CO L E TÂ NE A BLO G T ER R A F LO R

P R E FÁC I O

A Internet em geral, mas especialmente as redes sociais, se
caracterizam pela extrema volatilidade da informação.
Você posta alguma coisa agora e em 24h ninguém mais acessa.
Já está fora do alcance no seu feed. Já virou passado distante.
O que você faz então, por exemplo, com um post de extrema
relevância publicado num blog há 5 anos atrás para fazê-lo
ganhar vida novamente e chamar a atenção das pessoas para a
temática sobre o qual ele aponta ?
Esta foi a pergunta que eu me fiz em relação à vários textos e
artigos que eu venho publicando como uma das principais colaboradoras do blog da Terra Flor Aromaterapia.
Conversando com o Vistar Pinheiro, co-fundador da Terra Flor,
chegamos à seguinte conslusão:
Existem duas opções.

Vishwa Schoppan
Bióloga e Aromaterapeuta

Uma é simplesmente publicar de novo.
A outra é fazer o que estamos propondo aqui, apresentar como
ebook.
Temos a esperança que esse formato possa resgatar material
importante e útil para nossos leitores, mantendo-o acessível e
com foco de interesse por mais tempo. Desejamos também que
possam seguir contribuindo para a pesquisa e conhecimento
dentro da área de Aromaterapia.
Agradeço à Terra Flor Aromaterapia que apoiou este projeto
editorial, re-editando não somente textos meus, mas todos
aqules com os quais estive ativamente envolvida na curadoria e
seleção do material nas mais diversas fontes.
Esperamos que possam apreciar o ebook hoje e por muitos
anos ainda, tendo em vista que o conhecimento, quando fundamentado, não tem data de expiração.
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ATUALIDADES
POR QUE ESCOLHER OS ORGÂNICOS?
PUBLICADO EM 24/05/2017 por Vistar Pinheiro
www.terra-flor.com/blog/oleos-essenciais-organicos

Os produtos orgânicos tem suas matérias-primas cultivadas sem o uso de agrotóxicos e seu processamento não leva qualquer tipo de aditivo químico. Eles evitam
problemas de saúde que normalmente são causados pelas substâncias químicas
provenientes dos agrotóxicos, como reações alérgicas/respiratórias, distúrbios hormonais, problemas neurológicos e até mesmo o câncer.
Um estudo realizado na UFPR revelou que os alimentos orgânicos possuem mais
fibra alimentar, proteína e minerais (como ferro e potássio) do que suas opções
não-orgânicas. A pesquisa revelou também que nos alimentos orgânicos a concentração de nitratos e nitritos, conservantes que podem ser cancerígenos e provocar
má formação genética, é menor.
Além disso, a produção de orgânicos respeita o meio ambiente, pois o uso intensivo
de produtos químicos no cultivo afeta o solo, o ar, a água, os animais e as pessoas.
Mas por quê os produtos orgânicos custam mais caro? Para responder essa pergunta é preciso entender como funciona a certificação.
Ter apenas a palavra ORGÂNICO na embalagem não garante que o produto está
livre de contaminação por agrotóxicos ou que foi cultivado sem excessos de adubos químicos. A garantia é a presença do selo SISORG na embalagem do produto.
Aquele que diz “Orgânico Brasil”. Para uma empresa ter o direito de usá-lo precisa
atender a uma legislação muito específica, a lei n. 10.831 de 23 de Dezembro de
2003.
Uma das várias exigências legais diz que para serem comercializados, os produtos orgânicos precisam ser certificados por uma terceira parte, normalmente uma
empresa certificadora que garanta a validade dos processos de cultivo. O produtor
de orgânicos precisa comprovar que seu produto ou matéria prima foi cultivado em
solo que nunca tenha sido agredido anteriormente por agrotóxicos, pesticidas, herbicidas ou adubos químicos, ou que tenha respeitado um período de descanso para
descontaminação.

Precisa também estar em conformidade com a legislação trabalhista e ambiental.
Quem atesta todos estes requisitos é a empresa certificadora. Já o agricultor convencional, por sua vez, é eximido de qualquer uma dessas exigências.
O que poucas pessoas pensam na hora de desembolsar um pouco mais por um
produto certificado orgânico é que ela está pagando para ter a certeza de que
está adquirindo algo verdadeiramente orgânico.
E menos pessoas ainda percebem que os orgânicos podem ser mais caros no curto prazo, mas se pensarmos no longo prazo, essa diferença de valor desaparece
quando pensamos nas despesas de saúde derivadas do consumo de substâncias
tóxicas. Sem falar nos custos ambientais do uso de agrotóxicos, que contaminam
solo, ar e água, estes incalculáveis.
A Terra Flor conta com vários produtos orgânicos em sua linha, no intuito de sempre fortalecer os produtores brasileiros, oferecendo opções mais saudáveis aos
consumidores.
Conheça os produtos orgânicos Terra Flor abaixo!

Terra Flor Orgânico:

https://terra-flor.com/categoria/colecoes-terra-flor/terra-flor-organico/

*Fontes:
https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernobiologicas/article/view/284
http://www.redalyc.org/html/4717/471747519009/
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ATUALIDADES
ANVISA APROVA FÓRMULA REPELENTE
COM ÓLEOS ESSENCIAIS
PUBLICADO EM 13/01/2016 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/repelente-com-oleos-essenciais-anvisa-aprova

A busca por repelentes para afastar o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus, eficientes e seguros para o uso no corpo humano
levou o dermatologista Djalma Marques e a engenheira química Fátima Fonseca a
buscarem uma formulação com produtos naturais, sem a presença de DEET, aditivo
químico comum entre os repelentes comercializados. O DEET, segundo os pesquisadores, já foi proibido em alguns países por ser considerado agente mutagênico
das células da pele.
A formulação a base de óleo vegetal de andiroba, óleo essencial de cravo, citronela,
alecrim e probióticos (microrganismos que repõem as substâncias da pele perdidas
durante o banho com sabonetes comuns) foi a provada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), e pode ser usada por grávidas e bebês recém nascidos.
O projeto de criação da fórmula foi baseada em evidências de uso nas comunidades
indígenas, aprovado no ministério de ciência e tecnologia e financiada pela FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos). Segundo os pesquisadores não há contra indicação para o uso desse repelente.
Pesquisas são realizadas sem medir esforços, porém precisamos também focar na
eliminação dos insetos. Para isso toda a conscientização da sociedade é necessária,
afirmam os pesquisadores.

DICA TERRA FLOR:
- Bebês, crianças até 5 anos de idade e idosos:
Em 30ml de óleo vegetal de andiroba, pingue 10 gotas de óleo essencial de alecrim qt. Cineol, 12 gotas de óleo essencial de citronela e 5 gotas de óleo essencial
de cravo folha. Agite bem e passe no corpo nas áreas expostas e curta o verão
junto a sombra das árvores.
- Adultos:
Em 30ml de óleo vegetal de andiroba pingue 15 gotas de óleo essencial de alecrim qt. Cineol, 25 gotas de óleo essencial de citronela e 15 gotas de óleo essencial de cravo folha. Agite bem e passe no corpo nas áreas expostas e curta o
verão junto a sombra das árvores.
Texto na íntegra acessível em: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/12/dermatologista-pernambucano-cria-repelente-natural-contra-o-aedes.html
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ATUALIDADES
TRANSGÊNICOS: NÃO DÁ PARA NÃO SE
POSICIONAR.
PUBLICADO EM 23/10/2015 por Vistar Pinheiro
www.terra-flor.com/blog/transgenicos-nao-da-para-nao-se-posicionar

Existem assuntos que não tem como não se posicionar.
Os transgênicos é um deles, pois está diretamente relacionado à nossa saúde.
Os alimentos transgênicos podem estar no nosso prato todos os dias e ainda não
existem evidências científicas que dêem 100% de segurança sobre seu consumo.
Vários países da Europa já baniram o cultivo desse tipo de organismo vivo. Inclusive,
a Dinamarca recentemente tornou-se o primeiro país do mundo a produzir somente
alimentos orgânicos, assumindo a vanguarda e apontando a direção que todos nós
deveríamos tomar. A decisão dinamarquesa significa uma nação livre de venenos
agrícolas e que respeita a segurança alimentar do cidadão, com alimentos seguros e
de muito melhor qualidade nutricional.
Mas por que o Brasil anda na contramão da história, não só permitindo, mas eliminando a exigência de identificar no rótulo alimentos que contenham transgênicos?
Sabemos que as grandes companhias interessadas na venda das sementes (e dos
venenos) têm muito poder perante nossos representantes do Poder Legislativo, e
por isso, muitas vezes cria-se um jogo de forças desigual.
É importante fomentar o debate e manter-se informado.

Nesse sentido, apontamos abaixo o link para a publicação “Lavouras Transgênicas: riscos e incertezas”.
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/LAVOURAS_
TRANSGENICAS_RISCOS_E_INCERTEZAS_MAIS_DE_750_ESTUDOS_DESPREZADOS_PELOS_ORGAOS_REGULADORES_DE_OGMS.pdf
O livro, disponível gratuitamente em pdf, aponta mais de 750 estudos desprezados pelos órgãos reguladores. Mostra que a maioria das promessas das empresas
responsáveis pelas sementes, tais como diminuição no uso de agrotóxicos, maior
resistência às pragas, plantas mais nutritivas e saborosas, resistência a mudanças
climáticas, nada disso se cumpriu.
O livro tem linguagem científica, mas para aqueles que desejam entender melhor,
a leitura é imprescindível.
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AROMATERAPIA E CIÊNCIA
É POSSÍVEL ALIVIAR A DOR NO TRABALHO DE PARTO
SEM O USO DE MEDICAMENTOS?
PUBLICADO EM 19/04/2017 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/aliviar-a-dor-do-parto-sem-medicamentos

Todos nós sabemos que a dor do parto é própria da natureza humana. Diferente de outras experiências dolorosas agudas e crônicas, ela não está associada à nenhuma patologia, mas ainda assim, algumas mulheres a consideram a pior dor já sentida.
A dor do parto é resultante de complexas interações, de caráter inibidor e excitatório.
Apesar de seus mecanismos serem semelhantes aos da dor aguda, existem fatores
específicos do trabalho de parto de natureza neurofisiológica, obstétrica, psicológica e
sociológica que podem interferir. Por isso, as opções não farmacológicas podem auxiliar
a mulher no alívio da dor.
É fundamental o equilíbrio emocional durante o trabalho de parto, pois quando os
níveis de adrenalina estão altos, o sistema nervoso simpático é imediatamente ativado,
fazendo com que os níveis plasmáticos do hormônio liberador de corticotrofinas, do
hormônio adenocorticotrófico e do cortisol também aumentem. O que comprova que o
estresse é um mecanismo biológico adaptativo de defesa.
Levando em consideração esses aspectos, torna-se evidente que é fundamental desenvolver ações para diminuir o nível de ansiedade e estresse da mulher durante este
momento tão especial, pois mesmo com a utilização de inúmeros analgésicos, aparentemente, sozinhos, eles não conseguem controlar esse fenômeno tão amplo que é a dor
do parto.
“Os Métodos Não Farmacológicos (MNFs) para alívio da dor, utilizados durante o trabalho
de parto, são tecnologias de cuidado que envolvem conhecimentos estruturados quanto ao
desenvolvimento da prática de enfermagem em centro obstétrico. O uso desses métodos vem
sendo alvo de estudos desde a década de 60, entretanto, de maneira geral, passaram a ser introduzidos em algumas maternidades brasileiras a partir da década de 90, com o movimento
de humanização do nascimento e com as recomendações do Ministério da Saúde (MS) para
assistência ao parto.” Gayeski; Brüggemann, 2010.

Os Métodos Não Farmacológicos são baseados em conhecimentos estruturados,
sem a necessidade de equipamentos sofisticados para sua utilização, podendo
ser aplicados pelo acompanhante da escolha da parturiente. Os MNFs podem ser
classificados como tecnologia leve-dura, pois são baseados nos saberes estruturados, tanto dos profissionais de saúde como em relação à clínica e a epidemiologia.
Odaléa Maria Brüggemann (Doutora em Tocoginecologia e Docente do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
da UFSC) e Michele Edianez GayeskiI (Mestre em enfermagem e Enfermeira do
Hospital Universitário da UFSC) realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de avaliar os resultados maternos e neonatais decorrentes da utilização de
Métodos Não Farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto.
A revisão sistemática consiste em um estudo secundário, que tem por objetivo
reunir estudos semelhantes avaliando-os criticamente em sua metodologia e
reunindo-os numa análise estatística, chamada metanálise.
Para a execução da revisão sistemática foi realizada uma pesquisa nas bases de
dados CINAHL, MEDLINE, LILACS, SciELO, SCOPUS e Isi Web of Science, onde
foram estudados 12 ensaios clínicos randomizados elegíveis, publicados entre os
anos de 1980 e 2009, que avaliaram o banho de imersão, a massagem e a aromaterapia.

SEGUE NA PRÓXIMA PÁGINA
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AROMATERAPIA E CIÊNCIA
É POSSÍVEL ALIVIAR A DOR NO TRABALHO DE PARTO
SEM O USO DE MEDICAMENTOS?
Os resultados da metanálise realizada mostraram:
Banho de imersão: para não prolongar o trabalho de parto e prejudicar os resultados
neonatais, o banho de imersão deve ser iniciado após 3cm de dilatação. A temperatura
da água, o tempo de permanência na banheira e a dilatação cervical para o início da
intervenção devem ser avaliados cuidadosamente, pois podem alterar o progresso do
trabalho de parto;
Massagem: foram avaliadas massagens na região dorsal, nos pés, na cabeça, nos ombros
e nas mãos, envolvendo 238 primíparas (mãe do primeiro filho) e multíparas (mulheres
que já tem filhos). O estudo mostrou que a massagem pode ser eficaz no alívio da ansiedade, dor e estresse, sendo mais efetiva para reduzir a dor quando utilizada no começo
da fase latente.
A aromaterapia durante o trabalho de parto foi estudada através da avaliação de 513
parturientes. A aplicação do método foi realizada por parteiras não aromaterapistas e o
óleo essencial foi aplicado através de acupressão, massagem, escalda pés, diluição em
água para banho de imersão e inalação. L. augustifolium (lavanda) foi o óleo mais usado
através de inalação e massagem, por escolha da parturiente. As pesquisadoras chegaram a conclusão que a dor, a ansiedade e o medo foram menores para 86% das mulheres que receberam a intervenção. Em relação aos resultados neonatais, houve uma
redução de admissões de bebês na UTIN (Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal).
Tendo em vista os aspectos avaliados, é necessário estabelecer parâmetros de aplicação
de cada método para que os resultados maternos e neonatais sejam positivos e contribuam para a satisfação da mulher.

