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RESUMO 
 
 
A aromaterapia representa uma importante ferramenta terapêutica com grande potencial nas 

mãos dos profissionais de saúde, podendo pluralizar suas práticas e qualificar o cuidado com o 

resgate do humano através da natureza. A presente pesquisa tem como objetivo investigar na 

literatura cientifica como a aromaterapia é utilizada na prática assistencial da enfermagem. Para 

tal, contruiu-se assa revisão de literatura com a busca pelas publicações em setembro de 2021 

a junho de 2022, nas bases de dados e revistas publicados entre 2011 a 2021. Com as palavras- 

chave: “Enfermagem”, “Cuidados complementares”, "Aromaterapia". E os resultados mostrara 

que a existe uma escassez de publicações que a relacionem com o uso pela enfermagem, mas 

destacam um vasto universos de possibilidades terapêuticas que podem ser utilizadas pelo 

enfermeiro, desde que este esteja capacitado para tal. Portanto a aromaterapia dever se cada vez 

mais apresentada aos profissionais de enfermagem, para a utilização de seus inúmeros 

benefícios aos pacientes, e ampliar o conhecimento sobre o assunto, para a recomendação ao 

paciente ser feita de acordo com a necessidade de cada indivíduo. 

 
Palavras-chave: Enfermagem; Cuidados Complementares; Aromaterapia. 
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ABSTRACT 
 
Aromatherapy represents an important therapeutic tool with great potential in the hands of 

health professionals, being able to pluralize their practices and qualify the care with the rescue 

of the human through nature. The present research aims to investigate in the scientific literature 

how aromatherapy is used in nursing care practice. To this end, this literature review was built 

with the search for publications from September 2021 to June 2022, in databases and journals 

published between 2011 to 2021. With the keywords: “Nursing”, “Complementary care”, 

“Aromatherapy”. And the results showed that there is a scarcity of publications that relate it to 

the use by nursing, but highlight a vast universe of therapeutic possibilities that can be used by 

nurses, provided they are able to do so. Therefore, aromatherapy should be increasingly 

presented to nursing professionals, for the use of its numerous benefits to patients, and to 

expand knowledge on the subject, for the recommendation to the patient to be made according 

to the needs of each individual. 

 
Keywords: Nursing; Complementary Care; Aromatherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Os óleos essenciais puros são substâncias concentradas que exigem uma grande 

quantidade de plantas para serem extraídas e que podem ser obtidas de diversas partes das 

plantas, como flores, folhas, caules, sementes, raízes ou cascas. Eles possuem princípios ativos 

que são estudados há anos e possuem aplicação em diversas áreas, como farmacêuticas, 

terapêuticas e cosméticas e medicinais. Do casamento da bioquímica com as terapias holísticas, 

o uso dos óleos essenciais se disseminou na forma de uma Prática Integrativa Complementar 

chamada de Aromaterapia. De acordo com Malcolm (2018) e Buckle (2019): “A aromaterapia 

apresenta-se com uma importante oportunidade de autocuidado devido a sua eficácia, seu amplo 

espectro de ação, da dimensão física à saúde mental, e às diversas possibilidades de utilização” 

(apud NASCIMENTO, PRADE, CARLA, 2020, p. 15). 

Quando se trata do bem-estar do paciente, as (os) enfermeiras (os) são os 

profissionais mais indicados e devem avaliar a qualidade de vida, aplicar a sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE) e utilizar métodos de alívio da dor e de outros sintomas 

físicos com humanização e empatia, fornecendo também apoio psicológico. Podem atuar ainda, 

de forma mais integrada e holística, o que permite abordagens e tratamentos complementares e 

não-farmacológicos (ALMEIDA et al., 2020; CHOTOLLI; LUIZE, 2015 apud BANDEIRA, 

et al., 2021, p. 4). A Aromaterapia tem sido praticada por Enfermeiros e, tendo em vista que no 

Brasil essa categoria possui respaldo do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) para tal 

atuação profissional, é importante que ela seja embasada nos preceitos da Enfermagem 

cientifica. Como o desenvolvimento das Teorias na Enfermagem reflete um movimento da 

profissão em busca da sua autonomia e da delimitação das suas ações. 

 
Considerada a mais simples dentre todas as Práticas integrativas e complementares 
em saúde (PICS), a Aromaterapia vem sendo utilizada desde tempos imemoráveis 
para o alívio da dor, revitalização da saúde, controle da imunidade e até como 
bactericida (BUCKLE, 2014, apud BANDEIRA et al., 2021, p. 4). 

 
 

Diante do exposto, é certo que a aromaterapia representa uma importante 

ferramenta terapêutica com grande potencial nas mãos dos profissionais de saúde, podendo 

pluralizar suas práticas e qualificar o cuidado com o resgate do humano através da natureza, do 

empoderamento e da autonomia do cliente em relação à sua saúde. 

 
As Práticas integrativas e complementares em saúde podem ser definidas como 
qualquer sistema de medicina, prática ou produto que não fazem parte dos cuidados 
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médicos convencionais e tem alcançado cada vez mais espaço na comunidade 
científica, e também pelos pacientes (PAPATHANASIOU; SKLAVOU; 
KOURKOUTA, 2013, apud BANDEIRA, Marcela Marques et al, 2021, p. 4). 

 

Portanto não devemos substituir um tratamento medico pela aromaterapia, e sim 

complementar ambos tratamentos para melhor bem estar do paciente. Pode ser subdividida em 

Aromaterapia médica, que inclui o uso oral, e Aromaterapia de enfermagem, com uso apenas 

inalatório e subcutâneo dos óleos essenciais (OE) (BUCKLE, 2014 apud BANDEIRA, et al, 

2021, p. 10). No entanto no Brasil o meio de utilização dos óleos essenciais mais utilizado são 

as vias de inalação e tópica. 

Resultados de pesquisas atuais indicam que a prática milenar da aromaterapia é uma 

forma de terapia complementar eficaz para a promoção geral do bem-estar e para o tratamento 

de muitos problemas de saúde, incluindo transtornos de humor e declínio cognitivo 

(HOROWITZ, 2011). 

Ainda existe pouca informação sobre o tema na sociedade, o intuito na elaboração 

desse trabalho, é influenciar por meio explicativo sobre os benefícios dos óleos essenciais, e 

agregar ainda mais no dia a dia dos enfermeiros podendo ser utilizados para causar tranquilidade 

e harmonia aos pacientes acamados ou aqueles que esperam uma resposta médica no ambiente 

hospitalar por meio da vaporização. Um aspecto importante dos cuidados de enfermagem aos 

pacientes paliativos é fornecer cuidados e conforto à pessoa como um todo, se atentando que o 

corpo, a mente e o espírito caminham juntos (SAUNDERS, 2018 apud BANDEIRA, Marcela 

Marques et al, 2021, p. 9). 

Desse modo, a presente pesquisa tem como problemática compreender como a 

aromaterapia pode ser utilizada na pratica complementar da enfermagem? 
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2. OBJETIVO 

 
2.1. Objetivo geral 

 
Investigar na literatura cientifica como a aromaterapia é utilizada na prática 

assistencial da enfermagem. 

 
 

2.2. Objetivos específicos 

 
Identificar as funções da aromaterapia nos cuidados com a saúde; 

Avaliar abordagens de prática profissional da Enfermagem com o uso da 

Aromaterapia; 

Descrever os principais métodos de aplicação da Aromaterapia. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
3.1. Práticas integrativas e complementares 

 
O Ministério da Saúde, atendendo à necessidade de se conhecer experiências que já 
vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados, adotou 
como estratégia a realização de um diagnóstico nacional que envolvesse as 
racionalidades já contempladas no Sistema Único de Saúde, entre as quais se destacam 
aquelas no âmbito da medicina tradicional chinesa/acupuntura, homeopatia, 
fitoterapia e da medicina antroposófica, além das práticas complementares de saúde. 
(BRASIL, 2015, p. 16) 

 
 

Uma das abordagens para esses tipos de tratamentos é a visão ampliada do processo 

saúde/doença e do cuidado humano, especialmente o auto cuidado. A escolha da terapia para 

um tratamento eficaz leva em consideração os aspectos físicos, sociais, psíquicos e emocionais 

do paciente. Atualmente o SUS oferece de forma gratuita mais de 29 procedimentos de práticas 

integrativas e complementares. Porem elas não foram implementadas no mesmo temo, os 

crescimentos dessas práticas foram graduais. Foram incluídas em 2006, cinco praticas: 

acupuntura, termalismo, fitoterapia, homeopatia, antroposofia. Em 2017 foram incluídas mais 

14 práticas: ayurveda, reika, yoga, naturopatia, musicaterapia, osteopatia, arteterapia, biodança, 

meditação, dança circular, quiropraxia, reflexologia, terapia comunitária integrativa,shantala. E 

para finalizar em 2018 foram as ultimas atualizações, incluíram mais 10 terapias: aromaterapia, 

terapias de florais, ozonioterapia, imposição de mãos , hipnoterapia, bioenergética, apiterapia, 

constelação familiar, cromoterapia, e geoterapia. 

