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RESUMO 

Introdução: A formulação de um aromatizante de ambiente é uma alternativa 
para o tratamento e prevenção de pacientes predispostos à ansiedade com uso 
de óleos essenciais que possuem eficácia comprovada na literatura como o 
maracujá e o alecrim. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
aromatizante de ambiente com propriedades ansiolíticas à base de óleo 
essencial de Passiflora edulis e Salvia rosmarinus. Metodologia: Foi proposta 
uma formulação utilizando proporções dos ativos (essência de alecrim e 
maracujá). Em seguida, avaliou-se as características organolépticas da 
formulação. Realizou-se ensaios de estabilidade de acordo com o guia de 
vigilância da ANVISA. Resultados e Discussão: O produto manteve-se 
estável em relação ao aspecto, cor e odor. O pH do produto se manteve 
constante, indicativo de estabilidade e compatibilidade com os ativos da 
formulação. Conclusão: Portanto, está de acordo com os requisitos técnicos 
da Agência de Vigilância Sanitária. 
Palavras-chave – Aromaterapia; Ansiedade; Plantas Medicinais. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The formulation of a flavoring environment is an alternative for 
the treatment and prevention of anxiety in patients predisposed use of essential 
oils that have proven in the literature such as passion fruit and rosemary. The 
objective of this work was to develop an environment flavoring with anxiolytic 
properties based on the essential oil of Passiflora edulis and Salvia rosmarinus. 
Methodology: A formulation was proposed using proportions of the assets 
(essence of rosemary and passion fruit). Then, the organoleptic characteristics 
of the formulation were evaluated. Stability tests were carried out according to 
the ANVISA surveillance guide. Results and Discussion: The product 
remained stable in terms of appearance, color and odor. The pH of the product 
remained constant, indicating stability and compatibility with the formulation's 
assets. Conclusion: Therefore, it is in accordance with the technical 
requirements of the Health Surveillance Agency. 
Keywords - Aromatherapy; Anxiety; Medicinal plants; 
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INTRODUÇÃO 
A aromaterapia é uma prática terapêutica secular que utiliza as 

propriedades dos óleos essenciais, obtidos de ervas, flores ou outras plantas, 
para recuperar o equilíbrio e harmonia do organismo visando à promoção da 
saúde física e mental, ao bem-estar e à higiene (RIERA, 2019; SHIN et al., 
2016). A aromaterapia possibilita bem-estar psicológico e físico por diminuir a 
ansiedade, agitação, tremores, palpitações, por isso esta é uma das formas de 
tratar pacientes com ansiedade (DOMINGOS, 2014). 

 A formulação de um aromatizante de ambiente é uma alternativa para o 
tratamento e prevenção de pacientes predispostos à ansiedade com uso de 
óleos essenciais. O maracujá, Passiflora edulis, é indicado medicinalmente em 
casos de dores de cabeça de origem nervosa e ansiedade devido a 
composição heterogênea dos metabólitos secundários (ALONSO, 2004). O 
alecrim, Salvia rosmarinus, apresenta emprego medicinal, farmacêutico e 
cosmético, além disso, proporciona um dos aromas mais refrescantes e menos 
caros, sendo uma das ervas mais importantes da atualidade. Isto se deve à 
dilatação dos tecidos que a planta provoca, aumentando sua irrigação e 
exercendo efeito estimulante (PORTE, 2001). 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um aromatizante de ambiente 
com propriedades ansiolíticas à base de óleo essencial de Passiflora edulis e 
Salvia rosmarinus.  