Concluímos, então, que nem todos os métodos são eficazes no alívio da dor, mas
que podem reduzir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo satisfação. É
importante ressaltar que a redução dos níveis de estresse pode prevenir a hiperventilação e, consequentemente, a alcalose respiratória, reduzindo assim a liberação de catecolaminas, o que contribui para uma melhor perfusão placentária e
menores índices de acidose fetal, gerando resultados neonatais positivos.
A escolha do método a ser utilizado durante o trabalho de parto deve ser feita
tendo em vista as características abrangentes e individuais da dor, assim como
todas as variáveis que estão envolvidas na experiência do nascimento. O uso de
medidas não farmacológicas exige da parturiente um maior controle sobre seu
próprio corpo e emoções. Devemos sempre levar em consideração a individualidade de cada mulher e os sentimentos que acentuam-se durante o trabalho de
parto, assim como conhecer os efeitos dos métodos não farmacológicos. Por isso
é imprescindível a realização de pesquisas com o intuito de conhecer as preferências das parturientes em relação ao tipo de método utilizado.
Fonte:
Gayeski M, Brüggemann O. Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto:
uma revisão sistemática. Santa Catarina (SC); 2010.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072010000400022&lng=pt&nrm=iso
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AROMATERAPIA E CIÊNCIA
ÓLEOS VEGETAIS: EXCELENTES CARREADORES
PARA OS ÓLEOS ESSENCIAIS
PUBLICADO EM 02/03/2016 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/oleos-vegetais-excelentes-oleos-carreadores

Os óleos vegetais (OV) são usados para diluir os Óleos Essenciais antes da sua aplicação
na pele. Chamados também de óleos carreadores (OC), pois oossibilitam que os Óleos
Essenciais sejam absorvidos pela pele e a partir daí, através da corrente sanguínea, circulem por todo o organismo.
Geralmente os OV são prensados a frio a partir das partes gordurosas das plantas. Ao
contrário dos Óleos Essenciais que evaporam e possuem aromas concentrados, os OV
não evaporam e não contêm aromas tão fortes.
Óleos e manteigas vegetais são ricos em emolientes, substâncias que mantêm a suavidade, a maciez e a flexibilidade da pele, protegendo-a também contra a secura e a perda
da umidade dérmica.
O processo de extração é fundamental para garantir suas propriedades e características.
Muitos óleos comercializados no varejo são prensados a altas temperaturas, o que faz
com que as moléculas se desagreguem, saturando-se e perdendo seu efeito terapêutico.
Os OV possuem alto potencial de oxidação. Adicionando algumas gotas de óleo de jojoba, que são ricos em Vitamina E, tem-se ação antioxidante ajudando a manter as características originais do óleo vegetal por mais tempo.
Os OV e manteigas vegetais mais utilizados são: barú, gergelim, semente de uva,
macadâmia, jojoba, rosa mosqueta, amêndoa doce, girassol, oliva, prímula, soja, manteiga de cupuaçu, de karité e de cacau, entre outros.
Como funcionam os Óleos Vegetais (OV)
Os óleos vegetais penetram facilmente na pele, nutrindo, protegendo e reconstituindo
a camada córnea. Dão brilho à pele deixando-a fina e flexível, graças à sua ação amaciante, flexibilizante, tonificante e regeneradora. Previnem o envelhecimento precoce
protegendo a pele contra a secura e a perda de umidade.
Dificilmente provocarão alguma reação alérgica, pois apresentam total compatibilidade
com as membranas das células. Os OV apresentam vitaminas, lecitinas, minerais e ácidos graxos insaturados.
Muitos Óleos Essenciais não podem ser usados puros sobre a pele por apresentarem
dermoagressividade. Para que possam ser usados com segurança, devem ser diluídos
em OV. Quando se adiciona Óleo Essencial aos OV, estes também serão absorvidos pela
pele, atingindo a corrente sanguínea e produzindo efeitos terapêuticos como relaxamento, cicatrização, etc.

Óleos Vegetais
Porcentagens de ácidos graxos presentes nos Óleos Vegetais
Óleo vegetal
Abacate
Baru
Gergelim
Germe de Trigo
Jojoba
Rosa Mosqueta
Semente de Uva

Ômega 6 Ômega 3 Ômega 9
10-15%
6%
43%
53%
0,1%
44%
68%

------0,5%
7%
--36%
1%

45-75%
50%
--30%
71%
16%
16%

“Para hidratação após o banho, retire o excesso de água do seu corpo com as mãos e
então espalhe o óleo vegetal com óleos essenciais em todo seu corpo ainda molhado.
Espere alguns segundos para que o óleo seja absorvido pela pele, só então enxugue-se. Essa sinergia transformará a sua pele. Ela ficará suave e acetinada. O aroma
dos óleos essenciais fornecerá um bem estar físico e psíquico.
Para a beleza dos cabelos secos e danificados, pode-se massagear todo o couro cabeludo com a sinergia de óleo vegetal e essencial, antes de dormir. Deixe agindo por toda
a noite, lavando os cabelos ao acordar. Esse processo lhe proporcionará cabelos brilhantes, suaves e fáceis de pentear. É um excelente tratamento para cabelos ressecados pelo sol, vento, tinturas e banhos de mar. É o segredo dos cabelos das haitianas e
indonesianas.
Esta forma de utilização também é indicada para mãos, cotovelos, sola dos pés secas
e rachadas, rugas, cicatrizes, insolações, unhas quebradiças, seios machucados pela
amamentação e assaduras de bebês.”
(Chantal&Lionel Clergeaud, 2003 - Amyris Edition)
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AROMATERAPIA E CIÊNCIA
ÁGUAS FLORAIS: ENTENDA O QUE SÃO, PRA QUE
SERVEM E COMO USAR
PUBLICADO EM 20/01/2016 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/o-que-sao-aguas-florais

Uma alternativa segura, suave e menos dispendiosa para o uso de óleos essenciais são
as raras ÁGUAS FLORAIS, um outro produto do processo de destilação a vapor que
produz os óleos essenciais utilizados na aromaterapia.
Para entender como se obtém as águas florais precisamos compreender em primeiro
lugar o processo da destilação a vapor. Um recipiente com uma grelha é preenchido
com as plantas frescas ou secas. O fundo do recipiente é preenchido com água, a qual
é, em seguida, aquecida. À medida que a água chega no ponto de ebulição, o vapor sobe
passando através da planta. A ação resultante do calor e da pressão do vapor explode as
minúsculas células glandulares que contêm óleo essencial da planta.
Quando o vapor sobe para a parte superior, transporta os óleos essenciais voláteis com
ele. O vapor sai através do tubo na parte superior. O tubo é, então, enrolado dentro de
outro condensador cheio com água fria. Este gela rapidamente o vapor aromático, transformando-o de volta para líquido. Este líquido aromático é recolhido num separador. O
óleo essencial, geralmente mais leve, flutuará no topo, enquanto o destilado à base de
água enche o separador.
A Água Floral é então separada a partir do óleo essencial. Em alguns casos, a água
restante é simplesmente descartada. No entanto, esta água contém ambas as moléculas
do óleo essencial, bem como todos os elementos solúveis em água da planta que não
estão presentes no óleo.
Devemos distinguir óleos essenciais adicionados a água destilada de Água Floral. Pois,
a Água Floral possui muitos outros benefícios terapêuticas. Algumas Águas Florais têm
muitos usos. Elas podem complementar os óleos essenciais, bem como alargar o âmbito
dos próprios óleos.
Por exemplo, usamos:
Água Floral de Alecrim
para auxiliar na limpeza dos poros e promover hidratação imediata e profunda, protegendo todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, oleosas e com acne.
Água Floral de Camomila alemã (azul)
combater dermatoses, psoríase, eczema e pele seca, além de controlar a queda de cabelo e ajudar na cicatrização de feridas no couro cabeludo.

Água Floral de Citronela
para repelir insetos, atuar na cicatrização de picadas de mosquito, além de combater a oleosidade da pele e do couro cabeludo.
Água Floral de Goiaba
auxiliar o tratamento de peles com manchas, acne, rugas e espinhas, sendo
também um potente regenerador.
Água Floral de Lemongrass
diminuir a oleosidade da pele e do couro cabeludo, e repelir insetos.
Água Floral de Palmarosa
para combater a pele seca e com acnes, sendo um potente regenerador.
Água Floral de Pitanga
combater a oleosidade da pele e do couro cabeludo, sendo também um potente
antioxidante e anti-idade.
Água Floral de Tea Tree
ajudar no tratamento de diversas dermatites e em picadas de mosquito, e como
tônico capilar e anti-caspa.
Referências:
Clark, M. Essential Waters: Hydrosols, Hydrolats & Aromatic Waters. Nature’s
Gift, Inc.. Edição do Kindle, 2014.
Catty, S. Hydrosols: The Next Aromatherapy. Healing Arts Press, 2001.
Price L. Understanding Hydrolats: The Specific Hydrosols for Aromatherapy: A
Guide for Health Professionals. Churchill Livingstone , 2004.
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O que é:

A dermatite atópica, também conhecida como eczema atópico, é um dos tipos mais comuns de
dermatite. É definida como uma doença crônica da pele que apresenta erupções que coçam e
apresentam crostas.

Causas:

A causa exata da dermatite atópica ainda é desconhecida, mas a ciência acredita que a combinação de pele seca e irritável com mau funcionamento do sistema imunológico esteja entre as
causas mais prováveis.
Especialistas acreditam que a dermatite atópica possa ter uma base genética. Dessa forma, as
causas deste tipo de eczema estariam atreladas às causas da asma e rinite alérgica. Porém, nem
todas as pessoas com dermatite atópica apresentam asma ou rinite alérgica, e nem todas as
pessoas com essas doenças desenvolvem dermatite atópica.

Sintomas:

Dermatite atópica é caracterizada por um ressecamento epitelial com prurido (coceira) que
levam a lesões escoriadas, além de outros sintomas como:
Vermelhidão ou inflamação na pele que causam coceira;
Pele danificada, lesada, com alterações na coloração, mais clara ou escura que o seu tom normal;
Áreas espessas ou parecidas com couro, que podem ocorrer após irritação e coceira prolongadas.
Fatores desencadeantes:
O desenvolvimento de dermatite atópica, incluem: Alergia a pólen, mofo, ácaros ou animais;
Contato com materiais ásperos;
Pele seca;
Exposição a produtos químicos irritantes, fragrâncias (essências sintéticas) ou corantes adicionados a loções hidratantes, sabonetes ou shampoos;
Stress.

Diagnóstico:

Não há nenhum exame específico para diagnosticar a dermatite atópica, ou seja: o diagnóstico é
clínico e feito pelo médico, através do exame da pele durante a consulta.

Fonte: Department of Urology and Nutrition, Case Western Reserve University; University Hospitals Case Medical Center;
Case Comprehensive Cancer Center, Cleveland, OH 44106, USA.

Tratamento convencional:

O tratamento de dermatite atópica convencional é feito geralmente à base de medicamentos tópicos, aplicados diretamente na área afetada. Anti-histamínicos, cremes com
corticóides, antibióticos e imunossupressores orais.
Alguns anti-histamínicos combatem a coceira e podem causar sonolência, mas ajudam
a diminuir a coceira durante o sono. Consulte seu médico para verificar se há opções de
medicações que não causem sonolência.

Tratamento Aromaterápico:

Os óleos essenciais de camomila alemã ou azul, cedro Atlas, gerânio, lavanda francesa,
mirra, palmarosa, patchouli e tea tree, são os mais indicados.
Associa-se esses óleos essenciais a óleos vegetais como: andiroba, castanha do Brasil,
pracaxi e rosa mosqueta.

Receitinha da vovó:

em 1 colher de sopa de óleo vegetal adicione 5 gotas de óleo essencial. Aplique esse
óleo nas área afetadas.
Nesse artigo exploraremos o potencial anti-inflamatório da camomila alemã ou azul:
Camomila alemã ou azul (Matricaria recutita): aplicações tópicas de camomila
demonstraram ser eficaz no tratamento de dermatite atópica. A camomila alivia o
desconforto associado com eczema. Num estudo randomizado em pacientes que
sofrem de eczema atópico grau médio, comparou a ação do creme Kamillosan a base de
camomila com um creme com 0,5% de hidrocortisona e um placebo, consistindo apenas
de creme veículo. Após 2 semanas de tratamento, o creme Kamillosan mostrou uma
ligeira superioridade em relação a 0,5% de hidrocortisona e uma diferença marginal, em
comparação com o placebo. Mais pesquisas são necessárias para avaliar a utilidade de
camomila tópica na gestão de eczema ou dermatite atópica.
As flores de camomila contém 1-2% de óleos voláteis incluindo α-bisabolol, óxidos de
ct-bisabolol A e B e matricina (geralmente convertida para Camazuleno), bem como
outros flavonóides que possuem propriedades anti-inflamatórias e antiflogísticos). Um
estudo realizado em voluntários humanos demonstrou que os flavonóides de camomila
e óleos essenciais penetram as camadas mais profundas da pele. Esta é a chave para
seu uso como agente anti-inflamatório tópico. Atividade anti-inflamatória da camomila
envolve a inibição dos lipopolissacáridos (LPS) induzidos por prostaglandina E2 e a atenuação da actividade enzimática da ciclo-oxigenase (COX-2), sem a forma constitutiva,
COX-1, sendo afectada.
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Na universidade de Columbia, em Nova York, pesquisas comprovaram que a fricção
de óleos essenciais na plantas dos pés afeta o sistema nervoso autônomo em poucos minutos, interagindo com todos os nossos hormônios e neurotransmissores.
Além de equilibrar o nosso organismo com rapidez, esta técnica também nos dá
muita segurança para utilizar qualquer óleo essencial, pois na pele da planta dos pés
nenhum óleo essencial apresenta dermoagressividade. Ou seja, na planta dos pés os
óleos essenciais não causam irritação.
Para os Óleos Essenciais muito dermoagressivos como Ajowan, Canela, Lemongrass,
Orégano e Tomilho pingue diretamente na sola do pés e friccione pé com pé. Já para
os outros Óleos Essenciais que não apresentam essa dermoagressividade a fricção
poderá ser realizada com a palma da mão.
Nossa dica para você hoje é: friccione 3 gotas do Óleo Essencial de Alecrim qt. cineol na planta de cada pé ao acordar pela manhã para trazer ânimo e disposição para
seu dia.
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AROMATERAPIA AJUDA A ALIVIAR A DOR,
DEPRESSÃO, ANSIEDADE E ESTRESSE EM
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PUBLICADO EM 06/05/2015 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/aromaterapia-ajuda-idosos

Uma pesquisa com idosos comprovou que a Aromaterapia foi capaz de aliviar os sintomas emocionais negativos, depressão, ansiedade e dor crônica. Manter as pessoas
idosas sem dor e com boa saúde psicológica é a chave para o envelhecimento saudável.

Dor e as vias olfatórias em humanos têm sido consideradas relacionadas. Em um
estudo envolvendo o gene SCN9A, concluiu que uma perda da função do gene
leva a uma perda da função da sensação de dor e percepção de odor.

A dor é um problema global e comum entre as pessoas idosas em todo o mundo. A população idosa está aumentando em proporção à população como um todo. O envelhecimento da população aumentará a carga sobre os serviços de saúde e bem-estar social.

Para esse estudo foi criado um programa de quatro semanas, que consistiu em
quatro sessões de Aromaterapia domiciliares auto-administradas. E, mais quatro
sessões de Aromaterapia realizadas uma vez por semana, no centro de idosos da
comunidade. Nas sessões, óleos essenciais de Lavanda e Bergamota foram
administrados por inalação.

A dor traz muitos problemas para as pessoas mais velhas, incluindo disfunções físicas
e psicológicas. A prevalência da dor em pessoas idosas da pesquisa é elevada, variando
entre 25% e 50% de suas queixas. Os idosos sofrem de diferentes níveis de dor. A maioria sofre de dor proveniente do sistema músculo-esquelético. O escore de dor avaliado
em uma escala entre 0 e 10 pontos, o escore de dor revelado pelos idosos idosos foi de
4,6 a 7,5 e descrita como moderada a grave.
De acordo com o conceito de dor Saunders, a dor é o sofrimento total de uma pessoa
nos aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Sob o conceito total da dor, uma
pessoa não só sofre de dor física, mas também do sofrimento psicológico. Esse conceito
ajuda a orientar os profissionais da área da saúde para ver a dor através de uma abordagem multidimensional e holística. A dor física leva ao sofrimento psíquico e interrupção sociais, afetando relações com a família, parentes e amigos. A sensação de que
a dor continuará para sempre induz muito temor ao idoso. Depressão, ansiedade e
stress foram encontrados em diferentes estudos associados com dor crônica. Estudos
relataram que, quando as pessoas mais velhas têm dor persistente, a prevalência da
depressão é alta e desenvolve ansiedade em relação à repetição das atividades indutoras de dor. Com a presença de dor, o nível de mobilidade dos idosos diminui, particularmente quando os níveis de dor aumenta.
Pesquisas com Aromaterapia tem demonstrado a sua eficácia na redução da dor em
adultos e crianças. Aromaterapia envolve o uso de óleos essenciais para restaurar o
equilíbrio e melhorar o bem-estar. Uma abordagem holística é aplicada na Aromaterapia, que trata a pessoa como um todo, para fortalecer o sistema imunológico, incentivando a luta contra as doenças. Existem diferentes métodos de administração dos óleos
essenciais, incluindo a aplicação tópica, inalação, banhos e compressas.