A principal porta de atendimento para o SUS e pela atenção básica. Os cientistas 

comprovam que atualmente possuem grande benefícios entre tratamentos convencionais da 

medicina e praticas integrativas complementares, além disso tem aumentado muito o numero 

de profissionais capacitados nessa área. 

Abaixo estão listadas algumas das praticas integrativas complementares oferecidas 

de forma gratuita pelo SUS: 

 
a) Medicina chinesa/acupuntura 

 
 

A medicina tradicional chinesa (MTC) caracteriza-se por um sistema médico integral 
originado há milhares de anos na China. Utiliza linguagem que retrata simbolicamente 
as leis da natureza e que valoriza a inter-relação harmônica entre as partes visando à 
integridade. Como fundamento, aponta a teoria do yin-yang, divisão do mundo em 
duas forças ou princípios fundamentais, interpretando todos os fenômenos em opostos 
complementares. O objetivo desse conhecimento é obter meios de equilibrar essa 
dualidade. Também inclui a teoria dos cinco movimentos, que atribui a todas as coisas 
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e fenômenos, na natureza, assim como no corpo, uma das cinco energias (madeira, 
fogo, terra, metal e água). Utiliza como elementos a anamnese, a palpação do pulso, 
a observação da face e da língua em suas várias modalidades de tratamento 
(acupuntura, plantas medicinais, dietoterapia, práticas corporais e mentais). 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 16). 

 

A acupuntura é uma técnica que utiliza agulhas em determinados pontos do corpo, 

com a finalidade de promoção da saúde e tratar doenças. Originária da China, trata-se de uma 

terapia complementar utilizada em doenças como gastrite, artrite reumatoide, asma, alterações 

hormonais pois através da estimulação dos pontos específicos pode melhorar a circulação do 

sangue, batimentos cardíacos, respiração e estimular as células de defesas. Cada pessoa tem 

uma reação diferente utilizando a técnica de acupuntura porem não a contra indicação, exceto 

paciente que usam anticoagulante. 

O objetivo do tratamento em acupuntura e restabelecer o equilíbrio do corpo, 

facilitando a circulação da energia gerando feito anti-inflamatório e analgésico. No entanto esse 

procedimento só pode ser realizado por um profissional especializado em um ambiente 

tranquilo, aonde o paciente possa relaxar e se conectar com seu próprio corpo. 

A cada dia que passa a acupuntura se atualiza, gerando assim cada vez mais 

benefícios a seus usuários, citando alguns casos a serem tratados através da acupuntura: 

 Problemas bucais: Gengivite ou extração de dente; 

 Doenças respiratórias: Asma, bronquite, sinusite, gripe; 

 Problemas neurológicos: dor de cabeça e enxaqueca; 

 Doenças oftalmológicos: conjuntivite e catarata; 

 Problemas gastrointestinais: prisão de ventre, úlcera, excesso de acidez no 

estomago; 

 Distúrbio do sono: insônia, agitação; 

 Problemas ortopédicos: dor ciática, lombalgia ou artrite reumatoide. 

Além disso a acupuntura também e utilizada no combate contra ansiedade, no 

tratamento completo de alergias, contra náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e auxilia 

para deixar de fumar, especialmente a ariculoterapia. Existe vários tipos de acupuntura, que e 

utilizada de acordo com cada tipo de sintomas e escolhido pelo o acupunturista entre eles 

podemos destacar: 

 Acupuntura auricular: Essa técnica pode ser feita com ou sem agulhas, e utilizada 

para tratar doenças físicas ou emocionais, conhecida também como auriculoterapia ela consiste 

em aplicações de diferentes tipos de agulhas finas ou semente de mostarda, em pontos 
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específicos da orelha. Esse tipo de terapia e muito recomendado para dores nas costas, podendo 

perceber a diminuição da dor na primeira sessão; 

 Acupuntura estética: Essa especialidade e utilizada no meio estico, para 

melhorar a elasticidade da pele, estimula a produção de colágeno, combatendo rugas e ate 

gorduras localizadas. Nesse caso as agulhas finas são colocadas, na cabeça, no pescoço, e na 

face. Esses procedimentos estéticos são mais naturais que botox, porem demora mais com a 

aparição dos resultados; 

 Acupuntura para emagrecer: Na medicina chinesa acredita-se que a obesidade 

causa um desequilíbrio no fígado, baço, rins, tireoides e alterações hormonais. Por esse motivo 

aplicações de agulhas em determinado ponto do corpo, reduz o apetite, melhora o metabolismo, 

estimulando o fluxo de energia do corpo e alterando o nível de hormônios que dão fome e 

possível o emagrecimento; 

 Eletroacupuntura: A eletroacupuntura é usada para aliviar dores crônicas 

causadas por problemas na coluna e fibromialgia, por exemplo, e ajuda a melhorar o sono 

através da liberação, pelo cérebro, de substâncias ligadas ao bem-estar. Neste tipo de acupuntura 

é usado um aparelho que tem agulhas finas acopladas em eletrodos que emitem pequenos 

impulsos elétricos pelo corpo. Além de alivia a dor a eletroacupura , reduz a ansiedade 

provocando relaxamento, pode ser realizada por fisioterapeutas e acupunturistas treinados, por 

esse motivo ao buscar esse tratamento deve-se procurar um local que tenha certificado. 

Todas as técnicas de acupunturas são indolores e não precisar utilizar anestésicos, 

as agulhas são extremamente finas e a aplicação feitas com técnicas precisa. A sessão dura de 

20 a 40min dependendo do tipo de acupuntura. Mulheres gravidas podem fazer esse tipo de 

terapias pois ajuda a reduzir as variações hormonais durante a gravidez e ajuda a diminuir as 

dores nas costas e desconforto causados pela barriga. 

A acupuntura e uma terapia muito seguras, realizada em um ambiente com 

certificados e liberados pela ANVISA, as agulhas utilizadas nas aplicações devem ser 

descartáveis, em causa de sangramentos, dores e inchaços deve se procura um medico. 

 
b) Homeopatia 

 
 

A homeopatia, sistema médico complexo de caráter holístico, é baseada no princípio 
vitalista e no uso da lei dos semelhantes, enunciada por Hipócrates no século IV a.C. 
Foi desenvolvida por Samuel Hahnemann no século XVIII. Após estudos e reflexões 
baseados na observação clínica e em experimentos realizados na época, Hahnemann 
sistematizou os princípios filosóficos e doutrinários da homeopatia em suas obras 
Organon da Arte de Curar e Doenças Crônicas. A partir daí, essa racionalidade médica 
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experimentou grande expansão por várias regiões do mundo, estando hoje firmemente 
implantada em diversos países da Europa, das Américas e da Ásia. No Brasil, a 
homeopatia foi introduzida por Benoit Mure em 1840, tornando-se nova opção de 
tratamento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 19). 

 

Homeopatia é uma forma de terapia alternativa pseudocientífica, iniciada pelo 

alemão Samuel Hahnemann em 1796. Baseia-se no princípio similia similibus curantur, ou seja, 

o suposto tratamento se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz 

o sintoma num indivíduo saudável. A homeopatia e fundamentada em quatro princípios base: 

Medicamento único, lei do semelhante, experimentação na pessoa sadia e doses 

infinitesimais. Essa terapia não causa efeito colateral. O que pode acontecer é uma 

potencialização dos sintomas, uma vez que a especialidade atua com o princípio dos 

semelhantes. Em alguns casos, os sintomas provocados pelo remédio se somam com os 

sintomas do paciente e pode haver o que chamamos de agravação. O tratamento homeopático 

estimula a energia vital através de medicamentos que têm suas principais características 

semelhantes às principais características do indivíduo. Assim, é de suma importância para 

a Homeopatia a visão holística do paciente. Os medicamentos homeopáticos são aquelas 

substâncias extraídas do vegetal, animal e mineral que oferecidas em doses exatas ao ser 

humano, restabelece o organismo e melhora a imunidade. 

Os medicamentos homeopáticos podem ser utilizados por qualquer idade incluindo 

idosos e bebês, por não oferecer risco quando utilizado de acordo com o indicado pelo médico. 

Os medicamentos homeopáticos são indicados, para doenças respiratórias, gastrointestinais, 

ginecológica, dermatológica, alérgicas e aumento de imunidade. 

