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RESUMO 

Massagem e aromaterapia são terapias integrativas e complementares praticadas há 

séculos e continuam em demanda hoje. A fim de investigar os benefícios terapêuticos que 

a massagem com óleo essencial de lavanda pode proporcionar, foi realizada uma revisão 

descritiva e qualitativa nas bases de dados Research Gate e Google Scholar. Pode-se dizer 

que a associação da massagem com óleo essencial de lavanda potencializa os efeitos 

relaxantes musculares, calmantes, reduz dor e traz harmonia psicofísica. 
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ABSTRACT 

Massage and aromatherapy are complementary integrative therapies practiced for 

centuries and remain in demand today. To investigate the therapeutic benefits that 

massage with lavender essential oil can provide, a descriptive and qualitative review was 

carried out in the Research Gate and Google Scholar databases. It can be said that the 

association of massage with lavender essential oil potentiates muscle relaxing effects, 

calming, reduces pain and brings psychophysical harmony. 

INTRODUÇÃO 

A massoterapia tem seus primeiros registros históricos nos livros do Ayur Veda 

até 1800 aC, embora os egípcios já a praticassem como procedimentos para o tratamento 

de doenças. Portanto, não é um tratamento novo, mas continua até hoje através de suas 

diversas técnicas, como: massagem relaxante, esportiva, terapêutica, modeladora, quick 

massage, reflexologia, com bolas, tântrica, e muitas outras (BESSA; BESSA, 2019).  



                   

 
A busca pela massoterapia está associada à melhora do aspecto estético, redução 

do estresse, relaxamento muscular, melhora da circulação, como terapia complementar e 

diversas outras finalidades. Há muitos anos é associada à aromaterapia, seja diluindo o 

óleo essencial em um veículo como um creme ou um gel de massagem neutro ou 

aromatizando o ambiente. Existem vários óleos essenciais que podem ser aplicados ao 

massagear uma pessoa e sua escolha dependerá dos objetivos de tratamento almejados. 

Quando se trata de relaxamento psicofísico, é possível utilizar o óleo essencial de 

lavanda, pois possui propriedades sedativas e calmantes e pode ser administrado por 

massagem. Ele é absorvido tanto por penetração na pele quanto por inalação 

(ANTONELLI; DONELLI, 2022). 

O presente estudo justifica-se por se propor a conhecer mais sobre os benefícios 

da massagem associada ao óleo essencial de lavanda e disseminar esse conhecimento para 

a comunidade acadêmica. Portanto, este estudo teve como objetivo investigar os 

benefícios terapêuticos que a massagem com óleo essencial de lavanda pode 

proporcionar. 

METODOLOGIA 

O estudo é uma revisão descritiva e qualitativa realizada na base de dados 

Research Gate e Google Scholar na busca por descritores isolados e/ou combinados: 

massagem; óleo essencial de lavanda; lavanda. Estabeleceu-se como critérios de inclusão 

trabalhos em português ou inglês que abordassem os benefícios da massagem e óleo 

essencial de lavanda associados ou não à massagem; e artigos de revisão ou original entre 

2014 e 2022. Foram excluídos resumos, trabalhos de conclusão de curso e quaisquer 

artigos sem acesso livre. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A massagem e aromaterapia são terapias integrativas e complementares que 

podem ser aplicadas de forma isolada ou combinada, o que potencializa os seus efeitos 

sobre o corpo e o emocional promovendo a saúde e o bem-estar da pessoa. Ambas as 



                   

 
terapias são seculares e são bem aceitas pela sociedade por serem tratamentos naturais, 

de baixo custo, acessíveis e de resultados imediatos.  

As lavandas ou alfazemas são plantas do gênero Lavandula, da família Lamiaceae 

e existem mais de 40 espécies e entre as principais estão Lavandula dentata (Lavanda 

francesa), Lavandula angustifolia (Lavanda inglesa), Lavandula hybrida (Lavandim) e a 

Lavandula latifolia. Delas pode ser extraído o óleo essencial (OE) de lavanda que é 

utilizado na aromoterapia. 