Os estudos dessa pesquisa foram conduzidos usando tomografia de emissão de
positrões (PET) para examinar o efeito da inalação de um odor na redução da
dor. Os resultados mostraram que, com a inalação de um odor agradável, a intensidade da dor foi reduzida em indivíduos idosos.
Com o presente estudo ficou demonstrado que a Aromaterapia foi eficaz na
redução da dor, depressão, ansiedade e nos níveis de estresse das pessoas idosas. O fato de que a dor pode induzir distúrbios psicológicos em pessoas idosas é
consistente com o conceito total da dor.
Como ilustrado por Saunders, o desconforto psicológico pode estar relacionado
com a dor progressiva. No presente estudo, uma diminuição nos níveis de dor
foi observada tanto no grupo de intervenção quanto no grupo controle. Porém,
a aflição psicológica aumentou em um grau maior no grupo controle do que no
grupo de intervenção. Isso pode estar relacionado com o efeito do programa de
Aromaterapia, que forneceu ao grupo de intervenção informações adequadas
sobre a dor e controle da dor. Os idosos do grupo controle não receberam essa
informação e ainda tinham dúvidas quanto ao seu manejo da dor, resultando em
um aumento do nível de sofrimento psíquico. Os resultados foram consistentes
com os de estudos anteriores, a saber, que a gestão inadequada da dor das pessoas idosas resulta em diminuição do prazer da vida, e programas de gestão da
dor podem diminuir a dor relacionada a angústia.
SEGUE NA PRÓXIMA PÁGINA
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Lavanda e Bergamota são óleos essenciais antidepressivos e relaxantes. Os óleos essenciais são
absorvidos por inalação pela via olfatória e daí passam para o cérebro via bulbo olfatório. As
notas de depressão, ansiedade e estresse diminuiram no grupo de intervenção após o programa
de Aromaterapia. Os resultados foram consistentes com os de estudos anteriores, ou seja, que a
Aromaterapia foi capaz de aliviar os sintomas emocionais negativos.
Odores agradáveis pode induzir um estado de espírito positivo em uma pessoa. Os óleos essenciais administrados nas sessões, baseados no uso de sprays aromáticos, foram utilizados nas
sessões domiciliares auto-administradas, e os idosos foram expostos aos aromas agradáveis.
Seu humor foi levantado após a inalação de óleos essenciais do spray aromático, resultando em
diminuição dos escores de depressão, ansiedade e estresse.
Aromaterapia tem sido utilizada para tratar doenças por décadas em países ocidentais. Usar
Aromaterapia como um método para controlar a dor era um conceito novo para as pessoas mais
velhas chinesas no presente estudo, já que nenhum em ambos os grupos estavam familiarizados
com Aromaterapia na avaliação basal. Para apresentá-los à novas intervenções não farmacológicas, eles receberam informações de opções naturais para controlar a dor. Assim, foi mais fácil a
aceitanção e cooperação com o programa de Aromaterapia. Os idosos do grupo de intervenção
beneficiaram-se da diminuição dos níveis de dor, depressão, ansiedade e estresse após a conclusão do programa. O efeito positivo do programa também foi apoiado pelo aumento do uso
de Aromaterapia e sprays aromáticos pelos participantes no grupo de intervenção, após a conclusão do programa.
O presente estudo tem limitações em que as amostras foram recrutadas por conveniência e
apenas pessoas mais velhas foram incluídas. Os resultados não podem ser aplicados a outras
populações. A duração das sessões pode não ter sido o suficiente para gerar um efeito sustentado nos idosos na gestão da sua dor. Recomenda-se que, em estudos futuros, um terceiro grupo
de participantes seja adicionado como placebo para prevenir a ocorrência do efeito Hawthorn.

Conclusão
À medida que a proporção de idosos na população aumenta, a dor, sem dúvida, torna-se
um problema ainda maior no futuro. A dor é inevitável em face da idade e diminuição das
funções físicas. Sob o conceito de dor total exposta por Saunders, a dor é multidimensional,
que afeta as pessoas em seus aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais. O bem-estar psicológico também é afetado quando uma pessoa mais velha sofre de dor crônica. As
intervenções farmacológicas e não farmacológicas foram eficazes no controle da dor crônica em pessoas mais velhas. Intervenções não farmacológicas são considerados como tendo
menos efeitos secundários e tendem a ser preferidas pelos idosos.
Um programa de Aromaterapia de quatro semanas foi projetado e implementado como
uma intervenção não farmacológica para controlar a dor em pessoas mais velhas. Depressão, ansiedade, estresse e os níveis foram reduzidos significativamente no grupo de
intervenção após o programa de Aromaterapia, mostrando que a Aromaterapia pode ajudar
a manter a saúde psicológica dos idosos.
Manter as pessoas idosas sem dor e com boa saúde psicológica é a chave para o envelhecimento saudável. Os programas educacionais podem ajudar a promover o conhecimento
sobre a dor e controle da dor em pessoas mais velhas.
Leia o artigo na íntegra em:
Tang KS, Tse Mimi MY. Aromatherapy: Does It Help to Relieve Pain, Depression, Anxiety,
and Stress in Community-Dwelling Older Persons, BioMed Research International. Volume
2014 (2014), Article ID 430195, 12 pages. Acessível em: https://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/430195/
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A inalação com óleo essencial de Camomila Alemã ou Azul é um grande aliado no início
do outono para prevenir e tratar a febre do feno, um tipo de rinite alérgica induzida pelo
pólen de árvores, gramíneas e diversas plantas herbáceas que é dispersado pelo vento.

Resumo:

2. Componentes bioativos de camomila

A camomila é uma das ervas medicinais mais antigas conhecidas pela humanidade.
Pertence a família Asteraceae, a mais nova família evolutiva e também a mais numerosa
em espécies. O gênero Chamomilla é representado por duas variedades mais comuns: a
camomila aemã ou azul (Matricaria recutita ou matricaria chamomilla) e a camomila romana (Chamaemelum nobile). As flores secas da camomila possuem moléculas aromáticas como os terpenóides e não aromáticas como os flavonóides, as quais contribuem
para as suas propriedades medicinais.
Preparações de camomila são usadas para muitas doenças humanas, incluindo a febre
do feno (rinite alérgica induzida pelo pólen de árvores, gramíneas e diversas plantas
herbáceas que é dispersado pelo vento), inflamações, espasmos musculares, desordens
menstruais e gastrointestinais, insônia, úlceras e feridas.
Os óleos essenciais de camomila alemã e romana são amplamente utilizados em cosméticos e Aromaterapia. Nesta revisão, descrevemos o uso de camomila na medicina
tradicional no que diz respeito à avaliação das suas propriedades curativas e preventivas, e destacaremos recentes descobertas que podem contribuir para o seu desenvolvimento como um agente terapêutico para a promoção da saúde humana.

Diferentes classes de componentes bioativos estão presentes na camomila. Estes
foram isolados e utilizados como medicamentos e cosméticos. A planta contém
óleo volátil 0,24-1,9%. A espécie Matricaria recutita (camomila alemã ou azul),
quando exposta ao vapor no processo de destilação, tem uma de suas moléculas
químicas, a matricina, transformada no componente camazuleno, que apresenta
coloração azulada, justificando seu nome popular de camomila azul. Cerca de
120 metabólitos secundários foram identificados na camomila, incluindo 28 terpenóides e 36 flavonóides.

1. Introdução
O efeito de plantas sobre a saúde humana tem sido documentada por milhares de anos.
As ervas têm sido parte integrante de ambas as formas, tradicionais e não-tradicionais
de medicina. A enorme popularidade de medicamentos à base de plantas pode ser explicado pela tendência das ervas atuarem com efeitos colaterais tóxicos mínimos.
A camomila é uma das plantas medicinais mais velhas, mais amplamente utilizadas e
documentadas no mundo. É nativa da Europa e pertence a família Asteraceae, assim
como a margarida. Os cones de ouro, brilhantes e ocos das flores são embalados em
discos ou florzinhas tubulares, cercados de aproximadamente quinze raios.

Os principais componentes do óleo essencial extraído das flores da camomila
alemã ou azul são os terpenóides α-bisabolol e seus óxidos, incluindo os azulenos (chamazuleno) e derivados de acetileno. Chamazuleno e bisabolol são muito
instáveis e devido a esse fator a extração do óleo essencial de camomila não deverá ser longa e não poderá exceder certos limites de temperatura. Essas moléculas são mais bem preservadas em uma tintura alcoólica.
Já o óleo essencial de camomila romana contém menos chamazuleno, é constituído a partir de ésteres de ácido angélico e tíglico. Contém também farneseno e
pineno-α. A camomila romana contém até 0,6% de lactonas sesquiterpênicas do
tipo nolide germacra, principalmente nobilin e 3-epinobilin.
Os principais ingredientes bioativos das camomilas são: α-bisabolol e bisabolol,
óxidos A e B, camazuleno ou azulenesse, farneseno e espiro-lactonas éter quiterpene, glicosídeos, hidroxicumarinas, flavonóides (apigenina, luteolina, quercetina
e patuletina), cumarinas (herniarina e liferone umbel-), terpenóides e mucilagem.
Entre os flavonóides, apigenina é o composto mais promissor. Encontra-se presente em quantidades muito pequenas como apigenina livre, mas existe predominantemente sob a forma de vários glicosídeos.
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3. Preparados com camomila

4. Os usos tradicionais de camomila

Preparações de camomila assumem várias formas. Os ingredientes medicinais são
normalmente extraídos das flores secas de camomila, utilizando água, etanol ou metanol como solvente, com os correspondentes extratos conhecidos como extratos
aquosos, etanólico (alcoólico) e/ou metanólico.
O consumo oral de infusões de camomila é recomendado pela comissão alemã de
saúde natural. O chá de camomila é um dos chás mais populares do mundo. Cerca
de um milhão de xícaras de chá de camomila são consumidas a cada dia. Sacos de
chá de camomila contendo camomila em flor ou em pó, puro ou misturado com
outras ervas medicinais populares são amplamente disponibilizadas no mercado. A
tintura de camomila pode também ser preparada com uma parte de camomila flor
em quatro partes de água com 12% de álcool de cereais, o qual é utilizado para corrigir diarreia de verão em crianças e também usado com purgantes. Flores de camomila são utilizadas em cataplasma ou fomento quente para a dor inflamatória ou
neuralgia congestiva. Também em casos de inchaço externo, tais como edema facial
associada com infecção de base ou de abcessos.

Tradicionalmente, a camomila tem sido usada há séculos como um anti-inflamatório e antioxidante. Na medicina tradicional é usado para tratar feridas,
úlceras, eczemas, gota, irritações na pele, hematomas, queimaduras, aftas, neuvralgias, dor ciática, dor reumática, hemorróidas e mastite. Externamente, a
camomila tem sido usada para tratar assaduras, mamilos rachados, catapora,
infecções nos olhos e ouvidos, distúrbios dos olhos, incluindo ductos lacrimais
bloqueados, conjuntivite e inflamação nasal.
A camomila tem sido avaliada como um relaxante digestivo e utilizada para tratar
várias perturbações gastrointestinais, incluindo flatulência, indigestão, diarreia,
anorexia, náusea e vômitos. A camomila também é útil no tratamento de cólicas,
gripe e febres em crianças. Além disso, ele tem sido utilizado como emenagogo
e tónico uterino. Também é eficaz no alívio da artrite, dor nas costas, escaras e
cólicas estomacais.

A planta de camomila é utilizada na fabricação de cerveja de ervas, também em
loções para aplicação externa em caso de dor de dentes e dor de ouvido. É também
usada como banho para inflamação ano-genital ou como gargarejo para inflamações
das membranas mucosas da boca e da garganta
A inalação dos óleos essenciais das duas camomilas é recomendado para aliviar a
ansiedade e depressão geral. Óleo essencial de camomila é um ingrediente popular
na Aromaterapia nos cuidados com os cabelos. Camomila romana é amplamente
utilizado em preparações cosméticas e tem um efeito calmante no amolecimento da
pele enrijecida e no clareamento dos fios.

O óleo essencial de Camomila Alemã ou Azul é amplamente usada para tratar
inflamações da pele e membranas mucosas, e para várias infecções bacterianas
da cavidade oral e trato respiratório como a febre do feno.
O óleo essencial de Camomila Romana sob a forma de um extrato aquoso tem
sido comumente usada como um sedativo leve para acalmar os nervos e reduzir a
ansiedade para tratar histeria, pesadelos, insônia e outros problemas de sono.
Na semana que vem continuaremos este artigo onde descreveremos as evidências científicas que contribuem para a validação de seu uso empírico durante os
séculos.
Fonte: JanMeJai K. SrivaSTava, SWar SHanKar e SanJay GuPTa
Department of Urology and Nutrition, case Western reserve university; university Hospitals case
Medical center; case comprehensive cancer center, cleveland, OH 44106, USA.
Received August 4, 2010; Accepted August 30, 2010
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Os óleos vegetais penetram facilmente a pele, nutrindo, protegendo e reconstituindo a
camada córnea. Dão brilho à pele deixando-a fina e flexível, graças a sua ação amaciante,
flexibilizante, tonificante e regeneradora. Previnem o envelhecimento precoce protegendo a
pele contra a secura e a perda de umidade.
Dificilmente provocarão alguma reação alérgica, pois apresentam total compatibilidade com
as membranas das células. Os óleos vegetais apresentam vitaminas, lecitinas, minerais e
ácidos graxos insaturados.
Muitos óleos essenciais não podem ser usados puros sobre a pele por apresentarem dermoagressividade. Para que possam ser usados com segurança, devem ser diluídos em óleo
vegetal. Quando se adiciona óleo essencial aos óleos vegetais, estes também serão absorvidos pela pele, atingindo a corrente sanguínea e produzindo efeitos terapêuticos como
relaxamento, cicatrização, etc.
CONHEÇA OS PRINCIPAIS ÓLEOS CARREADORES ABAIXO

1) Óleo vegetal de Argan
Argania spinosa
Chamado de “o ouro do Marrocos”, este óleo vegetal é extraído das sementes da árvore por
pressão a frio. É um óleo rico em ácidos graxos essenciais insaturados (80%). Contém 35%
de ácido linoléico (ômega 6), 45% de ácido oléico (ômega 9), vitamina E (62mg/100mg),
esqualeno (0,3%), polifenóis, carotenóides e esteróis. Apresenta ação antioxidante e regeneradora das células, podendo também ser utilizado como um excelente complemento
alimentar. Possui grande resistência à oxidação, mais do que o azeite de oliva.
Possui forte atividade biológica por ser rico em vitamina E, o que lhe confere propriedades
anti-idade para a pele. A presença das vitaminas A e D proporcionam efeito antioxidante e
regenerativo aos fios de todos os tipos de cabelo.
Seus benefícios vêm da capacidade natural de hidratar, o que ajuda a diminuir o frizz e controlar os cabelos rebeldes. Seus antioxidantes e vitaminas melhoram a elasticidade dos fios,
dão brilho luminoso e ajudam a renovar os fios contra danos causados pelo calor, vento,
excesso de escovação e químicos. É muito suave, sendo absorvido instantaneamente sem
deixar cheiro ou oleosidade sobre os cabelos.
O óleo de Argan é capaz de nutrir e reestruturar os cabelos secos e quebradiços, reduzindo
as pontas duplas, além de proteger de danos térmicos. Como ganho adicional, ajuda a manter a cor dos cabelos tingidos por mais tempo. É o tratamento capilar eleito pelos profissionais, já que seus benefícios são percebidos desde a primeira aplicação. Uma vantagem do
uso antes da escova é diminuir o tempo de secagem. Está sendo muito utilizado na cosmética natural para substituir as escovas progressivas de formol.