Embora venha ocorrendo aumento da oferta de serviços, a assistência farmacêutica 
em homeopatia não acompanha essa tendência. Conforme levantamento da AMHB 
feito em 2000, apenas 30% dos serviços de homeopatia da rede SUS forneciam 
medicamento homeopático. Dados do levantamento realizado pelo Ministério da 
Saúde em 2004 revelam que apenas 9,6% dos municípios que informaram ofertar 
serviços de homeopatia possuem farmácia pública de manipulação. (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2015, p. 20). 

 
Apesar dos medicamentos homeopáticos ser muito solicitados são conhecidas 

pequenas quantidades de farmácias publica que ofereça esse tipo de medicamentos. 

 
 

c) Fitoterapia 

 
A fitoterapia é uma “terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas 
diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda 
que de origem vegetal”. O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de 
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tratamento de origens muito antigas, relacionada aos primórdios da medicina e 
fundamentada no acúmulo de informações por sucessivas gerações. Ao longo dos 
séculos, produtos de origem vegetal constituíram as bases para tratamento de 
diferentes doenças. O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento dessa 
terapêutica, como a maior diversidade vegetal do mundo, ampla sociodiversidade, uso 
de plantas medicinais vinculado ao conhecimento tradicional e tecnologia para validar 
cientificamente esse conhecimento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 22). 

 
 

Esses medicamentos são obtidos através de matérias primas ativos de vegetais, por 

esse motivo trata se de um produto natural. Na fitoterapia são utilizadas plantas medicinais no 

tratamento ou prevenção de doenças. Portanto raízes, folhas e caules são industrializados, 

padronizadas e comercializadas. Medicamentos fitoterápicos também precisam de certificado 

da ANVISA, para comprovação da qualidade e repassar mais segurança a seus clientes. 

Os fitoterápicos obtidos através das plantas medicinais podem ser utilizados como 

cicatrizantes, anti-inflamatórios, expectorantes, em constipação intestinal, ansiedade entre 

outros. Estes medicamentos se apresentam em forma de comprimidos, gotas e chás. 

A fitoterapia trata se de uma terapia integrativa e complementar, podendo 

potencializar o efeito de outros medicamentos, por isso não deve ser suspendida. Médicos, 

nutricionista, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais são capacitados e 

responsáveis pela indicação de fitoterápicos. 

As plantas podem ser conhecidas por um ou mais nomes populares diferentes de 

acordo com a região do pais. São 12 os fitoterápicos que estão no RENAME (Relação nacional 

de medicamentos do SUS) são elas: 

 Acachofra (Cynara scolymus) utilizada para diminuir glicemia; 

 Aroeira (Schinus terebinthifolia) suas funções são, antioxidante, calmante, 

diurético e  anti-inflamatória; 

 Babosa (Aloe vera) usada para tratar anemia, artrite , dor de cabeça 

,cicatrizante, anti-inflamatoria, ação rejuvenescedora; 

 Cascara sagrada (Rhamnus purshiana) laxante; 

 Espinheira santa (Maytenus officinalis) utilizada no tratamento de gastrite, 

ulcera, azia, contem propriedades antissepticas, cicatrizantes e anti- 

infecciosas; 

 Guaco (Mikania glomerata) alivia tosse, asma, bronquite, doenças vias 

respiratórias; 

 Garra do diabo (Harpagophytum procumbens) serve para tratar reumatismo, 

artrose e dores na região lombar da coluna; 
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 Hortelã-pimenta (Menta x piperita) usada como descongestionante nasal , 

antigripal, vermífuga, alnagesico; 

 Isoflavona de soja (Glycine max) benéfica para o tratamento dos sintomas 

da menopausa e pré-menstrual; 

 Plantago (Plantago ovata) trata doenças inflamatória intestinal; 

 Salgueiro (Salix alba) alivia dor de cabeça, febre, dores causadas por 

problemas inflamatórios como estiramento muscular, artrite reumatoide ou 

osteoartrite, e; 

 Unha-de-gato (Uncaria tomentosa) serve para aumentar a defesa do 

organismo. 

Automedicação não e recomentada em nenhuma instância, mesmo que seja chá. 

Não é aconselhável fazer o uso de fitoterápico junto com medicamento convencional sem 

indicação de um profissional capacitado. 

 
d) Termalismo Social/Crenoterapia 

 
O uso das águas minerais para tratamento de saúde é um procedimento dos mais 
antigos, utilizado desde a época do Império Grego. Foi descrita por Heródoto (450 
a.C.), autor da primeira publicação científica termal. O termalismo compreende as 
diferentes maneiras de utilização da água mineral e sua aplicação em tratamentos de 
saúde. A crenoterapia consiste na indicação e uso de águas minerais com finalidade 
terapêutica, atuando de maneira complementar aos demais tratamentos de saúde. No 
Brasil, a crenoterapia foi introduzida com a colonização portuguesa, que trouxe ao 
País os seus hábitos de usar águas minerais para tratamento de saúde. Durante algumas 
décadas, foi disciplina conceituada e valorizada, presente em escolas médicas, como 
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 25). 

 

A crenoterapia e o tratamento com águas térmicas que serve como prevenção ou 

promoção da saúde. Engloba um conjunto de rituais a base de produtos naturais como vapores, 

lama e gases. Esse tipo de terapia e utilizada para auxiliar na prevenção de doenças como 

ansiedade, infecções, problemas musculares e vasculares, doença respiratória, hipertensão, 

diabetes, alergias e depressão. As propriedades das águas termais são divididas em: 

 Sulforosas: Águas que contem enxofre, indicada para infeções de pele, 

diabetes, intoxicação e problemas respiratórios; 

 Bicabornatadas: águas que contem bicarbonato, indicados no tratamento de 

diabete e no sistema gastro intestinal; 

 Ferruginosas: águas que contem muito ferro, previne anemia e problemas 

hepáticos, e; 
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 Cloretadas: ricas em cloreto melhora inflamações em mucosas e pele e alivia 

o estresse. 

Esse tipo de terapia e utilizada como relaxante e promovedor do sono, melhorar a 

circulação sanguínea e alivio de dores de cabeça além de hidratação da pele. 

Conheça alguns tratamentos com águacpara beneficio da saúde: 

 Talassoterapia: Utiliza-se a água do mar, com sais minerais, águas marinhas 

e lama no processo de desintoxicação da pele além de aumentar a imunidade 

e relaxar; 

 Balneoterapia: Um tratamento por meio do banho, esse tipo de terapia era 

utilizado por Hipócrates, Platão e Gleno, eles já se referiam o banho como 

forma terapêutica usada principalmente em pacientes com pacientes 

queimados, na hora da troca de curativos, e; 

 Crioterapia: O nome já diz terapia pelo frio, então qualquer forma de terapia 

com o uso de gelo ou agua fria trata-se de crioterapia. 

 
e) Medicina antroposófica 

 
A medicina antroposófica (MA) foi introduzida no Brasil há aproximadamente 60 
anos e apresenta-se como abordagem médico-terapêutica complementar, de base 
vitalista, cujo modelo de atenção está organizado de maneira transdisciplinar, 
buscando a integralidade do cuidado em saúde. Os médicos antroposóficos utilizam 
os conhecimentos e recursos da MA como instrumentos para ampliação da clínica, 
tendo obtido reconhecimento de sua prática por meio do Parecer nº 21, de 23 de 
novembro de 1993, do Conselho Federal de Medicina. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2015, p. 26). 

 

A antroposofia aplicada à saúde é uma das formas de cuidado contempladas na 

PNPIC e está presente no SUS desde 2006. Ela leva em conta não apenas a doença, mas o ser 

humano e sua relação consigo e com o mundo, buscando fortalecer o indivíduo como um todo 

e cuidando de suas dimensões físicas, vital e emocional. 

Entre os recursos terapêutico utilizados na medicina antroposófica destaca se os 

medicamentos naturais, ultilizam-se recursos que estimulam os mecanismos naturais de 

prevenção de agravos e recuperação da saúde. 

 
f) Aromaterapia 

 
 

No Brasil, a aromaterapia é reconhecida como uma prática integrativa e complementar 
com amplo uso individual e/ou coletivo, podendo ser associada a outras práticas como 
talassoterapia e naturopatia, e considerada uma possibilidade de intervenção que 
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potencializa os resultados do tratamento adotado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, 
p. 25). 

 
 

 
Aromaterapia e uma técnica natural que se utiliza aromas ou partículas de 

substancias de diferentes óleos essenciais que estimula o cérebro, ajudando a aliviar sintomas 

de asma, resfriado, depressão, ansiedade, promove o bem estar e aumenta a defesa do corpo. 

Além de se tratar de produtos naturais, todos os óleos precisam ser indicados por um 

profissional da área da saúde especializado. 

A principal forma de utilização dos óleos essências na aromaterapia e por meio da 

inalação, porem pode ser ultilizados de diversas formas adequando se ao estilo de vida e ao 

tratamento do paciente. Na inalação e possível permite que as moléculas consigam chegar no 

sistema límbico do cérebro, alterando o funcionamento do corpo, que o torna capaz de se curar. 

