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O que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA)? 

O TEA é uma condição neurológica complexa que afeta como uma pessoa experimenta e 

interage com o mundo. Sua ampla gama de déficits de desenvolvimento também pode variar de 

leve a grave. Acredita-se que o TEA seja influenciado por uma combinação de fatores genéticos e 

ambientais. 

Principais Características do TEA 

 Dificuldade na interação social

 Capacidade de linguagem limitada

 Interesses restritos / comportamentos
repetitivos

Usando Óleos Essenciais com TEA 

tópico Borrife óleos essenciais diluídos em água no corpo, 
roupas ou lençóis. Absorva-os pela pele através da 
água do banho. Aplique-os diluídos em um óleo 
transportador na pele. 

Uma regra prática para crianças é 1-2 gotas de óleo 
essencial diluído em 1/2 - 1 colher de chá (2-5 ml) de 
óleo transportador (maior diluição para crianças mais 
novas). Para adolescentes e adultos, muitos óleos 
essenciais podem ser aplicados "puros" ou não 
diluídos. Mas usar pelo menos partes iguais de óleo 
essencial e óleo transportador é geralmente 
recomendado. 

aromático Coloque os óleos essenciais no ar com um difusor de 
aromaterapia ou um borrifador. Esta pode ser a 
maneira mais fácil de usar - ou pelo menos introduzir - 
os óleos. Algumas pessoas com TEA são avessas ao 
toque físico, mas podem tolerar os óleos na pele mais 
tarde, uma vez que se acostumarem com o aroma. 

interno Tome os óleos essenciais em uma bebida ou - se 
necessário para os intestinos-  engula-os em uma 
cápsula entérica para liberação retardada. 

Felizmente, óleos essenciais podem ser oferecidos de várias maneiras para pessoas com TEA. 

Não tente forçar um óleo, ou associações negativas podem se formar com o aroma. Use outro 

método, use um óleo recomendado diferente ou simplesmente tente novamente mais tarde em 

outras circunstâncias. 

1 em cada 

60 
crianças nos 

EUA 

possuem 

TEA
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4x mais meninos têm TEA 
 Os indicadores normalmente surgem em torno de 18 meses – 3 anos de idade. 

7 Condições Associadas ao TEA 

Embora pesquisas sobre os óleos essenciais e o TEA ainda esteja em sua infância, 

muitos pais e cuidadores notam que a aromaterapia, de fato, apoia condições 

físicas e emocionais que são prevalentes com o TEA. 

Doença Inflamatória Intestinal 
Privação Crônica do Sono 
Ansiedade 
Déficit de Atenção / Hiperatividade 
Depressão 
Convusões 
Birras, Agressão e Autoflagelamento 

Nota de Pesquisa: As referências no final deste livreto descrevem como os óleos 

essenciais e / ou seus constituintes químicos foram estudados na população em 

geral. 
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Doença Inflamatória Intestinal (DII)
A DII geralmente não é diagnosticada na população geral com menos de 15 anos de idade. No 

entanto, é encontrada consistentemente em crianças pequenas com TEA. A DII é uma condição 

imunológica complexa que compartilha perfis de expressão genética com o TEA. A Colite 

Ulcerosa (UC) e a Doença de Crohn (CD) - localizadas em partes sobrepostas do trato 

gastrointestinal (GI) - estão incluídas na condição. 

Não há cura conhecida para a DII, portanto, controlar os sintomas é a chave para evitar danos 

gastrointestinais significativos, que podem afetar negativamente o crescimento e o 

desenvolvimento de uma criança. Os óleos essenciais podem ajudar a aliviar os sintomas típicos 

e fornecer proteção. 

