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As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), 

denominadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Como Medicinas Tradicionais e Complementares (MTC), 

foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) 

por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), 

aprovada pela Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006. 
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Ministério da Saúde / Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 702, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Altera a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir 

novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC.

ANEXO 4 DO ANEXO XXV

Aprova a definição das práticas de AROMATERAPIA, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, 

hipnoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica/antroposofia aplicada à saúde, ozonioterapia, terapia de florais e 

termalismo social/crenoterapia à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares apresentadas no Anexo A .

Art. 1º Ficam incluídas, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC, as seguintes práticas: 

aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, 

medicina antroposófica/antroposofia aplicada à saúde, ozonioterapia, terapia de florais e termalismo social/crenoterapia 

apresentadas, nos termos do Anexo A.

Art. 2º As práticas citadas neste Anexo atenderão às diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS.



Óleos Essenciais ou Aromaterapia, como é mais conhecido, é uma Prática Integrativa e Complementar em Saúde, sendo 

ela um resolutivo efetivo e comprovado no resgate da saúde e bem-estar e tendo as Plantas Medicinais Aromáticas como 

principal fonte de extração desses insumos e que tem nas Ciências Farmacêuticas sua fundamentação teórica
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Para conhecer e trabalhar com os Óleos Essenciais  se 

faz necessário conhecer as plantas, seus princípios 

ativos, sua bioquímica e todas as suas propriedades 

fisiopsicoterapêuticas, para fazer o uso correto dessas 

substâncias, por meio de uma análise sintomatológica 

apresentada. Isso permitirá a escolha da melhor opção 

para o uso dos óleos essenciais, promovendo o 

benefício integral desta Pratica Integrativa.

O termo “AROMATERAPIA” foi criado por 

René-Maurice Gattefossé (1881-1950). 

Um engenheiro químico que iniciou os estudos da 

Química e Bioquímica aromática devido a um 

acidente ocorrido em seu laboratório. 
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Aromatologia é a utilização dos Óleos Essenciais como substancias 

farmacológicas com potencial terapêutico medicamentoso.

É a parte das Ciências Farmacêuticas que estuda as características e especificidades dos óleos essenciais na biologia e fisiologia humana e seus 
diversos sistemas - circulatórios, neuromuscular, endócrino, metabólico, imunológico, etc -; tendo em vista os potenciais farmacológicos 

(Químicos e Bioquímicos),  mediante as diversas aplicações terapêuticas dos OE.
Na Aromatologia os óleos Essenciais passam a serem  utilizados a partir de uma consulta e de uma formulação especifica

e assim criado um produto Aromático, ou como eu os chamo... FitoAromáticos.  
Sendo que, sua utilização abrange diversas formas de assimilação, dentre elas, a orientação para  a ingestão.

Os Óleos Essenciais são ricos em múltiplos princípios ativos o que os torna um fármaco em potencial, com a qualidade e eficácia comprovada.
Tudo isso levando em consideração sua farmacotécnica e farmacodinâmica e suas formulações dinamizadas,

pois os óleos essenciais são princípios ativos de altíssimas taxas exponencial
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ATENDIMENTO EM AROMATERAPIA NA 1º INSTÂNCIA DE SAÚDE.“UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA”

Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 

a reabilitação e a manutenção da saúde. 

Aqui também a aromaterapia se faz presente e atinge as diretrizes da daquilo que é o seu lugar no SUS.

A assistência básica é o local de maior atuação das PICS pois é a prevenção e promoção da saúde e de acordo 

com a PNPICS é o logradouro das PICS e da Aromaterapia.

Utilizando de práticas integrativas para aproximar os 

serviços oferecidos da comunidade, a Unidade Básica 

de Saúde da Família – Oeste 20 (UBSF O 20), 

da Prefeitura de Manaus, localizada no bairro 

Compensa, tem trabalhado com a auriculoterapia. 

E para divulgar os benefícios da técnica, a última ação 

da “Tenda Itinerante” deste ano foi realizada na 

comunidade e também contou com demonstração das 

técnicas reiki e aromaterapia, além de orientações 

sobre o uso de plantas medicinais 

e distribuição de mudas.
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Na comunidade, a Aromaterapia se faz presente nas Associações de Bairro e presta serviço de cuidados aromáticos. 

Bem como, facilita o aprendizado de autocuidado com a realização de Palestras e Workshop de Plantas Medicinais, 

promovendo o resgate da utilização dos tradicionais chás, escalda-pés, banhos de assento e banhos de folhas, 

no intuito de promover prevenção a saúde e Bem- Estar no dia a dia da Comunidade.
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ATENDIMENTO EM AROMATERAPIA NA 2º INSTÂNCIA DE SAÚDE. “UNIDADE DE SAÚDE AMBULATORIAL”

Na área ambulatorial 

com os casos de baixa 

complexidade e que não 

oferecem risco imediato 

à vida do paciente, 

a Aromaterapia se faz presente 

no intuito de sanar com 

questões básicas, 

tendo em vista o atendimento 

integrado e eficaz.
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Toxicidade
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Os óleos essenciais é o insumo que fará parte da mudança de paradigma e trará um novo futuro a saúde da 

humanidade, tendo em vista uma nova clínica ampliada e humanizada.

‘’Aromaterapia é a possibilidade de estar desperto, consciente e em equilíbrio na vida. ‘’                                    
SANTOS, ACF /2010



Aplicação da Aromaterapia na Atenção Básica

PEREIRA, Maria Neizi; SÁ, Marilde Beatriz Zorzi. OS ÓLEOS ESSENCIAIS E DIFERENTES ABORDAGENS NA QUÍMICA ORGÂNICA.

FELIPE, Lorena O. et al. Terpenos, aromas e a química dos compostos naturais. Química Nova na Escola, v. 39, n. 2, p. 120-130, 2017.

REZENDE, Maria Elvira de et al. Teor e composição química do óleo essencial de alpínia em razão da adubação e da disponibilidade de água no solo. Revista 

Ceres, v. 58, n. 2, p. 208-215, 2011.

SANTOS, WLP dos et al. Química e sociedade. São Paulo: Nova Geração, p. 5, 2005.

WHITE, David P. Química a ciência central. Prentice Hall, 2005.

ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. Princípios de Química-: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Bookman Editora, 2018.

VIEGAS JR, Cláudio; BOLZANI, Vanderlan da Silva; BARREIRO, Eliezer J. Os produtos naturais e a química medicinal moderna. Química nova, v. 29, p. 326-

337, 2006.

ROCHA, Julio Cesar; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves. Introdução à química ambiental. Artmed Editora, 2009.

BRAIBANTE, Mara Elisa Fortes et al. A química dos chás. Química Nova na Escola, v. 36, n. 3, p. 168-175, 2014.

Referências



GRATIDÃO