O ideal e sempre utilizar óleos essências com certificados para evitar intoxicação do corpo. 

As Práticas Integrativas e Complementares não substituem o tratamento tradicional 

nem substituem o uso de medicamentos. Elas são um adicional, um complemento no tratamento 

e indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso, em especial 

pela enfermagem. 

 
A natureza complexa de suas substâncias impõe dificuldades em buscar critérios 
pontuais de avaliação e discussão, porém, não deixa dúvidas quanto à potencialidade 
como recurso terapêutico. Para uma sucinta abordagem conceitual, é importante 
ressaltar que as plantas aromáticas trazem na sua composição moléculas orgânicas 
altamente voláteis e quimicamente complexas. (DOMINGOS, 2019 apud 
PACHECO, Vera Aparecida Pinto; MORAES, Francine Campolim, 2021, p. 4). 

 
 

Sabemos que a natureza é rica em diversidades, por esses motivos existem diversas 

essências que podemos conhecer antes do processo de industrialização como exemplo a 

essência do eucalipto que podemos sentir seu aroma há quilômetros de distância sem precisar 

tocar em suas folhas, que purificam o ar e limpam nossas vias respiratórias. Assim como o 

eucalipto podemos encontrar diversas plantas aromáticas, com forte pegada antes mesmo do 

processo de transformação em óleo essencial, sendo assim de maior qualidade fitoterápica. 

 
3.2. Plantas medicinais, aromáticas e condimentares 

 
 

A busca das pessoas por uma vida mais saudável, por meio do consumo de plantas 
medicinais, aromáticas e condimentares, por fitoterápicos, e outros produtos naturais, 
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pode ser uma boa oportunidade de novos negócios para os produtores rurais. (SENAR, 
2017, p. 118). 

 
O cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares é uma atividade com 
forte apelo econômico e social, gerando emprego e renda na agricultura graças à 
elevada demanda de mão-de-obra. (SENAR, 2017, p. 7). 

 
 

O mercado de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, embora bastante 
específico, é amplo. Pode compreender ervanários, farmácias de manipulação, 
laboratórios farmacêuticos, atacadistas, programas de saúde das Prefeituras 
Municipais e das pastorais de saúde dos hospitais de medicina alternativa. (SENAR, 
2017, p. 7). 

 
Além do baixo custo e a redução de efeitos colaterais que são apontadas como uma 

das maiores vantagens da utilização das plantas naturais. 
 

Atualmente, o Brasil produz apenas uma parte das plantas medicinais, aromáticas e 
condimentares consumidas no mercado interno, ou seja, muito ainda é importado. Isso 
mostra que há um grande espaço para ampliar a produção nacional dessas espécies. 
(SENAR, 2017, p. 7). 

 
As plantas medicinais, aromáticas e condimentares se diferenciam de acordo com sua 
finalidade e seu uso principal. (SENAR, 2017, p. 8). 

 
 

Portanto o Brasil ainda tem muito o que investir em produtos naturais, e nas 

plantações pois a maior parte ainda e exportada, com uma maior produção além de produtos 

com preços mais acessíveis ainda haverá o crescimento de empregos, e maiores áreas 

conservadas. 

 
Planta medicinal é aquela que possui em um ou em vários de seus órgãos, ou seja nas 
folhas, caule, flores e raízes, substâncias utilizadas com finalidade terapêutica, as 
quais são conhecidas como ‘princípio ativo’. Estes incluem alcaloides, mucilagens, 
flavonoides, taninos, cumarinas, óleos essenciais, entre outros. Similarmente, são 
consideradas aromáticas aquelas com compostos com aroma característico e 
marcante, em geral agradável; e condimentares aquelas utilizadas como tempero, 
outrora também na conservação (as especiarias) de alimentos, devido ao sabor que 
conferem aos mesmos. Essas plantas têm uma história de uso tradicional no cuidado 
da saúde, na obtenção de perfumes e águas de banho, e no cuidado com o sabor e 
qualidade dos alimentos. Apesar da origem na natureza, elas constituem um produto 
estranho ao organismo humano, nele introduzido com finalidades terapêuticas, 
aromáticas ou condimentares. Como todo corpo estranho, os produtos de sua 
biotransformação são potencialmente tóxicos e por isso a qualidade da matéria-prima 
e seu uso requerem atenção e cuidados. (CARVALHO, Luciana; 2015, p. 1). 

 

Durante o processo de biotransformação muitas industrias não trabalham com o 

produto de forma 100% natural, durante o processo são ultilizados diversos produtos que se 

tonam toxico em contado com o organismo humano. Esses e um dos motivos para fazer uma 

boa escolha em adquirimos um produto, verificando a sua composição e dando preferencias os 

mais naturais possíveis encontrado no mercado. 
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Essas plantas são cultivadas muitas vezes em canteiros, jarros, quintais, jardins, 

varanda, por serem também utilizadas como condimentos ou em banhos aromáticos, ajudando 

assim na preservação do meio ambiente evitando desmatamento de grandes áreas. 

 
O Paraná possui uma longa tradição no cultivo de plantas medicinais: a camomila foi 
introduzida na região metropolitana de Curitiba pelos imigrantes europeus há mais 
de um século e é cultivada comercialmente há quarenta anos, tendo hoje grande 
expressão pelo valor econômico-social, número de produtores envolvidos e 
importância como alternativa de renda para o inverno. A camomila é cultivada em 
sistemas de cooperação entre os agricultores familiares e as empresas de 
beneficiamento, gerando 600 postos de trabalho, em uma área cultivada de 3.000 ha 
e produção anual de 1.500 toneladas de flores secas. O Valor Bruto da Produção foi 
de doze milhões de reais em 2013. 
Ao longo dos anos o cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares 
conquistou outras áreas de cultivo no estado e incorporou muitas outras espécies, 
respondendo à demanda de várias empresas paranaenses, tais como Nutrimental, 
Boticário e Herbarium. Paralelamente, os atacadistas de outros estados que aqui se 
abasteciam passaram a solicitar quantidades cada vez maiores. Hoje, o Paraná atende 
90% da demanda nacional. Dezenove espécies ocupam 92,5% da área cultivada com 
plantas medicinais, aromáticas e condimentares, com destaque, além da camomila, 
para o gengibre, capim-limão, maracujá, menta (hortelã), melissa, calêndula, 
cebolinha, salsinha, alcachofra, estévia, cavalinha e alecrim. O Paraná é ainda um 
grande centro de coleta de plantas nativas, tais como espinheira-santa, fáfia (ginseng- 
brasileiro), guaco, carqueja, chapéu-de-couro, pata-de-vaca, guaçatonga, marcela, 
cavalinha. Destas, as três primeiras também têm importante cultivo comercial. 
Não só o aumento da demanda é responsável pela expansão da atividade do Estado. 
O estímulo a uma agricultura ecologicamente sustentável por parte do atual Instituto 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Paraná (EMATER) fomentou as 
iniciativas dos agricultores. Com isso, foi desencadeado um movimento de 
organização dos interessados em obter informações técnicas e de mercado desse novo 
ramo. Profissionais de instituições de ensino, pesquisa e extensão rural, além da 
iniciativa privada e dos próprios agricultores familiares, vêm desenvolvendo trabalhos 
conjuntos no sentido de determinar as espécies mais adaptadas às condições 
edafoclimáticas do estado. O cultivo diversificado de espécies vai ao encontro das 
necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, está de acordo com o sistema de 
produção recomendado - sistema orgânico e policultivo. A produção orgânica de 
medicinais, aromáticas e condimentares no Estado passou de 60 toneladas em 1995 
para atualmente 1.800 toneladas. (CORRÊA et al., 2014) 

 
 

De acordo com o autor o crescimento da procura de plantas naturais por empresas 

tem aumentado muito, pois a utilização da natureza em seus produtos de limpeza, cosméticos e 

maquiagem tem agradado cada vez mais os clientes. Pois cada vez mais natural o produto menos 

agressivo a pele e ao meio ambiente. De acordo com cada região, clima, tempo e costumes 

existe o cultivo de varias espécies diferente de plantas. 
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3.3. obtenção dos óleos essenciais 

 
O método de extração de compostos nas plantas geralmente é feito a partir da obtenção 
de um extrato ou por meio de óleos essenciais obtidos das folhas ou raízes. O extrato 
é mais fácil de ser obtido, pois geralmente o material vegetal é secado a temperatura 
ambiente e na ausência de luz (PUROHIT & PANDYA, 2013) e macerado (ALI et 
al., 2014). O ideal é que seja utilizado mais de um solvente com diferentes polaridades 
devido a natureza química dos compostos. (KITAKA, Patrícia Regina; et al, 2019, p. 
14) 

 

O óleo essencial é obtido por meio do aparelho clevenger, o material vegetal é 

triturado, colocado em um balão volumétrico e submetido à hidrodestilação. Aduração do 

processo se dá conforme a natureza química do vegetal. Quanto mais natural o método de 

obtenção do óleo essencial, mais propriedades conservadas ele irá adquirir. 