No metabolismo humano, sua rica concentração de ômega 9 é responsável por promover o aumento das secreções biliares, por desempenhar papel fundamental na
síntese dos hormônios, fortalecer os tecidos do organismo, tonificar os nervos e
acalmar as membranas das mucosas, além de auxiliar na dissolução dos depósitos de
colesterol nas artérias. O óleo de Argan tem sido amplamente estudado em várias universidades do Marrocos onde se pesquisam suas propriedades capazes de reduzir os
níveis do colesterol ruim (LDL). Desde há muito tempo é usado como um componente
básico da dieta e medicina tradicional marroquina.
Estudos mostraram que 2 colheres de sopa de óleo de Argan diariamente por um
mês podem reduzir significativamente os níveis de colesterol no sangue. Além disso,
foi demonstrado que ele pode contribuir na redução da hipertensão e prevenção da
aterosclerose.
Estudos experimentais demonstraram que o esqualeno, um dos componentes do óleo
vegetal de Argan, estimula respostas imunológicas, pois o esqualeno protege as membranas das células imunológicas contra os radicais livres. Entre as várias propriedades
do esqualeno, destacam-se a sua capacidade antioxidante, desintoxicante, hipocolesterolêmica e anti-carcinogênica/quimiopreventiva. Depois de ingerido, o esqualeno é
estocado nos tecidos epiteliais, o que garante alta taxa de proteção para a pele contra
radicais livres. O esqualeno também é um agente emoliente e umectante em formulações cosméticas.
Este óleo penetra facilmente na pele deixando-a hidratada, porém sem gordura, além
de estimular sua oxigenação e a elasticidade.
Age na reestruturação e fortalecimento das unhas, podendo ser aplicado diariamente.
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4) Óleo vegetal de Castanha do Brasil
2) Óleo begetal de Barú

Dipteryx alata

O barú é usado tradicionalmente de várias maneiras. Sua amêndoa é apreciada como
alimento humano e é rica em óleo insaturado, proteína, cálcio e fósforo.
A polpa do fruto é fonte de alimento para os animais do Cerrado. Possui alto teor de
fibra, é rico em açúcar, potássio, cobre e ferro. O óleo vegetal possui ácido graxo oleico
(ômega 9), vitaminas A, B e E e sais minerais como cálcio e fósforo.
Este óleo vegetal é um ótimo hidratante para a pele, prevenindo presença de estrias.
É excelente para massagem por ser fino e de fácil absorção. Protege a pele dos raios solares e regenera a pele de queimaduras devido à presença de vitamina E e ácidos graxos.
Devido ao ômega 9, reduz inflamações e protege a pele da ação degeneradora dos radicais livres. Tem um sabor muito agradável, apesar de ainda não ser muito divulgado
em receitas, pode dar um toque exótico e diferenciado em pratos diversos.
3) Óleo vegetal de Buriti

Mauritia flexuosa

Este óleo vegetal é considerado a maior fonte de beta caroteno (antioxidante natural
mais poderoso) e vitamina A. Estudos demonstraram que o óleo vegetal de Buriti possui
20x mais beta caroteno do que a cenoura. Estimula a produção de colágeno e elastina.
Apresenta atividade cicatrizante e anti-inflamatória, possui grande capacidade de nutrição e cicatrização celular, atuando como um renovador natural da derme.
Apresenta as seguintes concentrações de ácidos graxos: 14 - 19% de ácido palmitico, 1,5 - 6,0% de ácido esteárico, 55 - 75% de ácido oleico (ômega 9) , 10 - 15% de
ácido linoleico (ômega 6). Por conter altas concentrações de ácido oleico, ácido graxo
monoinsaturado, é associado ao óleo de oliva e com poder de reduzir risco de acidentes
coronários, dentre outros problemas cardíacos.
Tem sido usado pelos indígenas brasileiros topicamente para tratar úlceras varicosas
e hematomas. Para evitar sangramento de gengivas usa-se o óleo vegetal na forma de
bochecho. Comunidades locais usam o óleo vegetal de Buriti na pele como protetor
solar e repelente de insetos. Compressas são aplicadas em articulações inflamadas para
amenizar dor, inflamação e edema.
Reduz consideravelmente o ressecamento da pele e dos cabelos expostos ao sol. Promove elasticidade e controla o envelhecimento da pele.
Proporciona um toque sedoso e uma coloração maravilhosa à pele.

Bertholetia excelsa

Também conhecido como castanha do Pará, frutifica em uma árvore que pode
chegar até a 45 metros de altura.
É constituído pelos seguintes ácido graxos: 14-16% de ácido palmítico, 6-10% de
ácido esteárico, 29-48% de ácido oleico (ômega 9), 30 - 47% de ácido linoleico
(ômega 6). Rico em vitaminas A e E, diversos minerais e oligoelementos, como
cálcio, ferro, zinco, potássio e selênio.
É um óleo vegetal emoliente e hidratante, facilmente absorvido pela pele. Possui
a singularidade de apresentar selênio em sua composição, micronutriente protetor celular e estimulante imunológico, que potencializa a eficácia da Vitamina E
e atua no combate ao envelhecimento da pele. Além do selênio também contém
consideráveis concentrações de zinco, que acelera o processo de cicatrização e
afasta o risco de infecções.
Este óleo vegetal atua nos processos de formação do tecido epitelial, é um excelente regenerador celular, participa dos processos bioquímicos e fisiológicos
de formação da barreira cutânea, agindo como lubrificante em cicatrizes. Testado
dermatologicamente, demonstrou excelência em peles frágeis.
O óleo de Castanha do Brasil é considerado um dos melhores óleos vegetais
com poder de hidratação, possui componentes importantes para repor a barreira
lipídica da pele, minimizando o ressecamento e a desidratação. Seu uso constante
forma um filme protetor sobre a pele impedindo a evaporação da água e a desidratação. Pode ser usado tanto na pele do corpo e do rosto quanto nos cabelos.
Quando aplicado nos cabelos, o óleo repara danos e devolve o brilho natural.
Muito indicado para cabelos quebradiços, secos, opacos e quimicamente tratados. Por nutrir e hidratar profundamente os fios, ele é considerado um dos melhores condicionadores para cabelos desidratados e danificados. Em pessoas com
cabelos escuros, o óleo vegetal de Castanha do Brasil pode intensificar a cor.
Tanto na pele como nos cabelos, o óleo pode ser aplicado puro ou combinado
com cremes hidratantes ou até mesmo com outros óleos vegetais. Sua aplicação
pode ser feita sempre que houver necessidade, sem restrições. Ele também é
utilizado como ingrediente na produção de sabões e sabonetes artesanais.
O óleo de Castanha do Brasil não serve somente para cuidados estéticos. Quando for de qualidade alimentícia pode ser adicionado na salada ou em pratos
quentes, pode trazer ainda mais benefícios, visto que fortalece o sistema imunológico, equilibra o funcionamento da tireoide e previne doenças neurodegenerativas. No entanto, é um óleo calórico, não deve ser consumido em excesso
ou cozido com outros alimentos.
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5) Óleo vegetal de Damasco
Prunus armeniaca
É uma árvore com 8 a 12 metros de altura, que possui um fruto muito parecido ao pêssego. O
óleo é extraído da amêndoa. Rico em vitamina A, essencial para a vitalidade e beleza da pele.
Contém 58/66% de ácido oleico (ômega 9), 29%, 36% ácido linoleico (ômega 6), 0,5-1% de ácido palmítico e ácido linolênico (ômega 3).
Usado pelas mulheres tibetanas para proteger a pele do rosto dos efeitos nocivos do sol nas
grandes altitudes. Extremamente fluido, penetra rapidamente a barreira cutânea tonificando e
revitalizando a pele sem deixá-la oleosa. Surpreende quando usado frequentemente por reduzir
manchas, restaurando a cor da pele. É indicado para todos os tipos de pele, mas em especial
para as desidratadas e com sinais de envelhecimento precoce e rugas prematuras.
Também apresenta elevadas concentrações de vitaminas B1, B2, B6 e vitamina E. Apresenta
potente ação anti-inflamatória o que possibilita seu uso em tratamentos de celulite com excelentes resultados. Bem distribuído na pele, restaura a barreira epidérmica e a coloração natural da pele. Suaviza as linhas finas e rugas, ajuda a restaurar a elasticidade da pele.

6) Óleo vegetal de Gergelim
Sesamum indicum
É obtido pela prensagem a frio das sementes. O óleo vegetal é rico em vitaminas A, B e E, ácidos
oleico (ômega 9), linoleico (ômega 6) , linolênico (ômega 3). Relatos sobre seu potencial
terapêutico são encontrados em antigos pergaminhos egípcios.
É empregado na hidratação, tonificação e proteção da pele. Por conter alto teor de vitamina E é
usado em tratamentos de rejuvenescimento da pele.
A presença de cálcio em sua composição confirma seu potencial calmante nervoso e ansiolítico.
É considerado um excelente coadjuvante em tratamentos de desordens nervosas, pois fortalece
a produção de glóbulos vermelhos do sangue, melhorando a oxigenação do cérebro. Também
contêm aminoácidos que melhoram a transmissão de impulsos nervosos. Ainda é utilizado como
protetor cardiovascular, evita a formação de depósitos de gordura.
Contém sesamol, considerado um filtro solar de FPS 3.
Na medicina chinesa e ayurvédica é usado para aumentar e facilitar a circulação da energia vital,
sendo indicado para fadiga. Nestas tradições encontram-se inúmeros relatos de seu uso para
problemas de inflamações articulares e reumatismos.

7) Óleo vegetal de Jojoba
Simmondsia chinensis
A jojoba possui um sistema radicular que pode alcançar até 30 metros de profundidade à
procura de água. Consegue sobreviver a uma seca de até 18 meses.
A semente de jojoba contém 50% de cera líquida e 30% de proteína. O óleo vegetal de
Jojoba é rico em ésteres, álcoois, vitamina E e sais minerais. Composição muito similar à
da gordura de baleia, contém ácidos graxos linoleico (ômega 6) e ácido gondóico. É obtido por pressão a frio, sem uso de calor ou de solventes químicos.
Por sua riqueza molecular lhe é conferido um lugar de destaque na cosmetologia moderna. Suas propriedades protetoras da pele são inigualáveis. Agem contra o envelhecimento precoce da pele e a formação de rugas prematuras. Mantém o equilíbrio das glândulas
sebáceas do couro cabeludo, dando vitalidade aos cabelos e evitando a queda.
O óleo vegetal de Jojoba ativa o metabolismo de elastina e diminui a perda hídrica da
pele, sendo especialmente indicado para todos os tipos de pele, ressecadas e desidratadas, oleosas, mistas, acneicas e inflamadas, pois age regulando a produção de gordura da
pele.
Possui ainda em sua composição componentes que apresentam FPS 5.
À baixas temperaturas, pode solidificar-se homogeneamente.
Não oxida com facilidade, apresentando vida longa. Em sinergia com outros óleos vegetais evita a oxidação da sinergia. É usado na fabricação de óleos de massagens e cremes
hidratantes para pele.
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8) ÓLEO VEGETAL DE PRACAXI
Pentaclethra macroloba
Árvore de até 14 metros de altura, geralmente encontrada nas várzeas inundáveis, desde a
Nicarágua até a Amazônia brasileira. As favas de 20 a 25 centímetros são coletadas nas praias e
nas margens dos rios. Cada fava tem 4 a 8 sementes, de onde o óleo é extraído. Entre os ácidos
graxos presentes no óleo estão o láurico, o mirístico, o linoleico.
O ácido beênico ou ácido docosanóico é o ácido graxo saturado com 22 carbonos de cadeia
linear, de fórmula química C21H43COOH. A sua aparência é um cristal ou pó de cor branca
ou cremosa. Também é encontrado no amendoim (cujo aroma parece com o do pracaxi), no
óleo de colza e nas sementes de acácia-branca e já é utilizado pela indústria cosmética como
alisante, em condicionadores e hidratantes para cabelo. A concentração desse ácido graxo raro
no pracaxi é bem maior, este Óleo Vegetal contém a mais alta concentração conhecida do ácido
beênico (19%), que é seis vezes maior do que a do óleo de amendoim. Daí seu potencial em
cremes e hidratantes para o tratamento e não só prevenção de estrias. Seu uso tem apresentado melhoras evidentes na aparência de estrias já formadas como também na prevenção de seu
aparecimento na gestação e adolescência.
Este óleo ainda é rico em vitamina E, com alto potencial anti-inflamatório e antisséptico natural,
usado popularmente no tratamento de manchas escuras, acne, psoríase e controle de caspa,
evitando a queda dos cabelos. Facilita o penteado de cabelos rebeldes aumentando seu brilho.
É extraído e empregado na indústria cosmética para maquiagem e para os cabelos devido as
suas excelentes propriedades umectantes.

9) ÓLEO VEGETAL DE ROSA MOSQUETA
Rosa moschata, Rosa rubiginosa e Rosa canina
Rosa mosqueta é o nome dado a pelo menos três espécies: Rosa moschata, Rosa rubiginosa e
Rosa canina, plantas que foram introduzidas no Chile pelos espanhóis.
O Óleo Vegetal é extraído das sementes e é obtido por pressão a frio, sem o uso de calor ou de
solventes químicos.
Rico em ácidos graxos insaturados, como o ácido linolênico (ômega 3), linoleico (ômega 6), oleico (ômega 9), palmítico, esteárico, mirístico e palmitoleico.
Contém ainda uma substância denominada de tretinon, derivado do retinol (vitamina A), que
renova e reconstrói o tecido epitelial. Possui também tocoferóis, antioxidantes derivados da
vitamina E.
Devido a esta composição, seu uso é especialmente útil nos produtos de efeito antioxidante.
Possui forte poder regenerador dos tecidos. É de grande utilidade para o tratamento de queimaduras, cicatrização de suturas, redução de cicatrizes antigas, feridas mamilares, quelóides,
assaduras, ulcerações e psoríase. Ajuda a reduzir a coloração de manchas, cicatrizes antigas e
formação de rugas prematuras. Oxida rapidamente, por isso deverá ser usado junto com pequenas porcentagens de germe de trigo ou jojoba.

10) ÓLEO VEGETAL DE SEMENTE DE UVA
Vitis vinifera
O óleo é extraído das sementes por pressão a frio.
É rico em 68% de ácido linoleico (ômega 6), 20% de ácido oleico (ômega 9) e 1% de
ácido linolênico (ômega 3), substâncias essenciais na regeneração e hidratação da pele.
Contém alto teor de vitamina E (tocoferol) e procianidina (antioxidantes naturais) que
fazem deste óleo um excelente coadjuvante contra a ação de radicais livres e envelhecimento celular. Amacia e suaviza a pele, auxilia na recuperação da elasticidade dos tecidos e na redução de edemas. Usado em todos os tipos de pele, inclusive as acneicas.
Seu uso é indicado para a realização da Shantala, técnica indiana de massagem para
bebês.
Referências:
1. Clergeaud C & L. Les Huiles Végétales, huiles de santé et de beauté. Bruxelles: Editions Amyris, 2003.84-85p.
2. Cousin N. Les huiles végétales pour votre santé. Paris: Delville, 2005. 65-66p.
3. Krcmar M. Les huiles végétales pour votre santé. Labège: Éditions Dangles, 2007. 7780p.
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A psoríase é uma doença de pele não infecciosa, que ocorre quando a produção de novas
células da pele é acelerada. Como consequência dessa aceleração, aparecem manchas de pele
nova de cor rosada, cobertas por escamações de pele morta. Algumas correntes acreditam que
a psoríase seja hereditária. Mas o fato é que esse processo de desordem no metabolismo das
células da pele coincide com a ocorrência de estresse, problemas emocionais, infecções e outras
doenças.
Em geral, a psoríase aparece nos cotovelos, no peito, nos joelhos e no couro cabeludo. As lesões
avermelhadas são levemente cobertas com escamações na cor prateada claro, escamações
essas que podem dar em apenas uma parte do corpo ou no corpo inteiro. Esse tipo de erupção
da pele melhora com a luz do sol, mas pode voltar depois de alguns anos.

Tratamento integral
A ciência ainda não identificou a causa da psoríase. O tratamento convencional oferecido é a
aplicação de cremes à base de cortisona, que aliviam os sintomas.
Apesar da psoríase ser um problema difícil de tratar, os óleos essenciais podem ser uma alternativa interessante. Na maioria dos casos, o tratamento da psoríase requer um tratamento a longo
prazo, além de comprometimento e paciência, para ser ver os resultados.
É recomendável que o paciente faça um tratamento integral, ou seja, que seja tratado por
inteiro. Por exemplo, recomenda-se que seu estresse seja administrado, que ele depure a sua
alimentação e que não se exponha a químicos de espécie alguma.

USO CORRETO
Com exceção do óleo de Lavanda, todo e qualquer óleo essencial não deve ser aplicado
diretamente sobre a pele. Os óleos essenciais devem ser misturados a óleos vegetais
carreadores, como o óleo de Jojoba, óleo de semente de uva, óleo de castanha do Brasil
e outros.
No caso da psoríase, você pode usar apenas um dos óleos supracitados, ou pode,
também, fazer uma mistura com todos ou alguns desses óleos, para potencializar o seu
remédio aromaterapêutico.
É contra-indicado o uso de óleos essenciais para quem faz tratamento com cremes à
base de cortisona. É contra-indicado o uso das duas coisas ao mesmo tempo.

Óleos essenciais que ajudam
Óleo de Camomila romana – Tem efeitos relaxantes profundos, o que
ajuda muito a quem está com psoríase;
Óleo de Lavanda – Reduz a coceira, a ansiedade e o estresse;
Óleo de Gerânio – Tem um efeito revitalizador maravilhoso sobre a pele;
Óleo de Patchouli dark – É muito bom para problemas de pele, como os que
surgem com a psoríase, por exemplo.