Óleos Puros para a DII 

Cólicas Abdominais 

basil 
clary sage 
Fezes com Sangue (tecidos inflamados) 

frankincense 
Fezes Moles e Diarréia 

peppermint 
ginger, geranium 
Náusea e Vômito 

ginger 
peppermint 

www.gotasdaterra.com



Aliviando Fezes Moles 

peppermint  
fennel 
1 colher de chá (5 ml) óleo de coco fracionado 
frasco roll-on de 5 ml 
Coloque os óleos essenciais no frasco e preencha o restante com o óleo 
transportador. Agite para misturar. Aplique na superfície abnominal conforme 
necessário, massageando gentilmente. 

Aliviando a Náusea 

peppermint 
Coloque o óleo essencial em um lenço, ou esfregue as gotas nas palmas das 
mãos. Inale o aroma. (O óleo também pode ser inalado diretamente do frasco.) 

ginger 
tigela pequena que pode ser utilizada no micro-ondas 
Aqueça a água sem ferver. Adicione o óleo essencial; inale o vapor quente. 

Nota Nutricional: Crianças com TEA têm menos tipos de bactérias intestinais normais do que as crianças em 

geral. Um poderoso suplemento probiótico com um microbioma diversificado pode melhorar a saúde geral do 
intestino. Além disso, ervas comuns para acalmar o trato gastrointestinal incluem raiz de alcaçuz como um 
antiinflamatório e ulmeiro como um demulcente que reveste os tecidos irritados para promover a cura.

Colite Ulcerosa 

Doença de Crohn 
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Privação Crônica do Sono 
O mesmo vale para adultos com TEA. A 
privação do sono piora naturalmente 
os desafios comportamentais. Os óleos 
essenciais - quando combinados com 
bons hábitos de sono e uma rotina 
regular - podem ajudar a criar calma, 
induzir o sono e promover um 
descanso rejuvenescedor.

Solução de Lavanda para o Sono 

lavanda  
16 oz. (454 g) de bicarbonato de sódio 
Adicione o óleo essencial à caixa de bicarbonato de sódio, mexendo bem para incorporar. Ao 
trocar a roupa de cama, polvilhe o suficiente da mistura para cobrir levemente o colchão. 
(Armazene o restante em um recipiente hermético.) Deixe a mistura por 3-4 horas e passe o 
aspirador antes de recolocar os lençóis limpos. Isso irá neutralizar os odores e infundir a cama 
com um perfume calmante que dura algumas semanas. 

Banho Tranquilizante da Noite 

lavanda 
vetiver   
cedarwood 
tangerine 
Roman chamomile 
peppermint 
1 xícara leite integral ou sal de epsom 
Adicione óleos essenciais ao leite ou ao sal de Epsom e despeje a mistura na banheira sob 
água morna corrente. Mergulhe 20 minutos para limpar a mente, relaxar os músculos, liberar 
a tensão e promover uma boa noite de sono. 

Pelo menos 50%,  às vezes até 

80%, das crianças com TEA 

possuem dificuldade 

significativa para dormir e 

manter o sono
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Óleos Puros para o Sono 

Acalmar 
lavanda, spikenard, Roman chamomile 

Aumentar a Melatonina 
cedarwood 

Promover um Sono Profundo 
valeriana, vetiver, green madarin, tangerine 

Mix de Difusor Calmante Hora de Dormir 

lavanda 
orange ou tangerine 
Roman chamomile 
Adicione os óleos essenciais em um difusor antes de dormir conforme as instruções do 
fabricante. 

Roll-On Hora do Sono para Crianças 

vetiver 
cedarwood   
peppermint 
lavanda 
1oz. (30 ml) de óleo de coco fracionado ou óleo de amêndoa 
frasco roll-on de 30 ml 
Adicione os óleos essenciais ao frasco roll-on. Preencha o restante como  óleo transportador. 
Agite para misturar. 
Na hora da soneca e na hora de dormir, passe a mistura sobre toda a sola dos pés - incluindo 
os dedos - e massageie suavemente. Cubra com meias, pelo menos por tempo suficiente para 
que os óleos sejam absorvidos. Os poros maiores nas solas dos pés transportam os óleos 
essenciais rapidamente através dos sistemas internos do corpo para equilíbrio físico e 
emocional. 
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Ansiedade 

Embora não seja uma característica central do TEA, 40% dos jovens no espectro 

apresentam níveis clinicamente elevados de ansiedade e pelo menos um 

transtorno de ansiedade - incluindo transtorno obsessivo-compulsivo. Muitos 

óleos essenciais têm efeitos calmantes tanto emocional quanto fisicamente. 