Segundo Patrícia Regina Kitaka et al, 2019, p. 15: 

 
O passo seguinte é a implantação do bioensaio onde o óleo essencial ou o extrato são 
aplicados nas sementes de plantas bioindicadoras. As mais comuns são alface, tomate, 
cebola, dentre outras. Isso devido a sua sensibilidade em responder a ação dos 
compostos (MIRANDA et al., 2015a). No entanto, é comum observar nos ensaios a 
utilização de outros materiais como gramíneas, soja, feijão (SINGH & SINGH, 2009; 
PUROHIT & PANDYA, 2013; ISLAM & KATO-NOGUCHI, 2014) e sementes de 
plantas daninhas (ARAFAT et al., 2015; SILVA et al., 2015). Neste caso, tomar 
precauções sobre a condição de dormência, muito comum nestas espécies que poderia 
mascarar os resultados do bioensaio (BENECH-ARNOLD, 2017). O ideal é que se 
proceda um teste de germinação, tetrazólio e umidade para averiguar as condições de 
germinabilidade e viabilidade do lote de sementes antes da instalação do bioensaio. 
Os procedimentos de instalação dos testes devem seguir metodologia comprovada. 
No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um comitê 
para a elaboração das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Que possui 
todas as informações necessárias para a condução de um teste como duração, número 
de sementes, substrato, temperatura, fotoperíodo, umidade e cálculos . 
Internacionalmente a International Seed Testing Association - ISTA também criou 
regras para a elaboração de ensaios com sementes (ISTA, 2008). 

 

Portanto para a segurança do usuário e necessário saber as procedências de como 

e extraído cada óleo utilizado. 

De acordo com a publicação do SENAR, Plantas Medicinais, aromáticas e 

condimentares: produção e beneficiamento (2017, p. 10): 

Além das leis trabalhistas e tributárias, outras precisam ser conhecidas e cumpridas: 

• A legislação ambiental estabelece um conjunto de normas e regras, nos âmbitos dos 
governos municipal, estadual e federal, para coleta, comércio, industrialização e 
manejo sustentável de espécies nativas em seu ambiente natural (regulamenta o 
extrativismo). 
• A legislação sanitária estabelece um conjunto de normas e regras, nos âmbitos dos 
governos municipal, estadual e federal, que regulamenta a produção e 
comercialização das plantas no varejo e na forma de alimentos ou medicamentos. 

 

As informações sobre a legislação podem ser obtidas junto a órgãos públicos 

municipais, estaduais ou federais, ou ainda por meio de cursos de capacitação, ministrados por 
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Organizações Não Governamentais (ONGs), empresas de assistência técnica e extensão rural 

(Emater) ou instituições de ensino técnico profissionalizantes como o SENAR. 

As leis devem ser respeitadas para a segurança dos trabalhadores, empregadores e 

usuários dos produtos, o produtor deve procurar uma assistência técnica especializada para 

legalizar sua atividade. 

Para a ANVISA, os óleos essências tratam se de um extrato vegetal, sendo 

classificado na classe de risco I, se enquadra nessa classe por possui propriedades básicas ou 

elementares. Para as empresas comercializar os óleos essências e necessário que ela possua 

licença de funcionamento, só assim poderá distribuir, comercializar, fabricar, armazenar e 

transportar seus produtos. 

O segundo documento necessário para registrar o óleo pela Anvisa e a autorização 

de funcionamento da empresa (AFE), para obter esse documento e necessário um 

peticionamento para a Anvisa, e após aprovação a autorização e publicada no diário oficial da 

união, com essa autorização a empresa será certificada que estar regularizada pela ANVISA. 

 

3.3. Histórico da aromaterapia 

 
O uso de ervas aromáticas em rituais e com finalidades terapêuticas é conhecido 

desde a antiguidade. Florence Nigthingale aplicou o óleo essencial de lavanda na testa dos 

soldados para acalmá-los na guerra da Crimeia, em 1853 (GNATTA, 2016). Segundo Florence 

os óleos essências além de ser utilizados para acalmar os soldados doente, também eram usados 

na limpeza do ambiente, pois um ambiente mais arejado e iluminado contribuía para uma 

recuperação mais rápida dos pacientes. 

 
O primeiro registro do termo “aromaterapia” foi relatado em 1928 por René Maurice 
Gattefossé, perfumista francês, após queimar as mãos durante processo de destilação. 
Ele relata ter mergulhado na área afetada em um frasco de óleo de lavanda, sentindo 
alívio imediato da dor e rápida cicatrização (GATTEFOSSÉ, apud BANDEIRA, 
Marcela Marques et al, 2021, p. 9). 

 
 

Considerado “o pai da aromaterapia”. Após o incidente ele mergulhou as mãos 

queimadas em um recipiente que continha óleos essências de lavanda, percebeu o alivio da dor 

imediatamente, a ação antisséptica e cicatrizante levando- o a pesquisar as propriedades 

terapêuticas dos óleos essenciais. 

Apesar de Nightingale ter sido a primeira Enfermeira a utilizar OE no cuidado de 

Enfermagem, a primeira Enfermeira aroma terapeuta foi Marguerite Maury, na Inglaterra. Ela 
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estudou a via inalatória e dermatológica como vias possíveis, não somente para a cosmetologia, 

mas também com fins terapêuticos. Propôs ainda o uso de diversos óleos, uma sinergia 

aromática como prescrição para o cuidado dos pacientes (BUCKLE, 2019). Seu método de 

aplicação dos óleos essenciais pela massagem, de acordo com o temperamento e personalidade 

do usuário, idealizando assim as “prescrições individuais”. Marguerite Maury divulgou seu 

trabalho em toda a Europa e abriu clínicas de aromaterapia em Paris, Suíça e Inglaterra a qual 

dedicou toda sua vida em prol dos óleos essências. 

 
 

3.4. Ação dos óleos essenciais na aromaterapia 
 
 

Os óleos essenciais são substâncias não gordurosas, voláteis, produzidas pelo 

metabolismo secundário das plantas. São classificados segundo a sua estrutura molecular em 

monoterpenos, sesquiterpenos, álcoois, aldeídos, ésteres, fenóis, éteres e óxidos, peróxidos, 

furanos, lactonas e ácidos, e, por sua atividade bioquímica, em grupos funcionais. Esses 

princípios ativos são bem conhecidos pela indústria alimentícia, na intensificação sensorial dos 

sabores, na produção de inseticidas e de tintas, na cosmética e na perfumaria (KUMAR,2012). 

Portanto os óleos essenciais puros são substâncias complexas, de poder volátil relativamente 

fluidos, com coloração e fragrâncias variáveis com notas fortes, altamente concentrados, 

proveniente de folhas, flores, talos, caule, haste, pecíolo, casca, raízes ou outro elemento, produ- 

zidos praticamente por todas as plantas. As plantas aromáticas são assim denominadas por 

possuírem e sintetizarem essências em células secretoras individuais formando estruturas como 

ductos ou canais, distribuídas por todo o vegetal. Em geral, após a destilação das essências dá 

origem aos OE, salvo algumas exceções em que as essências são usadas sem qualquer tipo de 

tratamento. 

 
 

Óleos essenciais Efeito no organismo 

Alecrim (Rosmanirus officinalis) Antisseptico, analgésico, antidepressivos, e 

estimulante da memoria. 

Bergamota (Citrus bergamia) Melhora de humor, relaxante e antidepressivo. 

Cedro (Cedrus atlantica) Equilíbrio e estabilidade. 

Cravinho (Eugenia caryophyllata) Reconfortante e fortalecedor. 

Esclaréia (Sálvia sclarea) Relaxante, antidepressivo e sedativo. 

Eucalipto (Eucalyptus radiata) Purificador do ar e fortalecedor. 
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Flor de laranjeira (Citrus aurantium) Equilíbrio e relaxamento profundo. 

Gerânio (Pellargonium graveolens) Sedativo e relaxante. 

Hortelã-pimenta (Mentha piperita) Refrescante, melhora a concentração. 

Ylang-ylang (Cananga adorata) Além de diminuir a tensão, melhora o humor e 

estimula os sentindos hipnóticos e relaxante. 

Jasmin (Jasminum officinalis) Relaxante. 

Laranja (Citrus sinensis) Animo e estimulante. 

Lavanda (Lavandula officinalis) Reduz a tensão, o cansaço e a depressão, além de 

acalmar e revigorar os ânimos. 

Limão (Citrus limon) Refrescante e dinamizador. 