É sempre bom lembrar que as nossas receitas não substituem a orientação do seu médico e/ou de um profissional qualificado da área da saúde, que lhe dê a orientação correta
para o seu caso em particular.
Nós lhe desejamos boa sorte no seu experimento!
by Maria-Fernanda A. Silva
Fonte: http://lar-natural.com.br
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A aromaterapia não está somente relacionada ao bem estar pessoal, mas também
pode ser aplicada em sua área de trabalho, fazendo com que a produtividade
cresça e o comprometimento dos colaboradores seja maior.
O sentido do olfato é de grande importância, pois ele pode afetar a mente, o engajamento e a produtividade. O olfato é o nosso sentido mais primitivo e diretamente conectado com as áreas mais profundas do cérebro, que por sua vez
dominam instintos, memórias e emoções.
O aroma do ambiente tem um enorme impacto sobre a forma como nos sentimos,
nos motivamos e reagimos às condições externas.
Quem já tarde da noite, sentado em uma reunião, não lutou para ficar acordado?
Com aromas usados corretamente, pode-se criar um ambiente estimulante e fazer
com que os colaboradores recebam uma energia nova do ambiente e renovem a
disposição.
UTILIZANDO OS ÓLEOS ESSENCIAIS
Antes de usar aromaterapia no ambiente de trabalho, é importante iniciar com uma
faxina completa. Em seguida, faremos a limpeza energética do ambiente, podendo-se usar os óleos essenciais de Cravo, Citronela ou Palo Santo. Alguns aromas
são mais fortes e por isso a limpeza energética deve ser feita quando os funcionários não estão na empresa.
Para salas maiores deve-se utilizar os difusores elétricos. Para difundir o aroma
desejado é só acrescentar um pouco de água e cinco gotas do óleo essencial desejado.
Para ajudar na concentração e aumentar a energia positiva, use os óleos essenciais
de Alecrim qt cineol, Limão siciliano ou Manjericão exótico. Estes óleos essenciais
ajudam a manter o foco nas atividades, tornando os dias mais produtivos.
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DICAS
LIBERANDO O STRESS COM A AROMATERAPIA
PUBLICADO EM 11/09/2015 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/liberando-o-estresse-com-aromaterapia

Os aromas possuem o poder de ativar memórias e fazer com que as pessoas se sintam
em determinados momentos do passado. Por isso, na aromaterapia o tratamento indicado faz maravilhas para quem o recebe. Ao utilizar princípios ativos de plantas medicinais aromáticas, equilibra-se o corpo e a mente, fazendo dessa medicina alternativa um
tratamento eficaz para quem apresenta sinais de estresse. Amenizando sintomas como
ansiedade, irritabilidade, taquicardia, depressão, redução da libido, dificuldade de concentração e distúrbios no apetite.
ÓLEOS ESSENCIAIS
Os óleos essenciais podem ser usados de várias formas, as mais utilizadas são: difusores
de ambientes, difusores pessoais e massagens terapêuticas. Para cada caso há uma maneira diferente de utilizar os óleos. Veja com seu aromaterapeuta qual dessas é a melhor
forma para aliviar a tensão e o estresse.
Alguns óleos são indicados para serem utilizados sozinhos ou misturados, provocando
uma sinergia de sentidos:
Óleo essencial de Lavanda:
é suave, ótimo no combate contra a ansiedade e o estresse e de quebra combater a
insônia.
Óleo essencial de Limão Siciliano:
muito utilizado no combate ao estresse, esse óleo também melhora a capacidade de
concentração e a clareza de idéias.
Óleo essencial de Laranja Doce:
ótimo para casos de melancolia, inquietude e nervosismo, relaxa, acalma e conduz ao
sono reparador.
Óleo essencial de Benjoim:
é indicado para aqueles dias em tudo parece fora de controle. Seu aroma remete a meditação, a templos e a igrejas.

DICAS PARA LIBERAR O ESTRESSE

Faça uma noite terapêutica uma vez por semana, para recarregar as energias,
tenha um momento só seu. Faça uma refeição leve seguida de um banho aromático. Não possui banheira? Não tem problema, aplique algumas gotas no box para
que o óleo faça efeito com o vapor d’água. Coloque música e sinta o aroma do
óleo essencial. São momentos tranquilos ouvindo música ou lendo um livro que
vão dissipar a tensão. E, depois disso, vá para a cama mais cedo. O sono de beleza ajuda a aliviar o estresse.
Fazer interrupções breves de cinco minutos a cada duas horas quebra a rotina e
dissipa a tensão dos ombros. Mantenha uma rotina com alimentação saudável e
exercícios físicos. Seja organizado para o dia seguinte, isso evita a sensação de
pânico de última hora. Beber chá de ervas ou respirar profundamente liberam a
tensão indesejada. A automassagem combinada com óleos essenciais proporciona alívio imediato nos ombros e no pescoço, e medite. Esse período é para que
você se conheça e tenha a mente sã para o dia seguinte.

Óleo essencial de Camomila Alemã:
harmoniza o ambiente, dissipando tensões.
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DICAS
PARA QUE SERVEM OS ACESSÓRIOS DE AROMATERAPIA?
PUBLICADO EM 03/08/2015 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/para-que-servem-acessorios-de-aromaterapia

A aromaterapia está aqui para nos ajudar, seja com algum problema crônico ou agudo, tais
como problemas respiratórios, ou mesmo para agir contra uma depressão que teima em
querer se instalar.
Como não é possível estar 24 horas disponível para receber massagens com óleos essenciais, foram criados acessórios para atingir os objetivos desejados no tratamento.
Difusores, colares, fita olfativa: existem vários acessórios no mercado, é preciso
conhecê-los para saber qual melhor será utilizado.
DIFUSORES DE AMBIENTE
Os difusores aromáticos agem no ambiente levando o aroma que você escolher.
Existem os difusores aromáticos elétricos, os difusores aromáticos com velas, os difusores
aromáticos com varetas e cestas.
Esses difusores são usados para deixar o ambiente preparado para receber a pessoa que
está fazendo o tratamento. É só aplicar o óleo essencial que o Aromaterapeuta indicou
e deixar os benefícios agirem no ambiente. Além de ser um tratamento, a aromaterapia
ajuda a purificar o ambiente.
DIFUSORES INDIVIDUAIS
Os difusores individuais, mais conhecidos por colares aromáticos, estão cada vez mais
sendo utilizados. O funcionamento é bem simples: o óleo essencial de sua escolha é colocado no algodão e inserido no orifício dentro do pingente, ou adicionado àqueles colares
que já possuem filtro.
O propósito desse colar é poder praticar a aromaterapia em todos os lugares, a qualquer
tempo. Os terapeutas indicam esse método para quem possui problemas respiratórios,
para relaxar ou estimular, como antidepressivo, como ansiolítico, entre outros.
DIFUSORES PARA CÃES E GATOS
Espante as pulgas e carrapatos do seu animal, mantenha ele calmo e tranquilo. A aromaterapia pode auxiliar o seu bichinho também. O pingente aromático pet funciona como o
colar para os humanos, é só colocar um pedacinho de algodão e pingar os óleos essenciais.
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DICAS
COMO ACALMAR O BEBÊ COM ÓLEOS ESSENCIAIS
PUBLICADO EM 30/07/2015 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/como-acalmar-o-bebe-com-oleos-essenciais

Quando os bebês ficam agitados, irritados, em alerta ou mesmo doentinhos, a aromaterapia é de excelente ajuda para as mães.
PARA QUE SERVEM E COMO UTILIZAR OS ÓLEOS ESSENCIAIS?
Os óleos essenciais servem para muitas finalidades, a citar: analgésicos, anti-sépticos,
anti-inflamatórios, antibacterianos, calmantes, higienizadores, expectorantes, diuréticos,
entre outros. Os óleos essenciais podem ser utilizados para obter os efeitos citados acima
por meio de banhos, massagens, inalação e difusão.
Para usá-los são necessárias algumas precauções. Para se fazer massagens, deve-se dissolver os óleos essenciais em óleos vegetais, como por exemplo o de Semente de Uva ou
o de Castanha do Brasil.
Podem também ser usados para banhos de imersão, em compressas, em inalações, como
aromatizantes de ambientes, no banho de chuveiro ou escalda-pés.
USANDO ÓLEOS ESSENCIAIS NAS CRIANÇAS
A aromaterapia é um forte aliado tanto para adultos quanto para crianças nas horas em
que precisamos de algo a mais. Quando o bebê nasce, as mães ficam preocupadas e querem que seu filho esteja sempre bem.
Um bebê que sempre dorme sem agitação, sem dores, sem constipação e crescendo bem,
é um sonho de toda mãe e é aí que os óleos essenciais entram. Eles ajudam a equilibrar,
a estimular ou a acalmar o cérebro das crianças, ajudando no avanço e desenvolvimento.
Separamos algumas combinações para auxiliar a mamãe nesse processo de amor e carinho
com seu bebê.

Para acalmar o bebê, lhe proporcionando uma boa noite de sono, use Lavanda francesa ou Camomila romana que servem para deixar o bebê mais calmo e
tranquilo durante a noite. Use-os como aromatizantes de ambientes. Para potencializar o seu efeito, faça massagem nos pés do pequeno, pegando uma colher
de óleo vegetal de Semente de Uva com uma gota do óleo essencial de Lavanda
francesa ou Camomila romana e massageie.
Crianças com cólicas, com prisão de ventre ou com dificuldade para ir ao banheiro podem melhorar com uma mistura de uma gota de óleo essencial de Laranja
Doce, uma gota de Anis estrelado ou Funcho doce em uma colher de óleo vegetal
de Semente de Uva. Misture bem os óleos essenciais e vegetais e massageie o
em sentido horário a barriga do bebê.
Para a criança que já cresceu e anda sonolenta, que gosta de ficar na cama até
mais tarde, que tal estimular seu cérebro com disposição e vitalidade? No aromatizador coloque duas gotas de óleo essencial de Hortelã Pimenta no quarto,
esse aroma irá reanimar a criança e estimular seu estado de alerta, ficando mais
disposta durante o dia.
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DICAS
DESINFETANTE NATURAL COM ÓLEO ESSENCIAL
PUBLICADO EM 24/04/2015 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/desinfetante-natural-com-oleo-essencial

A aromaterapia oferece soluções naturais para limpeza doméstica como alternativa aos
tradicionais produtos de limpeza químicos que poluem o meio ambiente e, em alguns casos, podem fazer mal a saúde. O óleo essencial de Lemongrass possui ampla ação bacteriostática, sendo indicado para limpeza da casa e também para repelir insetos.
Pingue 3 gotas de óleo essencial de Lemongrass para a limpeza de vasos sanitários, 5
gotas na água do balde para limpeza da casa, para a limpeza de pias de cozinha, tábuas de
carne e ainda algumas gotas de óleo essencial de Lemongrass poderão ser adicionadas a
água de limpeza de legumes e frutas para matar vermes e bactérias.
Este óleo essencial possui um efeito tão bom quanto o cloro e menos prejudicial à saúde.
Com apenas algumas gotas é possível fazer a assepsia de toda casa e ainda deixá-la com
um cheiro maravilhoso de natureza.

27

DICAS
DESODORANTE NATURAL COM ÓLEOS ESSENCIAIS
PUBLICADO EM 10/04/2015 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/desodorante-natural-com-oleos-essenciais

Os desodorantes e antitranspirantes convencionais possuem uma grande quantidade de
produtos químicos que podem causar reações alérgicas na pele ou irritar peles sensíveis.
Para quem busca uma alternativa natural de higiene, a aromaterapia pode ser uma grande
aliada.
Para suavizar os odores causados pela transpiração misture 2 gotas de óleo essencial de
Alecrim qt. cineol, 2 gotas de óleo essencial de Lavanda francesa e 2 gotas de óleo essencial de Tea Tree e aplique nas axilas.
Conheça os produtos:
- Óleo Essencial de Alecrim qt. Cineol
- Óleo Essencial de Lavanda Francesa
- Óleo Essencial de Tea Tree
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DICAS
SPRAY ANTIPULGAS 100% NATURAL
PUBLICADO EM 27/01/2015 por Vistar Pinheiro
www.terra-flor.com/blog/spray-antipulgas-100-natural

Que tal experimentar uma receita caseira pra proteger o seu cão ou gato
contra pulgas, carrapatos e alguns mosquitos?
A receita original é da Dra. Karen Becker, traduzida e experimentada pela
Dra. Sylvia Angélico, modificada por Terra Flor Aromaterapia.
Então, para que usar químicos se você pode afastar as pulgas com óleos
essenciais?

Receita para um frasco de 250ml.L
óleo essencial de Lemongrass ………..................….2% ou 125 gotas ou 5ml
óleo essencial de Alecrim qt. cineol.........................1% ou 50 gotas ou 2ml
óleo essencial de Cedro Atlas.....................................1% ou 50 gotas ou 2ml

A mistura deve ser agitada e aspergida sobre todo o corpo do animal, massageando, para que se espalhe uniformemente. Como não há efeito residual longo,
deve-se utilizar a mistura 2 ou até 3x por semana para se ter um efeito realmente
eficaz.
A quantidade mensal que você irá utilizar deve ser calculada levando-se em consideração o porte do animal.
Mãos a obra! Quer dizer, aos pelos!
Vamos cuidar dos nossos bichanos e fiéis companheiros com o que há de melhor
na natureza: os óleos essenciais!

óleo essencial de Citronela..........................................1% ou 50 gotas ou 2ml
óleo essencial de Tea Tree………......................……….2% ou 125 gotas ou 5ml
óleo essencial de Lavanda.............................................1% ou 50 gotas ou 2ml
óleo de Gergelim....................................................................................1% ou 2ml
óleo de Rícino......................................................................................0,5% ou 1ml
óleo de Neem........................................................................................5% ou 12ml
veículo spray aquoso sem conservante q.s.p ………………………………...217ml
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DICAS
ALIVIANDO OS ENJOOS DURANTE
AS VIAGENS
PUBLICADO EM 30/12/2014 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/aliviando-os-enjoos-durante-as-viagens

Para quem vai pegar a estrada em viagem, uma grande dica de utilização da aromaterapia para evitar enjoos durante o percurso, é sempre ter a mão um óleo essencial de Gengibre.
Pingue 3 gotas do óleo essencial de Gengibre em um chumaço de
algodão e acrescente no orifício do colar aromático. Traga o pingente
para próximo ao nariz e inale profundamente para amenizar os desconfortos digestivos.
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DICAS
GLOSSÁRIO DAS PROPRIEDADES
TERAPÊUTICAS
PUBLICADO EM 22/11/2014 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/propriedades-terapeuticas-dos-oe

Quando estudamos os óleos essenciais na literatura especializada, termos
como béquico, antálgico ou galactagogo podem ser utilizados para classificar suas propriedades terapêuticas.
Este artigo tem a finalidade de servir como um glossário dos termos mais
frequentes, além de classificar os óleos essenciais por propriedades.
Adstringente: aglutina e contrai os tecidos, fechando os poros. Combate
diversas moléstias infecciosas da boca, garganta, pele e órgãos genitais.
OE’s: alecrim qt. cineol, cedro Atlas, cipreste, gerânio, hortelã pimenta, limão
siciliano, olíbano, patchouli, sândalo amyris.
Analgésico: suprime a dor. Produz perda de sensibilidade à dor.
OE’s: canela folha, cravo botão, eucalipto globulus.
Anestésico: suprime a sensibilidade à dor.
OE’s: hortelã pimenta, lavanda francesa.
Ansiolítico: reduz a ansiedade. Também chamado de tranquilizante ou calmante.
OE’s: alecrim qt. cineol, gerânio, laranja doce, lavanda francesa, lima destilada, olíbano, patchouli, sândalo amyris, ylang-ylang.
Antálgico: combate a dor.
OE’s: cravo folha, hotelã pimenta, lavanda francesa.
Antidepressivo: revigorante, combate a melancolia e a depressão.
OE’s: alecrim qt. cineol, gerânio, laranja doce, lavanda francesa, manjerona,
patchouli, petitgrain, sálvia sclarea, ylang-ylang.
Antiespasmódico: suprime espasmos e cólicas.
OE’s: anis estrelado, canela casca, manjerona, sálvia sclarea.
Antiflogístico: combate sinais e sintomas de inflamação, como vermelhidão,
calor e edemas localizados.
OE’s: cipreste, copaíba (bálsamo e destilada), gengibre.