Primeiro, os óleos inalados passam pelo bulbo olfatório, que está intimamente 

ligado a áreas do cérebro associadas à resposta emocional. Os aromas podem ter 

um efeito profundo nas emoções e nas funções involuntárias do corpo, como a 

reação ao estresse - também conhecida como resposta de "lutar ou fugir". 

Bulbo Ofativo 

Centros de 

Comunicação 

Emocional 
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Óleos Puros para a Ansiedade

Promover Equilíbrio Emocional 
bergamot, copaíba, frankincense, jasmine, lavanda, mandarin, 
orange, Roman chamomile, sandalwood, tangerine, vetiver 

Acalmar o Sistema Nervoso Central 
cedarwood, copaíba, frankincense, Roman chamomile, 
sandalwood, vetiver 

Spray para o Estresse 

mandarin ou orange 
ylang ylang 
peppermint 
1 colher de chá glicerina vegetal 
¼ xícara água destilada 
garrafa spray de 2 oz. (60 ml) 

Adicione os óleos essenciais com a glicerina vegetal na garrafa spray para ajudar a emulsionar 
a solução (manter os óleos uniformemente dispersos). Encha o restante com água. Agite antes 
de cada uso e borrife no ar ou nas roupas e lençóis para aliviar a ansiedade e promover um 
humor positivo. 

Roll-On Alívio da Ansiedade

bergamot 
vetiver 
peppermint 
Roman chamomile 
1oz. (30 ml) óleo de coco fracionado 
frasco roll-on de 30 ml 

Adicione os óleos essenciais ao frasco roll-on. Preencha o restante com o óleo transportador e 
agite bem para misturar. Passe a mistura na base do pescoço, ombro, costas e / ou tórax - 
massageando suavemente - para aliviar o estresse e a ansiedade. O efeito refrescante da 
hortelã-pimenta também ajuda a manter a temperatura corporal confortável. 
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Déficit de Atenção/Hiperatividade 
Pesquisadores descobriram que cerca de 30-50% das pessoas com TEA também possuem 

sintomas de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), que inclui dificuldade 

de foco e concentração nas tarefas atribuídas. 

Óleos Puros para TDAH 

Promover Foco, Concentração e Memória 
frankincense, lavanda, peppermint, sandalwood 

Acalmar a Mente Agitada 
basil, jasmine, Roman chamomile, vetiver 

Pingente de Concentração 

basil 
lavanda 
pedra natural ou pingente não vidrado 

Adicione os óleos essenciais ao pingente e utilize-o ao longo do dia. 

Clarear a Mente 

vetiver 
óleo de coco fracionado ou outro óleo transportador 

Aplique quantidades iguais dos óleos essencial e transportador à base do 
pescoço e base da coluna. 
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Mix de Difusor Calmo e Alerta 

lavanda 
mandarin 
cedarwood 
frankincense 
vetiver 

Pela manhã, adicione os óleos essenciais a um 
difusor de grande capacidade de acordo com as 
instruções do fabricante. Ou coloque-os no 
borrifador, adicione a glicerina vegetal e, em 
seguida, preencha com água destilada. Agite antes 
de cada uso e borrife na nuca e na base da coluna 
durante o dia, conforme necessário. 
(As quantidades de óleo essencial podem ser 
dobradas para adolescentes e adultos.) 