Rosa (Rosa damacena) Reduz a tensão, a depressão e age contra as dores de 

cabeça . 

Olibano (Boswellia carterii) Limpeza, inspiração 

Pinheiro (Pinus cembra) Calmante. 

Sândalo (Santalum album) Além de reduzir a insônia, é relaxante muscular e tem 

acao sedativa. 

Tominho (Thymus officinales) Reduz tensão, fadiga, ansiedade e age contra dores de 

cabeça. 

Fonte: O autor, 2022. 
 
 

 
Os óleos essenciais são utilizados para combater estresse, controlar sintomas da 

TPM, aliviar sintomas hormonais da menopausa, agi como cicatrizantes, mata germes, melhora 

o sono, diminuem a enxaqueca, traz mais energia, tem ação vermífuga, combate a inflamação 

e infecções e age estimulando as glândulas do aparelho respiratório. 

Uma gota de óleo essencial equivale a mais de 20 xícaras de chá. Dessa forma 

podemos confirma a pureza desses óleos. 

Conforme Alexsandra Nascimento et al no texto Aromaterapia: o poder das plantas 

e dos óleos essenciais (2020, p. 8): 

 
Para produzir um litro de óleo essencial é necessário, por vezes, toneladas de uma 
planta. Trata-se de uma terapia muito eficaz, mas também poderá ser deletéria, 
causando alergias, irritações e intoxicações, exigindo dos terapeutas conhecimento 
dos óleos, concentração de uso e melhor via de atuação (TISSERAND, 2017). 

 
Reações podem ser adquiridas pela qualidade dos OE dependendo do seu fabricante e sua 
purificação, No entanto o que diferencia os óleos essências de uma “droga”, é a quantidade 
utilizada em cada sessão por se tratar de óleos altamente concentrados e podem causar efeitos 
adversos. Não podem ser utilizados em excesso, e não podem ser expostos aos raios UV como 
exemplos os óleos cítricos. 
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Evidências científicas comprovam a eficácia da Aromaterapia como método não 
farmacológico para alívio da dor, náuseas, vômitos, depressão e insônia sintomas 
comuns em pacientes terminais acompanhados pela enfermagem. Desta forma, essa 
intervenção terapêutica oferece benefícios físicos, psicológicos e espirituais e pode 
servir como ferramenta de cuidados paliativos (MENDES et al., 2018 apud 
BANDEIRA, Marcela Marques et al, 2021, p. 4) 

 
 

Portanto, é certo que a aromaterapia representa uma importante ferramenta 

terapêutica complementar em potencial nas mãos dos profissionais de saúde, podendo pluralizar 

suas práticas e qualificar o cuidado com o resgate do humano, do empoderamento e da 

autonomia do cliente em relação à sua saúde. 
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4. METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa trata-se de uma revisão de literatura descritiva, onde o 

levantamento de dados foi realizado entre setembro a dezembro de 2021, nas bases de dados: 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline), Literatura Latina 

Americana e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e publicações de revistas nacionais. 

O material selecionado ressaltando dados considerados de relevância para o tema proposto. Em 

seguida foram organizados por assuntos para construir um corpo de conhecimento sobre a 

Aromaterapia na enfermagem. 

Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: estudos originais no idioma 

português publicados entre os anos de 2011 a 2021 e que atendessem ao objetivo da pesquisa, 

textos originais com acesso online. Excluíram-se estudos não originais, artigos repetidos, 

trabalho de conclusão de curso e residência, teses, carta de opinião, trabalho em outros idiomas. 

Foram utilizados os métodos de busca avançadas e atualizadas, categorizado por 

título, resumo e assunto em uma visão temporal com as palavras-chave “Enfermagem”, 

“Cuidados complementares”, "Aromaterapia", A pesquisa foi utilizada em uma base por vez 

através da combinação entre as primeiras palavras e a terceira. Os artigos encontrados passaram 

por uma triagem inicial onde foram selecionados através de seus títulos e resumos apenas 

artigos que abordasse o tema. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1. Analise dos artigos selecionados 

 
 
 

Após a leitura e analise dos artigos, foi confeccionado um quadro 1 que reúne 

informações como autores, e revistas, relacionando o titulo com o tipo de estudo. Foi observado 

a intervenção da enfermagem com a aromaterapia em diversos tratamentos. 

 
Quadro 1 – Sumarização dos artigos selecionados 

 
Autor/ano Titulo Tipo de estudo Revista 
Amaral et al (2019) Estresse/ansiedade/aromaterapia: 

pelo olhar da osmologia, ciência do 
olfato e do odor. 

Descritivos Brazilian journal of 
natural sciences 

Pessoa et al (2021) O uso da aromaterapia na pratica 
clinica e interprofissional. 

Observacionais Research, Society and 
Development, v.10,n 
.3 

Bandeira et al (2021) Aromaterapia clinica como 
intervenção terapêutica de 
enfermeiras(os) nos cuidados 
paliativos. 

Descritivos Revista de casos e 
consultorias , v.12 n .1 

Silva et al (2019) Aromaterapia para alivio da dor 
durante o parto. 

Descritivos Revista de 
Enfermagem UFPE on 
line. 

Domingos et al (2015) Massagem com aromaterapia: 
efetividade sobre a ansiedade de 
usuários com transtorno de 
personalidades em internações 
psiquiátrica. 

Descritivos Revista da escola de 
Enfermagem da USP 

Machado et al (2019) Aromaterapia no tratamento da 
ansiedade. 

Descritivos Revista saúde em foco 
-edição n 11 

Campos et al (2013) Aromaterapia e ansiedade: Revisão 
integrativa da Literatura. 

Observacionais Caderno de 
naturologia e terapias 
complementares -- 
vol.2 n 2 

Brito et al (2013) Aromaterapia: da gênese a 
atualidade. 

Observacionais Rev. Bras. Pi. Med. 
Campinas , v.15, n.4, 
p.789-793 

Fonte: O autor, 2022. 
 
 

 
Os principais estudos são publicações escassas e recentes, datadas principalmente 

dos últimos anos, publicadas em revistas Brasileiras renomadas, utilizando estudos descritivos 

e observacionais, na qual destaca a aromaterapia como um excelente método de tratamento para 

ansiedade, estresse e alivio de dor, isso porque essa técnica terapêutica e uma grande aliada na 

agitação do dia a dia. Apesar de todos os meios de pesquisas oferecidos atualmente pela 
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tecnologia, ainda e muito escassos trabalhos com a temática aromaterapia na enfermagem, além 

de ser algo que com o passar dos anos está cada vez mais debatido e utilizado pela área da 

saúde. 

De acordo com os artigos analisados, foi confeccionado um segundo quadro 

(quadro 2) que mostra as principais formas de uso e indicações da aromaterapia. 

 
Quadro 2: Estudos analisados com o uso de aromaterapia 

 
Autor ano Formas de uso Indicação 
Amaral et al (2019) Inalação, aplicação 

dérmica. 
Ação da aromaterapia no tratamento de estresse 
e ansiedade. 

Pessoa et al (2021) Aplicação tópica, 
inalatória ou olfatória. 

Redução da ansiedade, e promoção de bem- 
estar psicológico a contribuição no trabalho 
interprofissional. 

Bandeira et al (2021) Inalatória Cuidados paliativos a pacientes oncológicos 
com AIDS, doenças crônicas cardíacas e renais, 
doenças degenerativas e doenças neurológicas. 

Silva et al (2019) Acupressão, 
massagem, escalda pés, 
diluição em água para 
banho de imersão e 
inalação. 

Alivio da dor durante o trabalho de parto. 

Domingos et al (2015) Massagens Pacientes psiquiátricos com transtorno da 
personalidade e do comportamento adulto. 

Machado et al (2019) Inalatória Promover saúde emocional, física e mental. 
Campos et al (2013) Inalatória e massagens. Redução da ansiedade. 
Brito et al (2013) Massagens e inalatória. Estética, antimicrobiano 

Fonte: O autor, 2022. 
 

A representatividade da aromaterapia e os óleos essênciais faz-se presente em 

publicações de revistas qualificadas, destacando diversos óleos citados em diferentes 

realidades, como exemplos pacientes psiquiátricos, oncológicos, estressados, em trabalho de 

parto, com ansiedade ou depressão. 

Em cada caso o profissional responsável pelo tratamento usa a essência adequada e 

a forma de uso que melhor se encaixe para cada paciente. As principais formas de aplicações 

dos óleos essenciais apresentada no quadro foram, inalação por meio de pingos nas mãos ou 

em compressa e diluição do óleo em água para banho, meio tópico através de massagens e 

escalda pés. 

Conforme o estudo feito por Domingos e Braga (2014) as massagens em pacientes 

psíquicos internados ajudaram muito na redução da ansiedade, na melhora do sono e 

concentração. Esses efeitos também foram observados em outras publicações estudadas. 