Antisséptico: desinfetante. Bacteriostático.
OE’s: alecrim todos os qts., copaíba (bálsamo e destilada), cravo (botão e folha),
eucalipto globulus, hortelã pimenta, lavanda francesa, tea tree.
Aperiente: abre o apetite.
OE’s: anis estrelado, cravo (botão e folha), gengibre, laranja (amarga e doce).
Béquico: combate a tosse.
OE’s: anis estrelado, cipreste, copaíba (bálsamo e destilada), eucalipto globulus,
olíbano.
Calmante ou Sedativo: exerce funções calmantes sobre o sistema nervoso.
OE’s: cedro Atlas, lavanda francesa, gerânio, manjerona, sálvia sclarea, sândalo
amyris, ylang-ylang.
Carminativo: combate flatulências (gases) intestinais ou estomacais.
OE’s: alecrim qt. cineol, anis estrelado, canela casca.
Colerético e colagogo: estimulam a secreção da bilis e a contração da visícula biliar,
permitindo o fluxo dos sucos biliares para o fígado e duodeno.
OE’s: gengibre, hortelã pimenta, limão siciliano.
Depurativo: purifica o sangue.
OE’s: canela casca, gengibre, hortelã pimenta, limão siciliano.
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TERAPÊUTICAS
PUBLICADO EM 22/11/2014

Desobstruente: combate obstruções intestinais e hepáticas.
OE’s: alecrim (qts. cineol e verbenona), hortelã pimenta, limão siciliano.
Diurético: acentua a excreção de urina.
OE’s: cipreste, gerânio, lavanda francesa, sálvia sclarea.
Emenagogo: estimula a contração da musculatura lisa, auxiliando a contração
uterina. incentiva a menstruação, exercendo ação benéfica sobre os órgãos
genitais femininos.
OE’s: anis estrelado, canela casca, lavanda francesa, sálvia sclarea.
Emético: provoca vômitos quando necessário, em casos de intoxicação.
OE’s: gengibre fresco, hortelã pimenta, menta brasileira (gestantes).
Emoliente: abranda o tecido endurecido por abcessos, úlceras, inflamações e
contusões, amaciando a pele.
OE’s: cedro Atlas, gerânio, sálvia sclarea, lavanda francesa, sândalo.
Estimulante: aumenta a energia das funções vitais, exercendo ação vivificante
e animadora sobre os órgãos.
OE’s: alecrim qt. cineol, cravo (botão e folha), eucalipto globulus, gengibre,
hortelã pimenta.
Estomáquico: combate o mal estar do estômago.
OE’s: anis estrelado, hortelã pimenta, laranja doce, limão siciliano.
Expectorante ou peitoral: ajuda a expulsar o muco das vias respiratórias.
OE’s: cedro Atlas, cipreste, eucalipto globulus, gengibre, hortelã pimenta, tea
tree.
Febrífugo ou antipirético: combate a febre.
OE’s: eucalipto globulus, hortelã pimenta, limão siciliano, tea-tree,

Galactagogo: estimula a produção de leite materno.
OE’s: anis estrelado.
Hemostático: combate hemorragias.
OE’s: gerânio, sândalo amyris.
Hipertensor: eleva a pressão arterial.
OE’s: alecrim qt. cineol, cravo (botão e folha), hortelã pimenta.
Hipotensor: diminui a pressão arterial, vasodilatadora.
OE’s: cipreste, lavanda francesa, limão siciliano, manjerona, may shang, sálvia
sclarea, olíbano, ylang-ylang.
Purgativo ou laxativo: provoca ou acelera evacuações.
OE’s: anis estelado, gengibre, laranja doce, limão siciliano, manjerona.
Sudorífico ou diaforético: provoca transpiração.
OE’s: anis estrelado, gengibre, lavanda francesa, limão siciliano, sálvia sclarea, tea
tree.
Vermífugo ou antihelmíntico: ajuda a expelir parasitas intestinais.
OE’s: canela casca, cravo (botão e folha), hortelã pimenta, limão siciliano, tea tree.
Vulnerário: utilizado para curar feridas.
OE’s: copaíba (bálsamo e destilada), eucalipto globulus, lavanda francesa, olíbano,
sândalo amyris, tea tree.
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UNIVERSO DOS AROMAS
OS ÓLEOS ESSENCIAIS SAGRADOS DA BÍBLIA
PUBLICADO EM 11/12/2015 por Vishwa Schoppan
www.terra-flor.com/blog/oleos-essenciais-sagrados-da-biblia

Para quem ama óleos essenciais e aromaterapia, pensar em Natal é lembrar
das passagens bíblicas que mencionam o uso dos óleos em diversas ocasiões.
Sabemos que eram muito valorizados em toda região banhada pelo Mediterrâneo, chegando a valer o mesmo que ouro ou pedras preciosas. Eram comercializados através de várias rotas mercantis, produzindo um intercâmbio
aromático entre o Ocidente e Oriente. Mas sobretudo, seu valor residia no
grande potencial terapêutico e de elevação espiritual, razão principal por serem citados tantas vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento.
Existem duas passagens que considero as mais importantes. Uma delas está
diretamente relacionada ao período de Natal, que é a visita dos Reis Magos
ao menino Jesus, quando o presentearam com ouro, olíbano e mirra.
Outra passagem relevante é quando Maria Madelena unta os pés do Cristo
com óleo essencial de Jatamansi, também conhecido como nardo, antes da
crucificação.
Existem dezenas de menções do uso de óleos essenciais, vegetais e preparados à base de plantas aromáticas nas escrituras sagradas.
Nessas menções, fala-se sobre o uso dos óleos essenciais para harmonizar e
curar os apectos emocionais, físicos e espirituais do ser. Descreve-se o uso
como incenso para purificar o ambiente e em unções para a purificação do
corpo e da alma.
Nesse artigo, ao invés de mencionar as passagens bíblicas que falam dos
óleos essenciais, preferí falar um pouco sobre o olíbano, a mirra e o jatamansi,
os óleos mais valorizados por suas propriedades espirituais à época de Jesus.

JATAMANSI OU NARDO: NARDOSTACHSYS JATAMANSI
Nativo de várias regiões nos Himalayas (Tibet, norte da Índia e Nepal). Cresce em
altitudes entre 3000 e 5000m.
Combate stress, enxaqueca nervosa, insônia e arritmia cardíaca de origem nervosa, devido a seu potencial de equilibrar o sistema neurológico. Coadjuvante na
regulação da pressão sanguínea e combate à pressão alta. Aroma equilibrador do
sistema nervoso, conhecido por dar suporte na liberação de traumas profundos
incrustrados no subconsciente.
Muito utilizado no processo de reconciliação dos episódios traumáticos da vida.
Traz um sopro de doçura e relaxamento com a oportunidade de fazermos as
pazes com aqueles que nos magoaram ou com aqueles pelos quais nos sentimos
magoados.
É um aroma com potencial de perdão através do amor, como também um aroma que ajuda o rompimento do elo que nos liga a emoções que temos medo de
liberar.
Seu propósito é liberar o passado das amarras criadas por nós mesmos, essas que
implacavelmente nos restringem a ações repetidas que afetam nossa liberdade
espiritual.
Massagem para acalmar o nervosismo: adicionar 45 gotas de OE de jatamansi em
120ml de OV de gergelim. Massagear o couro cabeludo.
Contraindicações: devido a ação hormonal deste OE, não recomenda-se seu uso
durante a gestação e amamentação.
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MIRRA: COMMIPHORA MYRRHA
Originário da África, Índia e Península Arábica. “Mrr”, vem do árabe amargo.
Antioxidante, regenerador cutâneo, hidrata e previne o envelhecimento precoce da pele, rejuvenesce peles maduras. Foi o OE mais usado pelas rainhas
egípcias na manutenção da beleza do corpo e nos cuidados da pele.
Equilibra as emoções e estruturar a psiquê. Prepara o ser para a fase madura
da alma, fortalece a aceitação da ação do tempo. Auxilia a encontrar o valor
da beleza da vida quando os objetivos e metas materiais já foram alcançados,
cria uma atmosfera ambiental propícia a reflexão para a mudança do foco das
realizações materiais para a busca espiritual.
Estímulo para a busca da jornada espiritual: pingar 2 gotas de OE de mirra no
colar aromático individual.
Contraindicações: nenhuma.

OLÍBANO: BOSWELLIA CARTERII
Originário da região do Mar Vermelho, norte da África e Península Arábica.
Olíbano é derivado do árabe al-lubán - “o leite”, em referência à seiva leitosa
que sai da pequena árvore de olíbano. O nome em francês, encens, deriva do
latim insencum, que significa “aquele que queima”. Em inglês, frankinsence,
faz referência aos francos (tribos germânicas, que ocuparam o território hoje
denominado França) que introduziram a resina como forma de incenso na Europa. Na Somália, seu maior produtor, é conhecida como “moho”, que significa
“árvore de Deus” - aquela que aporta proteção.
Era empregado pelos egípcios na fabricação de máscaras cosméticas de rejuvenescimento. Cicatrizante, antioxidante, citofilático, quando adicionado ao
creme facial pode reduzir os sinais do tempo e de expressões, proporcionando vitalidade a pele madura. Pela sua propriedade adstringente pode ser útil
para controlar a oleosidade da pele, combatendo acnes.

O óleo essencial do princípio dos tempos, aporta paz e serenidade para a
conexão com a energia divina. Seu aroma místico dos desertos estimula a
glândula pineal e o 7º chakra.
Cria um ambiente propício à reverência ao sagrado, facilitando a meditação e
favorecendo a percepção espiritual.
Purifica o ambiente e estimula o relaxamento da mente, permite a conexão entre
o humano e o divino. Promove o espaço energético protegido necessário para o
desenvolvimento da devoção. Desperta o interesse pela meditação.
Ritual de mudança: adicione 60 gotas de OE de olíbano em uma solução de 60ml
de água deionizada e 60ml de álcool de cereais e borrife por todos os cômodos
da casa para limpar as energias antigas.
Contraindicações: nenhuma.
Meu desejo é que esta informação possa ser útil e desperte em você as memórias
que estão na raiz da nossa cultura católica.
Luciane Vishwa Schoppan
Referências:
1. Stewart D. The Healing OIls of The Bible. Califórina, USA: Care Publications,
2006.
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MANJERICÃO
O gênero Ocimum, da família Lamiaceae, é uma importante fonte de óleos
essenciais, sendo utilizado na medicina popular em todos os continentes.
Compreende grande variedade de espécies de ervas e subarbustos dispersos
nas regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África, Américas Central e do Sul.
A identificação botânica correta para as espécies e variedades do gênero
Ocimum, no qual o manjericão comercial está incluído, é de grande interesse,
uma vez que muitas variedades dessa espécie têm sido utilizadas, sendo
relatados algumas diferenças nas formas de uso. Muitas vezes questiona-se a
verdadeira identidade botânica do manjericão citada em algumas publicações.
A dificuldade em classificar mais de 60 variedades de Ocimum provavelmente se deve à ocorrência de polinização cruzada facilitando hibridações e
resultando dessa maneira, um grande número de subespécies, variedades e
formas.
Muitas vezes os manjericões são classificados de acordo com os aromas doce,
cítrico, canforado, anisado e de cravo que apresentam. Quanto às características morfológicas da planta, o manjericão pode receber uma nomenclatura
dependendo do porte, formato da copa, tamanho e coloração da folhagem. A
composição molecular dos óleos essenciais pode caracterizar os manjericões
em tipo europeu ou mediterrâneo, egípcio, comoro, búlgaro, tropical exótico
e santo.
Basicamente, no princípio, teria duas variedades de manjericão, de onde foram surgindo as outras variedades. As primeiras seriam a variedade dos países
mediterrâneos (qt. linalol) e a africana (qt. metil chavicol).

NESTE POST VEREMOS AS TRÊS PRINCIPAIS VARIEDADES DO
MANJERICÃO:
Manjericão exótico - Ocimum basilicum qt. metil chavicol: cultivado na África,
Índia, Vietnã, Ilhas Reunião, Comores e Egito;
Manjericão doce - Ocimum canum qt.linalol: cultivado na Europa mediterrânea,
Índia e Brasil.
Manjericão cravo - Ocimum gratissimum qt. eugenol: cultivado na África, Índia e
Brasil.

História da planta:
Na Índia o manjericão é chamado de Tulsi. É consagrado a Vishnu e a Krishna,
considerado protetor da família. O Tulsi é considerado uma planta que reforça a
capacidade de entusiasmar-se, aportando compaixão e clareza espiritual. Tulsi,
que significa em sânscrito “incomparável”, era uma amante de Krishna que foi
transformada em planta. Na cultura indiana costuma-se indicar um banho com as
folhas do manjericão santo aos mortos, colocando um ramalhete de manjericão
sobre seu peito para que este integre todo seu potencial espiritual antes de sua
jornada rumo ao eterno. Também é costume das pessoas se adornarem com colares de manjericão para que a proteção divina seja alcançada. Frequentemente,
plantam manjericão na entrada de suas casas e templos.
Ao longo da história da utilização das plantas aromáticas o manjericão tem sido
reverenciado pelos seus supostos poderes mágicos.
Na África, suas folhas foram utilizadas para conceder proteção contra a má sorte
e proteção contra a perseguição de espíritos desorientados. O espírito associado
ao manjericão era representado por uma serpente com asas de galo que protege
dos perigos imprevistos da vida, dos quais apenas a proteção divina pode livrar.

35

UNIVERSO DOS AROMAS
QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS MANJERICÕES
CRAVO, DOCE E EXÓTICO ?
PUBLICADO EM 11/11/2015

MANJERICÃO CRAVO QT. EUGENOL (OCIMUM GRATISSIMUM QT. EUGENOL)
“Óleos Essenciais da inspiração”

Família: Lamiaceae.
Sinônimos populares: manjericão cravo, alfavaca.
Origem: África. Atualmente também é produzido na Índia, Vietnã, Egito e Brasil.
Parte da planta utilizada: flores e folhas.
Forma de extração: destilação a vapor de flores e folhas.
Rendimento: 1ton de planta florida/1,5kg óleos essenciais. Duas colheitas por ano.
Propriedades terapêuticas e principais indicações:
Tem demonstrado bons resultados na redução de ácido úrico no sangue aliviando
os sintomas de gota, dores articulares e musculares em geral
Anti-infeccioso, combate staphylococus e streptococus
Antiparasitário, combate tênia e áscaris.
Aromacologia: “Óleos Essenciais da inspiração”
Alivia a dor física, encorajando a busca pelo propósito de vida. Tônico nervoso,
inspira, incita a renovação e a confiança, diminuindo o nervosismo de apresentar-se diante de público.
Formas de uso: ver final manjericão exótico.
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MANJERICÃO DOCE QT. LINALOL (OCIMUM CANUM QT. LINALOL)
“Óleos Essenciais da integração”
Família: Lamiaceae.
Sinônimos populares: manjericão doce.
Origem: Mediterrâneo. Atualmente também é produzido na Índia e Brasil.
Parte da planta utilizada: flores e folhas.
Forma de extração: destilação a vapor de flores e folhas.
Rendimento: 1ton de planta florida/1,5kg Óleos Essenciais. Duas colheitas
por ano.
Características da planta: O manjericão é uma planta herbácea anual. Inicia-se o corte para a extração de Óleos Essenciais à partir do 3º ao 4º mês
após o plantio inicial. Durante mais ou menos cinco anos a planta renderá
entre dois a três cortes anuais para extração de Óleos Essenciais.
Propriedades terapêuticas e principais indicações:
Segundo Tisserant, o Óleos Essenciais de manjericão qt. linalol é um excelente tônico do sistema nervoso, auxiliando o combate da fadiga intelectual
e quando difundido no ambiente fortalece a mente, aportando clareza aos
pensamentos. Este aroma é estimulante, revitalizante, neurotônico.
Indicado para todo tipo de distúrbio nervoso, principalmente aqueles associados com fraqueza e falta de vitalidade.
Exerce forte ação na esfera digestiva sendo um antiespasmódico eficiente no
combate às flatulências, acelera a digestão difícil que causa sonolência resgatando a vitalidade após uma refeição pesada. Combate as dores de cabeça,
principalmente quando estão relacionadas a problemas digestivos. Na medicina popular este Óleos Essenciais tem sido usado para tratar náuseas, vômitos
e soluços.
Segundo Sellar (2002), este Óleos Essenciais pode ajudar a recobrar os sentidos após um desmaio.

