No tratamento aromaterapêutico, a inalação de OEs pode ser direta ou 

indireta. A inalação direta é utilizada para tratar problemas específicos do aparelho 
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respiratório como asma, bronquite e sinusite. Já a indireta é comumente utilizada 

para trabalhar o emocional por meio do cheiro. Além da via inalatória, são também 

utilizadas a aplicação tópica por meio de massagens e o uso oral, via bastante 

difundida na França, porém pouco conhecida no Brasil (BUCKLE, 2015).  

Por via tópica, além da ação na pele, uma parte do OE é absorvida pela pele 

e transportada pela circulação sanguínea até alcançar os órgãos e tecidos do corpo. 

(TISSERAND, 1993).  

Para Colegate e Molyneux (2007), as propriedades estruturais de 

estimulação desses óleos são muito semelhantes aos hormônios reais. Desse modo, 

a capacidade de penetração desses OEs pelas membranas celulares, proveniente 

de sua natureza lipofílica, é uma das principais explicações para eficácia da técnica 

por essa via de administração. 

Em conformidade com Ali et al. (2015) e Buckle (2015) o óleo essencial (OE) 

de lavanda (Lavandula angustifolia L. Mill) é normalmente o mais citado e indicado 

para tratamento da ansiedade. Outros OEs também citados em termos de ação 

ansiolítica são o néroli, obtido das flores da laranjeira amarga (Citrus aurantium var. 

L. Mill amara), e o OE de rosa de damasco (Rosa damascena, Moinho), embora 

sejam OEs muito caros o que dificulta seu acesso. Outros OEs também citados são: 

gerânio (Pelargonium graveolens, L’Hér), camomila romana (Anthemis nobilis L. All) 

e ylang-ylang (Cananga odorata Lam. Hook f & Thomson). 

Informa Tisserand (2017) que o OE ansiolítico mais utilizado na 

aromaterapia é o de lavanda, popularmente conhecida como alfazema. Seu nome é 

derivado do latim lavare que significa “lavar”. Foi introduzida na Inglaterra pelos 

romanos que a utilizavam em banhos e foi considerada uma das fragrâncias mais 

populares nos séculos 17 e 18. 

Complementam Nasiri; Mahmodi e Nobakht (2017) que OE de lavanda é 

avaliado um dos mais eficazes e garantidos e para a utilização humana e principal 

motivo da importância econômica da lavanda em virtude de suas características 

ansiolíticas, anti-inflamatórias, antibacterianas e analgésicas.  

Kasper (2017) concluiu que a dosagem a ser usada nos preparos orais, deve 

ser terapeuticamente segura a fim de maximizar o acontecimento de efeitos 

adversos. Diante disso, foi concluído em sua pesquisa que as cápsulas contendo 80 
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mg e 160 mg de óleo essencial de lavanda, foram estimadas as mais eficazes para o 

tratamento da ansiedade, podendo se dizer que em todos os trabalhos em que 

foram utilizados obtiveram resultados benéficos. 

Fibler e Quante (2014) avaliaram a efeito das cápsulas comercias que 

contem 80 mg de óleo essencial de lavanda, distinguidas como Lasea®, para o 

tratamento de ansiedade, insônia e outros transtornos. A harmonização das 

cápsulas com o medicamento habitual confirmou efeitos positivos, abrandando os 

sintomas de ansiedade, agitação e insônia. 

O óleo essencial grapefruit (Citrus paradisi, Macfad) por sua vez, é manifesto 

para acrescentar a atividade do sistema nervoso central em retornos orgânicos, 

extinguindo a atuação do nervo vago e alargando a atividade de nervos simpáticos 

(PELISSARI, 2010 apud Malta; Lemos, 2019). 

Outro óleo essencial conhecido por exemplo é o OE de bergamota, em um 

estudo considerável obteve um resultado de alívio na agitação relacionado ao 

trabalho de professores que possuíam uma grande carga horária de trabalho. Por 

outro lado, o tratamento com aromaterapia em professores jovens que tinham uma 

carga horária mais densa, se mostrou com um percentual fraco (BENJAMIN; 

MALCOLM; TALIAN, 2017).  