De acordo com Silva, Sombra, Silva et al. (2019) o uso da aromaterapia no parto 

para alivio da dor, além de ser um método não farmacológica, ajuda na lucidez da paciente, 
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além de promover bem estar físico e mental. Os óleos essências são ultilizados em forma de 

inalação ou massagens devem ser acompanhados pela enfermeira obstetra. 

Os casos mais comuns em que se utiliza a aromaterapia trata-se de pacientes com 

ansiedade, por ser uma doença considerada o mal do século. Os óleos essências aliviam os 

sintomas que aparecem no momento da crise. 

 
5.2. Utilização dos óleos essências pela enfermagem 

 
 

As enfermeiras (os) devem ser capacitadas para este tipo de trabalho, assim como para 
outras formas de cuidados complementares. Na enfermagem paliativa, as enfermeiras 
(os) se concentram em fornecer conforto e manter uma qualidade de vida através do 
gerenciamento eficaz dos sintomas relacionados à doença e ao processo de fim de 
vida, que podem durar dias ou anos. E o foco deve ser, sempre que possível, com 
abordagens não farmacológicas (MORLEY, 2011 apud BANDEIRA, et al, 2021, p. 
8) 

 
 

A aromaterapia é mais utilizada pela enfermagem em cuidados paliativos, pacientes 

oncológicos, gestantes em trabalho de parto e centros cirúrgicos por meios não farmacológicos 

para alívio da dor em três situações: no processo de parturição, na dismenorreia e na dor 

oncológica. Na primeira situação, ela pode representar uma ferramenta importante na prática 

profissional do enfermeiro obstetra, durante o trabalho de parto por meio humanizado. sabemos 

que o trabalho de parto trata se de um meio natural com provocações de mecanismos hormonais 

que estimulam com as contrações uterinas para o nascimento fetal resultando assim a dor. Nesse 

momento as medidas não farmacológicas são adotadas para o alivio da dor. A equipe de 

enfermagem e responsável por essa ação da diminuição da dor e promover a paciente a 

oportunidade de construir uma perspectiva positiva de um momento especial que é a chegada 

do seu filho. A dor diminui após a inalação do óleo essencial de lavanda, estudos comprovam 

a diminuição da dor com os óleos de camomila romana, salvia, e olibanos, diluídos em óleos 

de amêndoas para massagem. 

Para Pessoa et al (2021, p. 8) o uso da aromaterapia na prática clínica e 
interprofissional: 

 
Para Lee & Shin (2017) a aromaterapia utilizando óleo essencial de gengibre promove 
a redução de náuseas e vômitos após cirurgias abdominais de grande porte. Além de 
possuir a vantagem de ser um método não invasivo, o óleo de gengibre é barato e de 
fácil administração, além de não possuir diversos efeitos secundários conhecidos. 

 
Segundo Farahani et al. (2019) a aromaterapia pode ser utilizada como terapia 
alternativa em pacientes com câncer, melhorando o estado geral destes atuando sobre 
a ansiedade, especialmente através da inalação e da massagem com lavanda, o que 
corresponde aos resultados encontrados em  outros estudos feitos com  pacientes 
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dialíticos, com idosos e com mulheres em trabalho de parto. A massagem com lavanda 
também se mostrou eficaz contra sintomas de depressão nos pacientes em 
quimioterapia. 

 

Os óleos essências são bastante utilizados em pacientes oncológicos, um dos meios e a 

substituição de um meio medicamentoso antieméticos, que controla a ânsia e vomito, bem como 

também contribuem com um efeito benéfico no sono através da inalação de óleos essências, 

como o gengibre citado anteriormente. Sendo utilizados, inclusive, após quimioterapias ou 

cirurgias. 

Ainda de acordo Pessoa et al (2021, p. 10): 

 
A ansiedade é um estado emocional que comporta um conjunto das diferentes 
experiências humanas, englobando sentimentos de medo, insegurança, apreensão e 
alteração dos estados de vigília ou alerta. Durante a internação psiquiátrica, expressa- 
se por meio de componentes psicológicos e físicos, como apreensão, medo, angústia, 
alterações nos sinais vitais e agitação psicomotora (Batistella et al., 2021). 
De modo geral, os benefícios da Aromaterapia na redução dos níveis de estresse 
podem ser entendidos por meio do relaxamento resultante da exposição ao aroma de 
óleo essencial. As moléculas químicas volatizadas influenciam a diminuição da 
atividade do sistema nervoso simpático concomitantemente à estimulação do 
parassimpático (Montibeler et al., 2018). Além disso, destaca-se a associação de 
mecanismo molecular em que os óleos essenciais emitem um sinal biológico às 
células receptoras do nariz, que o transmite ao sistema límbico e hipotálamo, 
desencadeando a liberação de neurotransmissores (Montibeler et al., 2018). 
A massagem com os óleos essenciais de Lavandula angustifolia e Pelargonium 
graveolens demonstrou efetividade na redução de parâmetros biofisiológicos dos 
profissionais da equipe de enfermagem de centro cirúrgico, redução essa evidenciada 
pela diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. Tais resultados corroboram 
os encontrados em pesquisas realizadas anteriormente, as quais demonstraram a 
efetividade da Aromaterapia apenas em parâmetros fisiológicos, suscitando estudos 
posteriores que possibilitem quantificar as evidências do seu uso em contextos de alta 
complexidade (Montibeler et al., 2018). 

 

Desse modo, um dos melhores óleos essências para saúde mental e o óleo de 

lavanda, utilizada por meio da inalação, pois além de sedante, tranquilizante, ajuda na 

diminuição da frequência cardíaca, e na pressão arterial. Podendo também ser utilizado na 

ausência de sono como relaxante. 

De acordo com o artigo de Nascimento e Prade (2020), o modo de administração, 

pode ser por inalação, massagens, compressas, unguentos, escalda-pés, associada a outras 

terapias naturais, como a terapia floral, a argiloterapia ou ainda dentro de outras racionalidades 

como a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), ayurveda ou a antroposofia. 

O relaxamento e a exposição são as formas mais comuns na prática da aromaterapia 
para o controle da ansiedade apresentando excelentes resultados na redução dos níveis 
de estresse. Através da volatização das moléculas químicas, ocorre, simultaneamente, 
a queda das atividades do sistema nervoso simpático, responsável pelas alterações no 
organismo em situações emergenciais, estimulando reações parassimpáticas que 
induzem o organismo ao retorno do estado de equilíbrio. Esse processo está associado 
a um complexo mecanismo molecular que emite sinais biológicos para as células 
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receptoras nasais, que por sua vez, fazem a transmissão para o sistema límbico e 
hipotálamo ligado ao tronco cerebral onde são coordenadas as atividades de emoções 
e sentimentos provocando a liberação de neurotransmissores (MONTIBELER, et al., 
2018). 

 

Dentre as formas de uso Amaral (2015) destaca que para o uso individual por inalação 

deve-se pingar uma (1) a três (3) gotas em qualquer um dos recursos seguintes: na palma das 

mãos, num lenço, no travesseiro, em um chumaço de algodão, num colar aromático, num 

inalador pessoal tipo aromastick, por vaporização úmida com água quente, entre outros. 

Portanto o meio de uso pode variar, porem os mais utilizados são por meio da 

inalação e por massagens cutâneas, cabendo ao profissional de saúde estar capacitado e 

compreender sobre as técnicas e indicações para que o faça da melhor forma. 

Na inalação os óleos essências são ultilizados por meditação, por meio de colares 

aromáticos e difusores. Os óleos também são utilizados em banhos aromáticos e massagens 

relaxantes. Com orientação do profissional e feita a inalação com as mãos ao pingar as gotas 

necessária no tratamento (NASCIMENTO; PRADE, 2020) 

Quando administrada por via cutânea através de massagem, as moléculas de óleos 

essências são absorvidas pela pele, e distribuídas através da corrente sanguínea para os tecidos 

corporais A pele é o principal órgão do corpo vinculado ao sistema neurossensorial por sua 

origem embrionária portanto os óleos essências podem ser usados diretamente no corpo ou, no 

caso de massagens, podem ser misturados a um óleo vegetais também chamados de 

carreadores, como o óleo de semente de uva, amêndoas doces, gergelim, rosa mosqueta, jojoba, 

girassol ou de coco fracionado, para melhorar o deslizamento dos movimentos e evitarem que 

os óleos essências são absorvidos rapidamente. Eles são emolientes que mantem a flexibilidade 

e solvibilidade da pele, exercendo um efeito protetor e hidratante evitando irritação, formando 

uma barreira que impede a perda excessiva da umidade dérmica (LINDQUIST; TRACY; 

SNYDER, 2018). 