Ainda de acordo com Sellar (2002), este óleos essenciais apresenta ação “Strogen-like”, sendo útil para regular distúrbios menstruais como cólicas, fluxo escasso e inchaço nos seios, além de acelerar a expulsão da placenta no momento do
parto. Descongestiona a próstata e o útero.
Pelo alto conteúdo de linalol presente em sua composição química, este óleos
essenciais torna-se valioso na regeneração do tecido cutâneo em eczema seco
e psoríase. Acalma as reações inflamatórias da pele, possui efeito equilibrador
sobre as glândulas supra renais ajudando a reduzir alergias, principalmente se
relacionadas ao stress. Ainda é indicado para conter abcessos mamários (Dupont,
2008).
O Brasil produz um manjericão com 40% de linalol e com concentrações significativas de 1,8-cineol e cânfora. Desta forma o Óleos Essenciais de manjericão
doce qt. linalol brasileiro, também apresenta ação benéfica sobre o aparelho
respiratório e é usado para tratar sinusite, asma, bronquite e gripes. Auxiliando a
restauração do olfato perdido com o acúmulo do catarro.
Já o Ocimum canun qt. linalol, proveniente da Índia contém 75% de linalol,
excelente anti-inflamatório e cicatrizante.
Tanto o brasileiro como o indiano são antidepressivo.
Componentes moleculares:
Hidrocarboneto monoterpênico: 2% alfa e beta-pineno;
Hidrocarboneto sesquiterpênico: iso e beta cariofileno, beta elemeno;
Álcool monoterpênico: 40-75% de linalol, 6-12% de fenchol;
Cânfora: 13% cânfora;
Éster: 8% acetato de linalina, 1% acetato de fenchila;
Fenol: 5-12% eugenol;
Fenol Metil Éter: 2,5-7% metilchavicol M.E.;
Óxido: 20-26% 1,8-cineol.
Toxicidade: levemente dermoagressivo.
Contraindicações:
desaconselhável o uso nos três primeiros meses de gestação. Devido a sua ação
“Strogen-like” deve ser evitado por pessoas com problemas relacionados ao ex37
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MANJERICÃO EXÓTICO (OCIMUM BASILICUM QT. METIL CHAVICOL)
“Óleos Essenciais da estabilidade”
Família: Lamiaceae.
Sinônimos populares: alfavaca de cheiro.
Etimologia: Basilicum para os os gregos significa “erva majestosa” e o adjetivo ocimum significa “para cheirar”.
Origem: África. Atualmente também é produzido na Índia, Vietnã e Egito.
Parte da planta utilizada: flores e folhas.
Forma de extração: destilação a vapor de flores e folhas.
Rendimento: 100kg da planta florida/600Gr Óleos Essenciais.
Duas colheitas por ano.

Propriedades terapêuticas e principais indicações:
Tônico digestivo, combate arroto, gases, cólicas intestinais, diarréias.
Segundo Badoux (2006) e Dupont (2008), este Óleos Essenciais é antiviral e possui
propriedade hepatoprotetora promovendo alívio à congestão hepática, sendo útil
como coadjuvante na convalescença de hepatite A e B. É usado como antisséptico
aéreo para combater viroses tropicais e vírus da gripe. Antiespasmódico, combate
cólicas menstruais e câimbras musculares.
Anti-inflamatório útil em inflamações do aparelho respiratório como bronquite, do
aparelho geniturinário como cistite e prostatite.
Antálgico, bom para cefaléia e enxaqueca, ameniza dores reumáticas, artrite, tendinite.
Algumas bibliografias citam propriedades afrodisíacas e estimulantes do sistema
nervoso, sendo indicado para combater a fadiga mental e aumentar a concentração.

Componentes moleculares:
Hidrocarboneto monoterpênico: 4% alfa e beta-pineno;
Hidrocarboneto sesquiterpênico: 9% cariofileno;
Álcool monoterpênico: linalol, alfa-terpineol, citronelol, nerol, geraniol;
Éster: 3% acetato de citronelina e terpenila;
Fenol: 2,5% eugenol;
Fenol Metil Éter: 85% metilchavicol M.E.;
Óxido: 3% 1,8-cineol.
Toxicidade: dermoagressivo.
Contraindicações: desaconselhável o uso nos três primeiros meses de gestação.
Aromacologia: “Óleos Essenciais da estabilidade”
Indicado para aqueles que se esgotam e sacrificam-se para servir ao outro e esquecem de si mesmo. Bom para pessoas que se perdem no coletivo, esgotandose e desequilibrando-se facilmente tentando resolver os problemas e a vida dos
outros.
Útil na estabilização da energia vital após doenças contagiosas. Acalma, trazendo
proteção e compaixão.
Aromacologia:
“Óleos Essenciais da integração”
Este aroma possibilita o despertar da compaixão, equilibrando a realidade espiritual com a material. Harmoniza o consciente com o inconsciente, integra o
pensar, o sentir e o agir, traz equilíbrio entre o individual e o coletivo, aportando
reconhecimento e respeito para as necessidades tanto individuais como para as
do outro.
Restaura a integridade física, mental e emocional, ameniza dissociação entre sexualidade e espiritualidade.
Indicado para aqueles que vivem na dualidade com grande dificuldade de integrar
os opostos: matéria e espírito.
Referências:
1. Faucon M. Traité D’Aromathérapie Scientifique et Medicale Les Huiles Essentielles. (3 ed.). Paris: Éditions Sang de la Terra; 2017.
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A Aromaterapia tem sido amplamente utilizada, pesquisada e muitos conceitos
e usos foram revisados. Muita coisa mudou no mundo da Aromaterapia nos últimos anos com as experiências baseadas em uso clínico de médicos, enfermeiras
e pesquisadores. As pesquisas realizadas revisaram as informações bibliográficas
existentes, sendo que algumas delas foram fundamentadas e outras contestadas.
No livro, Clinical Aromatherapy, Essencial Oils in Practice – Jane Buckle, renomada
e experiente enfermeira inglesa, nos fornece uma série de dados práticos sobre o
uso dos Óleos Essenciais colhidos da prática de seu trabalho de enfermagem ao
longo dos últimos 25 anos.
Segundo Jane Buckle (2003), as indicações de uso dos Óleos Essenciais durante a
gestação são controversas, e a maioria dos medos do uso da Aromaterapia durante
esse período são infundadas. Algumas escolas de Aromaterapia condenam o uso
dos Óleos Essenciais nos três primeiros meses de gestação, outras questionam
seu uso durante todo esse período. Desde a tragédia ocorrida com a talidomida,
gestantes e obstetras estão tomando precauções extras a qualquer substância que
possa causar efeitos adversos ao feto ou afetar a segurança da gestação. Contudo,
os Óleos Essenciais tem sido usados por centenas de anos por gestantes na forma
de perfumes, sabonetes, shampoos, etc.
Apesar de tantas precauções, tanto medo e tanta controversas, existem registros apenas com dois Óleos Essenciais com ação abortiva- Poejo e salsa- porém,
observa-se que esse fato ocorreu devido ao mal uso dos Óleos Essenciais. Estes
foram ingeridos em proporções elevadas. No caso do poejo foi ingerido 10 ml,
isso ocasionou hepatotoxicidade seguida de aborto. Já o Óleo Essencial de salsa
foi ingerido numa proporção entre 1,5-6ml durante 8 dias consecutivos. Essas são
proporções muito superiores as utilizadas em tratamentos aromaterápicos onde
são usadas apenas 1 a 6 gotas aplicadas topicamente ou inaladas. Não existe nenhum outro registro de aborto ou dano ao feto comprovada com o uso correto de
Óleos Essenciais por inalação ou aplicação tópica.

Buckle cita alguns livros disponíveis no mercado que abordam o tema do uso
de Óleos Essenciais na gestação, incluindo dois que foram escritos por parteiras- Aromatherapy in Midwifery Practice- Tiran(1996) e Aromatherapy for the
Mother and baby- England (1994). England atende a 2500 partos por ano e Tiran
é conferencista em obstetrícia na universidade de Greenwich. No Reino Unido e
Londres, os Óleos Essenciais tem sido utilizados em hospitais desde 1987.
O uso a Aromaterapia durante a gestação pode ser de muita serventia a futura mamãe aliviando sintomas de cansaço, dores nas costas, reduzindo enjoos,
pré-ocupações, insônia e trazendo o sentimento de empoderamento, fazendo
com que a mulher se sinta mais bonita. Segundo Buckle, se houver a chance de
escolha entre o uso de substâncias químicas sintéticas (relativamente novas, sem
muito tempo de estudo de seus efeitos a longo prazo) ou Óleos Essenciais (com
centenas de anos de estudo) seria prudente escolher o último.

Existe apenas 1 componente químico que demonstrou efeitos teratogênicos testado em animais de laboratório (Guba 2002), o acetato de sabinila, encontrado em
concentração de 20% no Óleo Essencial de Junipero sabina e 10% do Óleo Essencial de salvia lavandulifolia (sálvia espanhola). Estes dois Óleos Essenciais devem
ser evitados durante a gestação, e de qualquer forma esses não possuem uso aromaterápico, nem são comercializados por empresas sérias de Aromaterapia.
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Alguns Óleos Essenciais são considerados emenagogos, propriedade terapêutica com potencial de constrição uterina, que poderá facilitar o fluxo menstrual.
De qualquer forma os hormônios e os efeitos físicos na gestação são diferentes
do período menstrual, e Guba (2002) sugere que em aplicação tópica ou inalação os efeitos emenagogos dos Óleos Essenciais não irão interferir na estabilidade da gestação. Também, existe conflitos nas informações de quais Óleos
Essenciais são emenagogos ou não. Alguns autores acreditam que a Lavandula
angustifolia possui ação emenagoga, porém afirmam que este Óleo Essencial é
seguro para ser utilizados nos três primeiros meses da gestação (England 1994).
Outros dizem que não deve ser usada nos três primeiros meses, e outros não
mencionam a não utilização em nenhum momento da gestação.
Ainda segundo Buckle, é extremamente difícil que uma gestação segura será
comprometida devido ao uso de Óleos Essenciais emenagogos. Os bebês não
se desalojam com tanta facilidade em uma gestação segura. De qualquer forma
se a gestante já teve algum aborto, será prudente evitar o uso da Aromaterapia,
principalmente nos três primeiros meses.
Brinker (2000), sugere que os seguintes Óleos Essenciais sejam evitados durante os três primeiros meses de gestação: Angélica, Camomila romana e alemã,
canela, todos os cítricos, mirra, lemon grass, hyssopo, lavanda, melissa, hortelã
pimenta, manjericão, pimenta preta, alecrim, sândalo indiano, vetiver e gengibre.
Porém, Buckle afirma que em 25 anos de trabalho tem acompanhado muitos
amigos, pacientes e nenhum, deles foi acometido por efeitos indesejáveis com o
uso seguro em inalação e uso tópico dos Óleos Essenciais durante a gestação.
A experiência clínica de Jane, nos auxilia no cuidado do dia a dia de nosso corpo
com mais acurácia e segurança. E qual mulher não aprecia informações seguras,
testadas e aprovadas por profissionais da área da saúde no uso de substâncias
naturais para guarnecer sua saúde e de sua família? Estamos buscando sem trégua substitutos de medicamentos sintéticos para melhorar nossa qualidade de
vida, estamos fugindo dos efeitos colaterais para os problemas básicos de saúde
no dia a dia. Para esses momentos, usemos com segurança e com um enfoque
científico os Óleos Essenciais através da experiência de Jane Buckle.

A Terra Flor Aromaterapia até hoje fez uso de materiais advindo da escola francesa de Aromaterapia, a
bibliografia utilizada como base par nossos folders e materias de educação provém da Escola de Aromaterapia de Lyon: Les cahiers pratique D’aromathérapie selon L’ecole Françoise - BADOUX, Dominique.
Grossesse. Luxenburg: Ed.Inspir, 2006. Porém, novas bibliografias vem sempre surgindo e vamos acrescentando novas versões, novos estudos.
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Também conhecidos como vitaminas lipídicas ou vitamina F, não são sintetizadas
pelo organismo sendo necessário repô-los por meio de dieta alimentar. Os ácidos
graxos essenciais fazem parte dos lipídios ou gorduras, apresentam o grupamento
carboxila (COOH). Suas cadeias são alifáticas, isto é, abertas.
Considerados componentes orgânicos por conterem carbono e hidrogênio em suas
moléculas. Produzidos quando as gorduras são quebradas. Quase insolúveis em
água, quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade desses ácidos em
água. Pertencem a dois grupos: ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados.

Porque eles são importantes para nosso organismo?
Porque podem ser usados como energia pelas células de nosso organismo. Muitos
óleos de origem vegetal são ricos em ácidos graxos insaturados. Contém compostos como ácido linoleico (ômega 6), ácido linolênico (ômega 3) e ácido oleico (ômega 9) que possuem ação antioxidante e reconstituinte das membranas celulares.
Atuam também como agentes coagulantes, ajudando a manter a elasticidade da
pele e combater seu envelhecimento precoce. Os ácidos graxos insaturados são
substâncias essenciais ao organismo, por serem precursoras de hormônios e neurotransmissores envolvidos no crescimento, na regulação de funções sexuais e nervosas.
Na Aromaterapia não se utiliza os óleos minerais pois estes, apesar de ajudarem a
retenção hídrica da pele, dificultam sua respiração, fecham os poros da epiderme,
fazendo-a acumular gordura e impedindo a absorção de nutrientes para o interior
do organismo. Da mesma forma, impedem a absorção de Óleos Essenciais, vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K). Por sua vez, os Óleos Vegetais são absorvidos pela
pele.
Óleos Vegetais ou Óleos Carreadores
Os Óleos Vegetais são usados para diluir os Óleos Essenciais antes da sua aplicação na pele. Chamados também de Óleos Carreadores, possibilitam que os Óleos
Essenciais sejam absorvidos pela pele e a partir daí, através da corrente sanguínea
circulem por todo o organismo.
Geralmente os Óleos Vegetais são prensados a frio a partir das partes gordurosas
das plantas. Ao contrário dos Óleos Essenciais, que evaporam e possuem aromas
concentrados, os Óleos Vegetais não evaporam e não contêm aromas tão fortes.
Óleos e manteigas vegetais são ricos em emolientes, substâncias que mantêm a
suavidade, a maciez e a flexibilidade da pele, protegendo-a também contra a secura
e a perda da umidade dérmica.

O processo de extração é fundamental para garantir suas propriedades e características.
Muitos óleos comercializados no varejo são prensados a altas temperaturas, o que faz com
que as moléculas se desagreguem, saturando-se e perdendo seu efeito terapêutico.
Os Óleos Vegetais possuem alto potencial de rancidificação. Adicionando algumas gotas de
óleo de germe de trigo ou de jojoba, que são ricos em Vitamina E, tem-se ação antioxidante
ajudando a manter as características originais por mais tempo.
Os Óleos Vegetais e manteigas vegetais mais utilizados são: abacate, barú, gergelim, semente de uva, germe de trigo, macadâmia, jojoba, rosa mosqueta, amêndoa doce, girassol, oliva,
prímula, soja, manteiga de cupuaçu, de karité e de cacau, entre outros.

Como funcionam os Óleos Vegetais
Os Óleos Vegetais penetram facilmente na pele, nutrindo, protegendo e reconstituindo a
camada córnea. Dão brilho à pele deixando-a fina e flexível, graças à sua ação amaciante,
flexibilizante, tonificante e regeneradora. Previnem o envelhecimento precoce protegendo a
pele contra a secura e a perda de umidade.
Dificilmente provocarão alguma reação alérgica pois apresentam total compatibilidade com
as membranas das células. Os Óleos Vegetais apresentam vitaminas, lecitinas, minerais e
ácidos graxos insaturados.
Muitos Óleos Essenciais não podem ser usados puros sobre a pele por apresentarem dermoagressividade. Para que possam ser usados com segurança, devem ser diluídos em Óleos
Vegetal. Quando se adiciona Óleo Essencial aos Óleos Essenciais, estes também serão
absorvidos pela pele, atingindo a corrente sanguínea e produzindo efeitos terapêuticos
como relaxamento, cicatrização, etc.
Referências:
1. Faucon M. Traité D’Aromathérapie Scientifique et Medicale Les Huiles Essentielles. (3 ed.).
Paris: Éditions Sang de la Terra; 2017.a
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Os efeitos terapêuticos da Aromaterapia acontecem principalmente por intermédio
de dois tipos de absorção pelo organismo, que é a absorção cutânea e a inalação, e
cada uma delas possuem características bem particulares.
Absorção cutânea: O processo de absorção cutânea dos OE se dá por difusão,
através do mecanismo de movimento de íons e átomos de uma região de maior
concentração para uma de menor concentração.
Quando os OE entram em contato com a epiderme, sejam puros ou diluídos em
algum carreador (óleo vegetal, creme e etc), são absorvidos pela derme, que é vascularizada e em seguida passam para o sistema circulatório, através dos folículos pilosos. Uma vez na corrente sanguínea, as moléculas químicas produzirão respostas
terapêuticas variadas, tais como: vasoconstrição, vasodilatação, anti-inflamatória,
antimicrobiana (antifúngica, bactericida, virícida), regeneração celular, imunoestimulante, antioxidante, dentre outras.
Inalação: Consiste numa corrente de reações químicas e elétricas. O OE evapora
e a partícula odorífera entra no nariz com o ar. A cavidade superior das narinas é
revestida por uma camada mucosa, chamada de mucosa amarela, onde chegam as
células neurais vindas do cérebro. O nariz aquece o ar e as partículas odoríferas dissolvem-se na mucosa que cobre o epitélio olfatório, acoplamdo-se aos receptores
dos cílios olfatórios e acionam uma mensagem química via bulbo olfatório.
Apenas alguns centímetros separam o local de recepção olfatória do cérebro; as fibras nervosas do sistema olfatório correm direto para uma área do cérebro chamada Sistema Límbico. Na região límbica existem áreas ligadas à percepção do aroma,
às sensações de prazer e dor, emoções como raiva, medo e sensações sexuais.
As áreas do sistema límbico como o hipocampo e amígdala são especificamente
relacionadas à memória e à emoção. Isto explica como o cheiro dos OE ativa a
memória, sentimentos e cria uma resposta emocional. A sinalização química quando atinge a região hipotalâmica, além de ativar todo o sistema emocional primitivo
(sistema límbico), age sobre o sistema nervoso autônomo e atua no Sistema Nervoso Simpático e Parassimpático, no duplo sistema de ativação/relaxamento - sistêmica/local. Estas mensagens são convertidas em ação e expressão de sentimentos
ou reações como: euforia, relaxamento, concentração, coragem, força, etc...