 

METODOLOGIA 
A formulação foi preparada sem conservante, sem propilenoglicol, 30 mL 

de álcool cereais, 5 mL de água destilada e na proporção de 1:2 de essência 
de alecrim e maracujá. As essências foram adquiridas no comércio Casa das 
Essências, no centro de Teresina-Piauí. Antes de iniciar os estudos de 
estabilidade, submeteu-se o aromatizante ao teste de centrifugação (Brasil, 
2004). A formulação proposta passou por testes de estabilidade preconizados 
pelo Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos da ANVISA. A duração do 
estudo foi de 15 dias, avaliou-se as amostras no tempo um, que corresponde a 
24 horas após a manipulação. As outras avaliações foram realizadas durante 
todos os dias em que estiveram submetidas às condições do estudo. 
Submeteu-se às amostras a condições de temperatura, sendo as condições: 
geladeira (5 ± 2° C), estufa (37° C, 40° C, 45° C, 50° C), freezer (-5° ± 2° C) e 
ciclo de congelamento e descongelamento durante 15 dias consecutivos. Os 
parâmetros avaliados foram aspectos organolépticos: aspecto, cor e odor, e 
características físico-químicas: pH e densidade.    
 Avaliou-se alterações como separação de fases, precipitação e turvação 
(Brasil, 2004). Avaliou-se os valores de pH obtidos durante o estudo de 
estabilidade preliminar por meio da tira universal de pH (Isaac et al., 2008). 
Determinou-se a densidade relativa para avaliar a pureza de certas substâncias 
e a identidade da amostra (Farmacopéia Brasileira V, 2010). Como teste 
complementar, realizou-se uma varredura no espectro UV para observar 
possíveis variações na composição química do produto, comparando o 
espectro de absorção do produto maturado com o as essências puras 
utilizadas na formulação. 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O produto obtido apresentou-se como um líquido translúcido levemente 

amarelado sem a presença de precipitado ou suspensão. Após o processo de 
maturação sob refrigeração e ausência de luminosidade, o odor tornou-se 
agradável com redução da intensidade do alecrim e predominância das 
características do óleo essencial do maracujá. Durante esse processo foi 
observado alteração apenas do odor. O resultado das medidas de pH durante a 
maturação está disposto no Gráfico 1, podendo-se observar que não houve 
alteração desse parâmetro.  

O produto pré-formulado apresentou densidade relativa de 0,8891 g/cm3 

(30 ºC) em relação à água no 1º dia, utilizada como padrão, pois além da sua 
abundância possui densidade absoluta de aproximadamente 1,0 g/cm3 para 
temperatura ambiente de 25 - 30 ºC. Os demais valores observados para 
densidade relativa de acordo com as condições estão dispostos na Tabela 1. O 
teste da centrífuga mostrou estabilidade da formulação quanto a separação de 
fases e presença de partículas em suspensão, não sendo observado 
separação nem formação de precipitado. No teste de estresse térmico, que 
consiste em aquecer o produto durante tempo determinado a temperaturas 
crescente, a amostra manteve os mesmos valores de pH e características 
organolépticas semelhantes. Os resultados dos testes estão dispostos na 
Tabela 2. 

Após realizar varredura de absorção no espectro UV foi possível 
observar que não houve alteração da composição química do produto, o que 
indica que estes se mantiveram estáveis durante as variações de temperatura 
e no pH da formulação. É possível observar na Figura 1 o espectro de UV com 
pico de absorção da formulação no mesmo comprimento de onda da absorção 
da essência de maracujá (entre 250 e 300 nm), não sendo possível observar o 
pico de absorção da essência de alecrim acima de 300 nm, pois esse é o 
componente minoritário da formulação. 

O estudo da estabilidade fornece informações importantes do processo 
de formulação, materiais de acondicionamento, confiabilidade e segurança dos 
produtos e outros aspectos importantes. Os ativos presentes no produto podem 
afetar a estabilidade da formulação. O produto pode ser considerado estável, 
pois em relação ao aspecto esse se manteve íntegro durante todos os testes. A 
cor e o odor se mantiveram constantes por mais de 15 dias.  
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CONCLUSÃO 
Conclui-se que o produto pode ser considerado estável quanto ao 

aspecto. A cor e o odor se mantiveram constantes durante todos os testes. Não 
houve variação de pH, indicativo de estabilidade e compatibilidade com os 
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ativos da formulação. Ademais, não se observou alteração na composição 
química do produto. Portanto, está de acordo com os requisitos técnicos da 
Agência de Vigilância Sanitária. 
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