OPÇÃO SPRAY 
1 colher de chá glicerina 
¼ xicara água destilada 
garrafa spray de 2 oz. (60 
ml) 

Roll-On Fórmula para o Foco 

peppermint 
lemon 
Roman chamomile 
frankincense 
1 oz. (30 ml) óleo de semente de uva 

Adicione os óleos essenciais ao frasco do rolo. Preencha com o óleo de semente 
de uva e agite para misturar. Passe na nuca, atrás das orelhas, nas têmporas, nos 
ombros ou na sola dos pés - massageando suavemente. Reaplique ao longo do 
dia conforme necessário. 
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Depressão 
Os transtornos de humor são geralmente mais comuns em pessoas com deficiências de 

desenvolvimento do que na população em geral. Mas diagnosticar a depressão é difícil no 

espetro, pois pessoas com TEA podem mostrar pouca emoção facial e ter capacidade limitada de 

fala para articular seus sentimentos. 

Óleos Puros para a Depressão 

Diminuir Pensamentos e Sentimentos Negativos 
lavanda 

Roman chamomile, sandalwood 

Acalmar e Elevar a Mente 
bergamot, frankincense, neroli, orange, ylang ylang 

lemon 
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Ânimo Rápido 

lemon 

Coloque o óleo essencial em um lenço de papel ou esfregue as gotas nas palmas 
das mãos. Inspire o aroma. (O óleo também pode ser inalado diretamente do 
frasco.) Ou, adicione as gotas em uma garrafa de água para hidratação diária. 

Spray Dia Mais Feliz 

orange ou tangerine 
lavanda 
ylang ylang 
1 colher de chá glicerina vegetal 
¼ xícara água destilada 
garrafa spray de 2 oz. (60 ml) 

Adicione os óleos essenciais ao borrifador, seguidos da glicerina vegetal. 
Preencha o restante com água. Agite antes de cada uso e borrife no corpo ou na 
roupa. (As quantidades de óleo essencial podem ser dobradas para adolescentes 
e adultos.) 

Aroma de Lavanda para Roupas 

2 xícaras sal 
2 colheres de chá (5 ml) lavanda 
1 colher de chá (5 ml) Roman chamomile (ou outro óleo essencial de sua 
preferência) 

Coloque uma camada de sal e óleos essenciais em uma jarra de vidro e agite 
bem para misturar. Adicione 2 colheres de chá da mistura a cada carga de 
lavagem. A combinação atua como um intensificador de perfume para roupas e 
lençóis que também promove paz e tranquilidade ao longo do dia. 
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Convulsões 
Embora não seja geralmente na primeira infância, 1 em cada 4 crianças com TEA acabará por 

desenvolver convulsões no final da adolescência ou no início da idade adulta. Uma convulsão é 

causada por uma atividade elétrica anormal no cérebro. Pode incluir um período temporário de 

inconsciência, convulsão corporal, movimentos incomuns ou períodos de olhar fixo. Às vezes, 

fatores que contribuem são a falta de sono ou febre alta. 

Óleos Puros para Convulsões 

Prevenir Convulsões 
clove, frankincense, peppermint 

Aplicar na nuca, na base do 
crânio. 

Inibir Convulsões 
clary sage, lavanda 

Aplicar na nuca, na base do 
crânio. 

Acalmar Espasmos e Cãibras 
Musculares 
basil, bergamot, marjoram, peppermint 

Dilua com óleo transportador e 
aplique no local. 

Nota Nutricional: Vários estudos relatam uma associação positiva entre os ácidos 
graxos ômega-3 e convulsões reduzidas. Acredita-se que baixos níveis de cálcio, 
magnésio, zinco e vitamina B6 causam ou pioram as convulsões. A má metilação 
de todas as vitaminas B e folato também está associada ao TEA, portanto, 
suplementos metilados são recomendadas. Uma dieta adequada e 
suplementação podem fornecer uma ajuda significativa na redução das 
convulsões. 
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Banho Relaxante Recuperador 

lavanda 
frankincense 
marjoram 
peppermint 
1 xícara leite integral ou sal de Epsom 

Adicione os óleos essenciais ao leite ou ao sal de Epsom e despeje na banheira 
sob água morna corrente. Mergulhe por 20 minutos para promover o equilíbrio 
físico e emocional após uma convulsão. 