Dentre os óleos essenciais podem-se sobressair os óleos de alecrim 

(Rosmarinus officinalis L. Mill) e petitgrain (folhas de Citrus aurantium L.  ill .  fora 

constitu re   uito conhecidos  devido ao seu valor  e de ficare  acess veis   

popula  o e  geral  esses  leos v   sendo ele entos de diversos estudos 

farmacológicos buscando a comprovação científica de suas potencialidades 

terapêuticas (ARRUDA, 2014). 

  alecri  dentro da  edicina popular é ainda usado pelos seus resultados 

analgésicos  contra a constipa  o  e outros.  s folhas de alecri  s o utilizadas 

dentro da culin ria co o te peros e é o  eio necess rio para a e tra  o do óleo 

essencial (CORAZZA, 2002).  

No que se refere   depress o  u  estudo procedido e  ca undongos 

revelou que o e trato hidroalco lico de alecri   e  doses alterando de   a     

mg/kg administrado por via oral, de maneira aguçada ou repetida) foi eficaz em dois 
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exemplos de depressão, o de natação coagida e o de interrupção pela cauda 

(MACHADO et al., 2009). 

Já em humanos, Sanders (2002) corroborou que o óleo essencial de alecrim 

originou alterações assimétricas no eletroencefalograma de adultos e crianças, 

alterações essas compatibilizadas com estados positivos de humor, recomendando 

um potencial antidepressivo dessas essências. 

McCaffrey, Thomas e Kinzelman (2009) em relação a ansiedade 

demonstraram que os óleos essenciais de alecrim diminuíram os graus de 

ansiedade em universitários de enfermagem, restringindo os amparos de ansiedade, 

a palpitação e também, angustia e ansiedade dos estudantes. 

 e acordo co  Lava re        o  leo essencial de petitgrain é retirado das 

folhas de laranja azeda por meio do método de destilação. Contudo, não se sabe 

muito sobre esse óleo, suas informações na literatura ainda são insuficientes, para a 

casca de laranja se obtém mais estudos do que para suas folhas. 

  depress o é u  prov vel alvo de trata ento pelo  leo de petitgrain. 

Embora não existam estudos característicos sobre a atuação do mesmo, diversos 

óleos cítricos têm significados aludidos como alívio em sinais de depressão, tanto 

em humanos como em amostras animais (YI, 2011). 

Em um estudo realizado por Lyra, Nakai e Marques (2010) participaram 36 

voluntários dos sexos masculinos e femininos com idade dentre 18 e 29 anos, 

escolhidos de uma amostra de 228 alunos da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  Neste estudo, o tratamento sugerido de aromaterapia 

foi eficiente na redução dos graus de estresse e ansiedade dos alunos de graduação 

da área da saúde, contendo diminuição significativa de 24% no grau de estresse, 

11% nos casos de ansiedade e 18% de estado no grupo em tratamento, à medida 

que no grupo controle teve somente uma diminuição de 11%, embora significante, 

no nível de estresse. 

Segundo Barnes, Fellowes e Wilkinson (2004) subsídios de uma 

experimentação científica manifestaram que a massagem aromaterápica e outras 

elaborações de aromaterapia revelaram-se adequadas na diminuição da ansiedade 

em pacientes com câncer. Observou-se também a redução da dor e náusea nesses 

pacientes.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através dos dados pesquisados foi possível considerar que a grande 

potencialidade terapêutica por meio da aromaterapia, como uso dos óleos 

essenciais para tratamento de diversas doenças ainda permanece no campo da 

experiência, sendo reservada as Práticas Integrativas e Complementares,  

Nesse sentido, o conhecimento científico disponível a respeito de sua 

efetividade é ainda  uito pequeno   as   es o esses poucos dados j   fornece  

evidências que justificam o aprofundamento da investigação de suas propriedades, 

principalmente no que se refere à ansiedade. 

A utilização deste recurso, embasado em pesquisas científicas, garante o uso 

racional, além de abrir um leque de perspectivas para o tratamento de indivíduos 

sobre situação de estresse crônico, bem como para garantir melhor qualidade de 

vida e bem-estar geral. 

Considera-se que os resultados deste estudo apontam para o aproveitamento 

dos óleos essenciais na utilização da aromaterapia como importante combinação 

para o alívio da ansiedade, tendo em vista a sua compreensão enquanto Prática 

Integrativa e Complementar. 
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