O OE de lavanda faz parte da medicina tradicional da Ásia e Europa e tem registro 

nos textos bíblicos e judaicos. É descrito na literatura o seu potencial antioxidante e 

antiapoptótico, o qual também é uma alternativa pata tratar inflamação, dor de cabeça, 

estresse e depressão. Em laboratório foi confirmado que a inalação subaguda ao OE é 

capaz de aumentar os níveis de enzimas antioxidantes do sistema imunológico, tais como: 

superóxido dismutase, glutationa peroxidase e CAT, além de reduzir os níveis de GSH e 

a peroxidação lipídica no tecido cerebral. Desta forma, o OE de lavanda pode contribuir 

para a ação neuroprotetora em virtude de sua forte atividade antioxidante e antiapoptótica 

(AYAZ et al., 2017). 

O OE obtido pela extração da Lavandula angustifólia é rico em linalol e acetato 

de linalila que são substâncias com propriedades analgésica, anti-inflamatórios, 

antioxidantes, antibacterianos e antifúngicos (MACHADO et al, 2020). Esses compostos 

bioativos podem fazer interação com diversos alvos neurofarmacológicos e, desta forma, 

exercem ação ansiolítica, antidepressiva e relaxante. E quando administrados por 

massagem, ele é absorvido por duas vias, a inalatória e a cutânea. Após 5 minutos de 

massagem já é possível detectar a sua presença na corrente sanguínea e atinge o pico da 

concentração em 20 minutos e é eliminado em torno de 90 minutos após o término do 

tratamento (ANTONELLI; DONELLI, 2022). 

O OE de lavanda (Lavandula angustifólia) também é eficiente no tratamento das 

cervicalgias e lombalgias e este fato foi comprovado por um ensaio clínico randomizado 

que objetivou analisar o efeito do OE de lavanda associado à massagem nos níveis de dor 

na coluna vertebral em mulheres obesas. Participaram do estudo 49 mulheres obesas entre 

20 e 60 anos. As voluntárias foram divididas em 3 grupos: controle (n = 15), intervenção 



                   

 
(n = 19) e placebo (n = 15), as quais participaram de oito sessões de 35 minutos, duas 

vezes por semana durante um mês e os nível de dor foram avaliador pela Escala Visual 

Analógica. O resultado foi uma redução significativa da dor na coluna vertebral no grupo 

tratado com OE de lavanda quando comparado aos dois outros grupos (CEREZER et al, 

2021). 

Outro importante estudo foi realizado com 22 voluntários diagnosticados com 

transtornos de personalidade internados em uma unidade psiquiátrica de um hospital 

geral. O estudo qualitativo teve como objetivo compreender o significado da intervenção 

da massagem com aromaterapia na saúde mental para o usuário durante a internação 

psiquiátrica. Os óleos essenciais de lavanda (Lavandula angustifolia) e gerânio 

(Pelargonium graveolens) diluídos em gel neutro foram aplicados na massagem. Os 

benefícios foram comprovados a partir da redução de sintomas ansiosos, físicos e 

psicológicos e a melhora na qualidade do sono. O estudo concluiu que a massagem com 

aromaterapia ajuda a lidar com o transtorno mental (DOMINGOS; BRAGA, 2014). 

A massagem por si só é capaz de promover o relaxamento muscular, melhorar o 

sistema imunológico, melhorar a circulação sanguínea e linfática, promover analgesia, 

melhorar as funções intestinais, mobilizar o muco e renovar as células epidérmicas 

(BESSA; BESSA, 2019). Dessa forma, associar o OE de lavanda pode potencializar os 

benefícios da massagem, principalmente o relaxamento muscular, redução de dores e 

inflamações, estresse e depressão, além dos benefícios antioxidantes, antibacterianos e 

antifúngicos que o óleo possui. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O OE de lavanda agrega valor à massagem, pois diminui sintomas de ansiedade, 

depressão, melhora a qualidade do sono. Tem a vantagem de aumentar a imunidade, 

sendo antioxidante, antibacteriano e antifúngico. Juntamente com a massagem 

proporciona um melhor nível de relaxamento muscular e analgesia. 

Portanto, a massagem com OE de lavanda é recomendada por representar uma 

terapia integrativa e complementar, de fácil aplicação, acessível, economicamente viável 

e segura. Os benefícios são potencializados pela associação da massagem com a 



                   

 
aromaterapia. É bom alertar que novos estudos devem ser realizados para contribuir com 

esses resultados. 
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