Roll-On de Massagem Muscular 

lemongrass 
peppermint 
1 colher de sopa óleo de coco fracionado 
frasco roll-on de 15 ml 

Combine os óleos essenciais com o óleo transportador em um frasco roll-on e 
agite para incorporar. Aplique sobre os músculos espásticos ou com cãibras, 
massageando suavemente. 
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Birras, Agressão e Autoflagelamento 
Compreensivelmente, esta categoria de comportamento pode estar relacionada a frustrações 

com interação social estressante e / ou baixa habilidade de linguagem. Ou pode resultar de 

superestimulação, novos ambientes ou interrupções na rotina. Combine os fatores ambientais 

com o desconforto físico, emocional ou mental, e não é de se admirar que 1 em cada 4 crianças 

com TEA tenha surtos de violência. 

Óleos Puros para Birras, Agressão e Autoflagelamento 

Ataque Emocional 
frankincense, lavanda, vetiver 

Raiva e Hostilidade 
helychrysum, Roman chamomile, rose, ylang ylang 
Dor e Inflamação 
frankincense 

lavanda, Roman chamomile, sandalwood, ylang ylang 

Mix de Difusor para Raiva 

orange ou tangerine 
rose ou geranium 
vetiver 

Adicione os óleos essenciais a um difusor de acordo com as instruções do 
fabricante. Ou coloque óleos essenciais no borrifador, siga com a glicerina 
vegetal e, em seguida, encha com água destilada. Agite antes de cada uso e 
borrife no corpo, nas roupas ou na roupa de cama. (As quantidades de óleo 
essencial podem ser dobradas para adolescentes e adultos.)

OPÇÃO SPRAY 
1 colher de chá 
glicerina 
¼ xicara água 
destilada 
garrafa spray de 2 
oz. (60 ml) 
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Camadas de Óleo Essencial para Cuidado de Ferimentos 

(aplique na ordem) 

Sangramento 

helichrysum ou geranium 

Aplique qualquer um dos óleos essenciais diretamente na ferida para reduzir o 
fluxo sanguíneo e hematomas. 

Dor 

clove  
lemon 

Aplique o óleo essencial de cravo diretamente na ferida como analgésico local. 
Coloque o óleo essencial de limão em um lenço de papel ou esfregue as gotas 
nas palmas das mãos. Inspire o aroma para ajudar a aliviar uma resposta geral à 
dor sistêmica. 

Cura 

lavanda  
melaleuca 

Assim que o sangramento parar, aplique lavanda para promover a cura e 
melaleuca para combater a infecção. Faça um curativo no ferimento. 

Curativo 

basil ou sandalwood 

Ao trocar o curativo, aplique uma gota de qualquer um dos óleos essenciais para 
continuar o processo de cicatrização. 
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Não existe um tipo de autismo, mas muitos. Desta 

forma, os pais e cuidadores de crianças - e adultos - 

com Transtorno do Espectro Autista (ASD) 

descobrem que nenhuma intervenção única aborda 

suas muitas preocupações. Mas um número cada vez 

maior de pessoas que vivem nesse espectro encontra 

apoio significativo nos óleos essenciais. Estudos e 

pesquisas gerais mostram que a aromaterapia pode 

ajudar a aliviar essas condições comuns associadas ao 

TEA: 

 Doença inflamatória intestinal

 Privação Crônica do Sono

 Déficit de Atenção / Hiperatividade

 Depressão

 Convulsões

 Birras, Agressão e Autoflagelamento

Este livreto oferece uma introdução ao TEA e 

algumas das principais questões relacionadas à saúde 

- junto com óleos individuais recomendados, blends e

muitas receitas rápidas para tornar a vida no

espectro mais fácil a cada dia e mais saudável por

toda a vida.
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