No processo de inspiração, algumas moléculas odoríferas não acoplam-se aos receptores
dos cílios olfatórios. Ficam assim livres na mucosa olfatória podendo ligar-se aos átomos de
oxigênio e chegar até os pulmões. Nos pulmões, no processo de trocas gasosas através dos
alvéolos, estas moléculas são absorvidas e passarão para a corrente sanguínea, onde poderão ocasionar uma ação local como expectoração do catarro bronquio-pulmonar ou ação
sistêmica, como alívio de alguma inflamação articular.
Visite a nossa loja e conheça todos os produtos
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Vamos imaginar uma situação em que houvesse uma eleição internacional para “seu
óleo essencial preferido”. A rosa, muito provavelmente sairia como a vencedora absoluta. Nenhum outro aroma é tão aceito e apreciado universalmente como a rosa.
Esse caso de amor pelo aroma de rosas não é de hoje. Fósseis encontrados apontam
que há 35 milhões de anos uma primavera trouxe o primeiro botão de rosas ao mundo.
Esta rosa selvagem tinha originalmente 5 pétalas, chamada de rosa gállica e é considerada a planta que deu origem as demais espécies com mais pétalas, como a rosa damascena e a rosa centifolia. Indícios apontam para a Pérsia como o local onde o mais doce
aroma tenha motivado o homem a arar a terra e dominar o seu cultivo. Temos então
um cenário onde, à partir da Pérsia, seu cultivo estendeu-se pelo Oriente Médio e,
posteriormente, pelas mãos dos Gregos, chegou ao mediterrâneo propagando-se então
pelo resto da Europa.
Mas o que faz da rosa um aroma associado ao feminino?
Vamos iniciar observando a planta e seus hábitos. O arbusto de rosa depende de uma
condição fundamental: umidade. Muita umidade. Umidade em forma gasosa, visto que
o solo pode ser bem drenado, sem afetar sua florada. Esta é uma condição encontrada,
por exemplo, na cidade de Grasse, situada nos Alpes Marítimos, onde em artigo previamente publicado apontamos o ressurgimento de uma tradicional dedicação ao cultivo
de rosa centifolia.

No plano psicoespiritual, sua aplicação ganha ainda mais relevância. Na Medicina Tradicional
Chinesa existe um estado conhecido como distúrbio shen, caracterizado por uma “confusão da
alma”, manifestada em ansiedade, insônia, manias, hipersensibilidade e dificuldade de concentração. Numa situação como esta, o corpo e o espírito “secam”, e a rosa restaura novamente a
fluidez, harmonizando este estado psicoemocional.

O aroma de rosas, independentemente da forma ou espécie, também encontra uma grande utilidade em casos de pessoas com problemas associados a figura materna, onde houve
abandono ou abuso. Nesses casos, normalmente a manifestação é uma pobre auto-estima,
insegurança sexual, medo de rejeição e uma grande dificuldade em ser capaz de nutrir a si
próprio. Homens com dificuldade de conexão com sua própria energia feminina também
encontram na rosa um recurso de muito valor.

Nessa região da França meridional, as chuvas são escassas, mas a umidade soprada
pelo vento à partir do mar Mediterrâneo, em conjunto com condições do solo, faz dela
excepcional para o cultivo da rosa.
Outra característica feminina é o horário em que ocorre a exalação máxima do aroma
na florada, entre 2h e 9h da manhã, sob a luz do luar. A colheita também deverá ser
iniciada antes de alvorecer, quando a lua ainda poderá exercer sua influência com mais
força.
Estas características fazem dela, tanto na forma de óleo essencial como de absoluto, o
aroma mais yin dentre aqueles disponíveis para o Aromaterapeuta. Mesmo tendo imagens simbólicas que associam a rosa vermelha ao fogo da paixão, suas características
são de fato refrescantes e calmantes. Desordens que tragam sintomas físicos de calor
no corpo, inflamação ou secura, são aqueles onde a rosa poderá atuar com efetividade.
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A acupuntura é uma terapia que, no passado, foi considerada “alternativa”, porém,
atualmente tornou-se amplamente reconhecida e utilizada na medicina alopática
(convencional), devido a comprovada eficácia nos seus resultados para com a saúde do
paciente. Seguindo pelo mesmo caminho, a Aromaterapia vem conquistando terapeutas de toda as áreas, especialmente como um complemento a outros tipos de terapia
ou tratamentos médicos.
Um excelente exemplo sobre isso aconteceu na Universidade de Cuiabá, no curso de
Pós-Graduação em acupuntura. A terapeuta Mari Gema Fontelles de La Cruz, desenvolveu uma monografia com o tema “Acupuntura e Aromaterapia”. Neste significativo
trabalho de pesquisa, ela afirma que os óleos essenciais podem ser usados nas técnicas
de acupuntura, durante e após a aplicação das agulhas, potencializando o tratamento,
além de auxiliar com o emocional do paciente.
A pesquisa realizada para a produção da monografia, contou com um amplo levantamento bibliográfico, visando estabelecer com embasamento a íntima relação que pode
existir entre a Acupuntura e Aromaterapia. Em sua tese, Mari seleciona sintomas patológicos relacionados aos “pontos Su” e “pontos dos cinco elementos”, que formam a
base da Acupuntura, e os associa aos óleos essenciais que tratam esses mesmos sintomas. Indicando a sua aplicação para vários casos, que abrangem os transtornos físicos,
mentais ou emocionais.
Em minha opinião, este é apenas um exemplo de como a Aromaterapia é extremamente versátil em sua aplicação, sendo capaz de complementar não apenas a Acupuntura,
mas sim a maioria das técnicas terapêuticas e medicinais existentes. Porque, além de
auxiliar diretamente na causa dos sintomas, também ajuda com o bem estar do paciente durante o tratamento, proporcionando relaxamento e serenidade emocional. Por
isso, além da Acupuntura, indico a sua aplicação para psicoterapeutas, massagistas,
terapeutas alternativos e todos os profissionais de saúde que estejam comprometidos
com a saúde total de seus pacientes.

Luciane Vishwa Schoppan
Bióloga e Aromaterapeuta
Artigo na íntegra acessível em: http://www.ppmac.org/sites/default/files/oleos_essenciais_na_acupuntura.pdf
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Aquele que estudou brevemente a história dos óleos essenciais ao longo do curso percorrido por várias civilizações,rapidamente percebe o grande valor que sempre lhes foi
atribuído. Para isso, basta dizer que ânforas contendo óleos essenciais foram encontradas nas tumbas dos mais importantes reis e faraós do Egito Antigo.
Os óleos essenciais são substâncias que possuem um valor em si, determinado por sua
dificuldade ou facilidade na obtenção. Mas além desse critério, o surgimento de modas
e tendências podem contribuir para valorizar os óleos essenciais ou qualquer outra
coisa.
Ao que tudo indica, vivemos um momento de grande valorização dos aromas naturais na perfumaria mundial. Em artigo publicado na revista Veja Luxo de Dezembro de
2014, titulado “Cheiros Raros”, é relatado o ressurgimento da produção de fleursd’exception(ou flores excepcionais, em tradução livre), na região que cerca a cidade francesa de Grasse, localizada nos Alpes Marítimos e bem próxima a cidade de Cannes.
Autodenominada a capital mundial do perfume, o fato é que Grasse já contou com uma
próspera indústria dedicada à perfumaria. Mesmo hoje, sua tradição se mantém com
algumas marcas locais consagradas. Entretanto, seus dias de glória foram aqueles onde
os perfumes eram obtidos exclusivamente pela mistura de ingredientes naturais, onde
se destacavam os óleos essenciais, produzidos em suas redondezas. Com o desenvolvimento da indústria química e o surgimento de compostos aromáticos sintéticos, a
perfumaria de Grasse entrou em declínio, pois sua economia contava com a produção
regional de flores para a obtenção dos óleos essenciais. Para colocar milhares de unidades de Glow - o perfume de Jennifer Lopez - nas prateleiras, é preciso trabalhar com
grande escala e baixo custo, tarefa impossível em se tratando das fleurs d’exception.
O artigo “Cheiros Raros”, já citado, também relata o renascimento do plantio dessas
flores apreciadíssimas e que fizeram Grasse viver seus dias de ouro. Pelo investimento
de grandes marcas, entre elas a gigante do luxo LVMH - detentora de grifes como Dior
e Louis Vuitton - a produção de absoluto de rosas e jasmim entre produtores locais está
comprada para os próximos 7 anos, reativando uma tradição quase esquecida. A matéria prima obtida à partir de dedicadas mãos que colhem artesanalmente os botões de
rosas e jasmins, terá como destino final os frascos dos perfumes Chanel N. 5, Van Cleef
& Arpels First e Annick Goutal Le Jamin, contendo alguns parcos mililitros e vendidos
por várias dezenas de euros.

Entre os cultivos resgatados, aqueles que se destacam são o de jasmin-da-espanha e rosa
centifolia, espécies muito bem adaptadas ao solo provençal, rico em ferro, zinco e cobre. As
variedades colhidas por lá podem valer até 30% a mais. Esse é o caso por exemplo do jasmin-da-espanha em comparação ao jasmin sambac, colhido no Egito e Índia. Ou da rosa centifolia em
comparação à rosa damascena colhida na Bulgária.
Em 2013 a Terra Flor Aromaterapia passou a incluir em seu catálogo uma nova seleção de óleos
essenciais e absolutos: Coleção Terra Flor Raro. Vislumbrando esta tendência de valorização
dos perfumes baseados em ingredientes 100% naturais e, sobretudo, provenientes das colheitas mais distantes e delicadas, fechamos parcerias com fornecedores franceses, búlgaros,
indianos, israelenses, marroquinos, australianos e costa-riquenhos. Nossa intenção é trazer ao
público brasileiro os aromas que temperam a alta perfumaria mundial. Mas não só isso, queremos proporcionar experiências únicas, com aromas exóticos, provenientes dos 5 continentes,
aguçando os olfatos mais experientes.
Infelizmente alguns aromas permanecem exclusivos de setores da indústria, capazes de redefinir a economia de toda uma região, ou daqueles dispostos a pagar o preço das mais distintas
prateleiras. Entretanto, ingredientes tais como o absoluto de rosa damascena, centifolia, jasmim sambac e grandiflorum, farão parte de novidades que a Terra Flor gesta com carinho para
você se encantar da mesma forma que os reis e rainhas em outros tempos se encantavam.
Vistar Pinheiro
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Para compreender como a aromaterapia funciona através dos efeitos dos óleos essenciais, devemos ter uma noção de dois processos fisiológicos básicos: o funcionamento
do sistema olfatório e a absorção das moléculas de óleo essencial pelo organismo.
O olfato é o resultado da interação físico-química entre as moléculas voláteis do ar que
respiramos e os receptores olfatórios. O epitélio olfatório é extremamente sensível,
constituído por mais de 20 milhões de terminações nervosas. Um numero mínimo de
moléculas odoríferas são suficientes para estimulá-lo, produzindo a sensação aromática. Esses receptores transformam a informação olfatória em uma linguagem especial, denominada impulso elétrico nervoso, compreendida e interpretada pelo cérebro
humano como cheiro.
A sensação do cheiro ocorre quando a mensagem é recebida pelo hipotálamo, glândula
mestra do sistema nervoso central. Este age como uma central de transmissão, enviando a mensagem odorífera para outras partes do cérebro, como a glândula pituitária,
que então continua a cadeia de retransmissão enviando mensagens químicas para a
corrente sanguínea, o córtex olfatório, que auxilia a distinguir os aromas, o tálamo, que
ajuda a associar a mensagem aromática com funções específicas, o neo córtex, que
analisa o aroma, relacionando-o com os outros sentidos, o sistema nervoso central, que
estimula o pensamento consciente.
Todo esse processo ocorre em menos de 1 segundo. Neste ínfimo instante já responderemos aos odores de forma emocional e intelectual. O olfato humano possui a percepção média de 10 mil odores diferentes, sendo o olfato, o sentido que mais cedo amadurece. O bebê, nos primeiros dias de vida, reconhece a mãe pelo cheiro. Porém decai
na idade adulta devido ao desuso e pela exposição permanente a cheiros sintéticos,
agressivos e poluição ambiental.
Alguns autores como Robert Tisserant afirmam que o aroma excitante do grapefruit
e da sálvia sclarea estimulam o tálamo secretar encefalinas, analgésicos naturais que
também induzem o corpo a sentir uma sensação de bem estar geral. Acredita-se que
o aroma afrodisíaco do ylang ylang estimula a pituitária a secretar endorfina e outros
hormônios na corrente sanguínea que irão estimular a libido. Acredita-se também que
o aroma sedativo da manjerona estimula uma área do sistema límbico denominada
de núcleo da rafe, que desencadeará uma reação onde o resultado será a secreção de
serotonina, que auxilia o sono.
Agora que vimos como funciona, é fácil entender como os Óleos Essenciais podem
amenizar e até mesmo solucionar aqueles pequenos probleminhas do dia a dia. Com
algumas dicas fáceis e simples de serem aplicadas poderemos restaurar o equilíbrio
corporal e estabilizar as emoções.

A seguir, algumas dicas práticas para colocar à prova esta aula de fisiologia!
Para uma noite de sono reparador: pingue 2 gota de óleo essencial de manjerona no travesseiro e 2 gotas de lavanda nos lençóis;
Para reenergizar e aumentar a concentração: pingue 2 gotas de óleo essencial de hortelã pimenta nos pulsos, friccione-os e inale profundamente;
Para amenizar dor de cabeça e enxaqueca: pingue 1 gota de óleo essencial de menta brasileira
nas têmporas, e 2 gotas de óleo essencial de pimenta preta na cervical. Massageie suavemente
a região.
Para aquecer o corpo e pés frios: adicione 10 gotas de óleo essencial de eucalipto glóbulos em
água quente e faça um escalda pés; Aromatização ambiental acalentadora para a hora do parto:
pingue no difusor de aromas ambiental 4 gotas de óleo essencial de lavanda, 3 gotas de sálvia
sclarea, 2 gotas de ylang ylang e 2 gotas de manjerona; Spray
Para assepsia ambiental em épocas de frio e umidade: misture 50ml de água deionizada e 50ml
de álcool de cereais, adicione a essa mistura 10 gotas de óleo essencial de limão siciliano, 6
gotas de anis estrelado, 10 gotas de copaíba, 5 gotas de eucalipto glóbulos e 10 gotas de Pinho
da Sibéria.
Fricção reguladora dos hormônios femininos: pingue 3 gotas de salvia sclarea e 1 gota de anis
estrelado na plantas dos pés e friccione-os suavemente.
Referências:
1. Faucon M. Traité D’Aromathérapie Scientifique et Medicale Les Huiles Essentielles. (3 ed.).
Paris: Éditions Sang de la Terra; 2017.
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AVISO LEGAL
As informações contidas nesse impresso são respaldadas por pesquisa bibliográﬁca e publicações
cientíﬁcas acerca dos efeitos dos óleos essenciais e vegetais no organismo.
Não devem substituir a avaliação médica e não tem a ﬁnalidade de recomendar tratamento.
Procure orientação médica para sintomas de doenças.
Em caso de reação adversa pare de usar o produto imediatamente e procure orientação médica.
47