Nas duas formas de utilização, as moléculas também irão estimular os nervos 

olfativos, que estão conectados diretamente com o Sistema Límbico (amígdala, tálamo, 

hipotálamo, as glândulas pituitárias e a pineal e o hipocampo), responsável por emoções, 

sentimentos e impulsos motivacionais, influenciando a frequência cardíaca, pressão arterial, 

frequência respiratória, memória e níveis hormonais (LINDQUIST; TRACY; SNYDER, 2018). 

A estimulação olfativa modifica quase imediatamente os parâmetros fisiológicos, 

tais como pressão arterial, pulso, tensão muscular, midríase, além de alterações cerebrais 

associadas à emoção, aliviando assim, a ansiedade, falta de concentração. Para isso, é necessário 
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o conhecimento sobre os aromas, suas fragrâncias e a experimentação para compreensão da 

influência dos óleos essenciais através do profissional da saúde capacitado capaz de distinguir 

utilidade de cada aroma. 

 
 

5.3. Principais óleos utilizados pela enfermagem 
 
 

As propriedades terapêuticas ainda podem variar de acordo com as partes da planta 

de onde foi extraído o óleo essencial: raízes, caule, folhas, frutas e flores (HOARE, 2010; 

GUMBEL, 2016). Portanto a função terapêutica do óleo extraído vai depender da parte em que 

foi retirada para verificação se e óleo essencial ou óleo vegetal. 

Na limpeza, pode ser utilizada a difusão ambiental de OE com propriedades 

antissépticas, como por exemplo óleos de eucalipto (Eucalyptus Globulus), limão (Citrus 

Limonum) ou tea tree (Melaleuca Alternifolia). O OE de lavanda, assim como o de camomila 

(Anthemis Nobilis) ou manjerona (Origanum Majorana) podem ajudar no relaxamento e com 

a qualidade do sono. 

De acordo com o autor ele ao citar limpeza do ambiente com as essências cítricas 

renova a ideia de Florence na qual acredita que um ambiente limpo, iluminado e a calmaria 

ajuda na rapidez da cura. Assim contribuído para a pratica da enfermagem. 

Os OEs contêm também propriedades antivirais, antifúngicas, antibacterianas e 

antissépticas. Evidências científicas comprovam sua eficácia em doenças respiratórias para 

alívio de sintomas como tosse, coriza e dispneia (ALI et al., 2015). São exemplos eucalipto 

(eucalyptus globulus) menta (mentha piperita), Hortelã-Pimenta (Peppermint) Melaleuca 

alternifólia. 

Conforme Nascimento e Prade (2020), tais efeitos foram descritos na literatura 

através do estudo do eucaliptol, presente no óleo essencial de eucalipto glóbulos. Sua atividade 

está relacionada à sua proteína TRPM8, produzindo reações neurossensoriais de refrescância e 

analgesia nos processos inflamatórios. A via inalatória é a via preferencial para essa finalidade, 

já que o óleo essencial percorre o trato respiratório com efeito tópico imediato e por absorção 

na corrente sanguínea posteriormente (TAKAISHI, 2012). 

O eugenol presente nos óleos essenciais de canela do ceilão e cravo possui grande 

potencial de ligação com proteínas responsáveis pela penetração e pela multiplicação do vírus 

(LANE, 2019; TALLEI, 2020; OVADIA, 2009); são exemplos utilizados pela enfermagem 

para defesa do sistema imunológico quanto aos óleos essenciais, há os relaxantes: lavanda 
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francesa, laranja doce, tangerina, cedro ou que ativam o metabolismo, como orégano, tomilho, 

canela, cravo e anis ou gengibre. O alecrim traz disposição, energia e coragem, é um excelente 

óleo para ser utilizado pela manhã, no entanto, hipertensos e epiléticos devem evitá-lo 

(GOEBEL, 2016; HOARE, 2010). Portanto para alguns óleos essências existe exceção de 

publico que pode fazer sua utilização, devendo ser apenas indicado pelo enfermeiro ou 

profissional da saúde. 

A popularização e experimentação da lavanda, principalmente nos países europeus, coloca 

à disposição do público uma infinidade de benefícios à saúde com boa aceitação no âmbito da medicina 

popular. Folhas e flores são utilizadas como diuréticos e repelentes contra insetos. Para uso interno, é 

feita a infusão com material seco da lavanda sendo ingerido como chá, o uso externo é praticado diluindo 

a planta com álcool hidratado. Há uma variedade de métodos de aplicação com a lavanda que auxiliam 

no tratamento de cólicas, tonturas, náuseas, nevralgias, dor de cabeça, reumatismo, úlcera, enjoos, asma, 

bronquite, gripe, dentre outras possibilidades que ainda permanecem no anonimato popular. O óleo 

essencial, produto mais apreciado da lavanda, além de suas propriedades medicinais e terapêuticas ganha 

cada vez mais espaço na indústria como ingrediente importante na área de cosméticos, perfumaria, óleos, 

xampus loções, sabonetes, entre outros (ADAMUCHIO, 2017). 

No artigo de Pacheco e Moraes (2021) A exemplo da lavanda, as ervas medicinais 

têm revelado suas propriedades terapêuticas mantendo vínculos com o universo empírico desde 

as mais remotas comunidades, neste sentido, a medicina popular explora várias possibilidades 

sinalizadas pelos vegetais aromatizantes, mesmo que não haja uma fundação científica que 

comprove as reais propriedades farmacológicas das plantas aromáticas. 

Empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida mesmo que não 

tivesse comprovação cientifica, podendo se repassado de pais para filhos, assim como eles 

aprenderam com nossos avós, como exemplo chás aromáticos, banhos de ervas, aromas 

alimentícios entre outros. 

Um dos óleos mais bem ultizados e o óleo de lavanda, como citado anteriormente 

muito apreciado por europeus, mais os demais países não ficam atras, a essência de lavanda em 

muita coisa ao nosso redor, como em alimentos, perfumarias, produtos de higienes entre outros. 

 
O óleo essencial de Bergamota (Citrus bergamia) é utilizado em tratamentos 
terapêuticos e medicinais. Possuem propriedades sedativas, antissépticas, analgésicas, 
digestivas e antibactericidas. Grande parte dos compostos químicos dos componentes 
da bergamota são voláteis, sua utilização é efetiva como terapia antidepressiva e 
calmante, sendo indicados para combater o estresse e a ansiedade com efeitos 
sedativos e energizantes provocados pelo seu cheiro agradável (CAMARGO, 2019). 

 

O óleo essencial de bergamota por ser de aspecto cítricos pode ser ultilizados na 

limpeza de ambientes, causando sensação de bem estar e ajudando paciente a relaxar. 
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Embora sejam muitos os benefícios dos óleos essenciais, Oliveira (2019) ressalta que para 

sua utilização, devem ser observados diversos cuidados, devido à possível toxicidade de alguns de seus 

componentes. Adverte que é imprescindível a garantia da qualidade do material utilizado e cita cuidados 

na manipulação, armazenamento e utilização dos óleos essenciais na prática da aromaterapia, visando a 

segurança e eficácia da prática. Por fim, conclui que é de extrema importância que a aromaterapia seja 

praticada por profissionais com formação adequada, já que engloba um conhecimento vasto de 

diferentes áreas científicas. (PACHECO, Vera Aparecida Pinto; MORAES, Francine Campolim, 2021, 

p. 11) 

Assim como qualquer outra terapia, os óleos essências devem ser estudados, para 

uma melhor administração, deve saber qual melhor essência para cada caso para um melhor 

resultado, desse modo é imperativo que os profissionais de enfermagem busquem a capacitação 

e compreensão desse vasto universo que a aromoterapia possui, para que possa proporcionar 

uma melhor ação terapêutica ao paciente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As funções da aromaterapia nos cuidados com a saúde como intervenção 

complementar, atualmente tem ganhando muito destaque ao promover bem estar ao paciente. 

Através de relaxamento, redução de dor, náuseas, fadigas, diminuição da ansiedade e depressão, 

oferecendo uma melhor qualidade de vida além de prevenção e tratamento de doenças. 

As abordagens praticas profissionais da enfermagem com o uso da aromaterapia 

contribui com o interesse por meio de estratégias, promovendo o bem estar físico, emocional, 

mental, psicológico e espiritual dos pacientes. Ressaltando que o profissional de enfermagem 

deve ser capacitado, tanto nas aplicações das PICs, quanto sobre os fundamentos do trabalho 

interprofissional, desse modo o profissional deve buscar materiais que possam contribuir para 

embasar o uso da aromoterapia para promover maior qualidade de vida ao paciente. 

Os Principais métodos de aplicações da aromaterapia atualmente mais utilizados no 

Brasil é por meio da inalação, e dérmica ou meio tópico. Existe também a via oral, porém não 

é indicada o uso, pois ainda faz parte de estudos por especialistas. 
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