
 

 

Óleo Essencial Alecrim 

Propriedades terapêuticas   

 

O óleo essencial de alecrim tem um aroma suave e 

revigorante, proporciona clareza mental e facilita a 

concentração.  

É um estimulante da memória sendo por isso muito 

indicado e apreciado pela classe estudantil. Alivia dor 

de cabeça, enxaquecas e diminui perturbações das vias 

respiratórias, tem propriedades antissépticas e 

espasmódicas que fazem frente a infecções virais e 

bacterianas. 

Também é descongestionante e expectorante,  alivia 

sintomas provocados por resfriados, constipações, 

rinite, sinusite, gripe, bronquite, asma, tosse, 

brônquios e pulmões inflamados. O óleo essencial de 

alecrim tem comprovadamente acção insecticida, 

antioxidante, antimicrobiana e antifúngica.  

Faz subir a tensão arterial: Isto deve-se à dilatação dos 

tecidos que a planta provoca,  (vasodilatador) aumentando assim a sua irrigação 

exercendo um efeito estimulante da circulação sanguínea e do sistema nervoso. (A cânfora 

tem acção estimulante sobre a circulação e o sistema nervoso.) 

O óleo essencial de alecrim é inibidor da acetilcolinesterase (Mata, 2007). Este estudo 

evidencia as propriedades terapêuticas do óleo no tratamento de doenças degenerativas 

como a doença de Alzheimer. 

A cânfora e o 1,8-cineol presentes no óleo essencial de alecrim têm efeito analgésico e 

anti-inflamatório, sendo por isso indicado no alívio de dores do foro osteoarticular e 

muscular como por exemplo sintomas de reumatismo, artrite, artrose, lombalgia, 

cervicalgia, dor ciática, dores de costas, contraturas, torcicolos, tendões inflamados, 

lesões desportivas e problemas circulatórios.  

 

 

Sugestões de uso para o óleo essencial de Alecrim 

 

-Massagens: Diluir 1 a 2 gotas de óleo essencial para 10ml de um óleo vegetal (ex: azeite, 
óleo de amêndoas). Também pode esfregar a mistura no peito em caso de problemas 
respiratórios. A massagem no baixo ventre também ajuda em caso de obstipação, 
problemas intestinais e cólicas menstruais. 
 
-Fricções: Diluir 1 a 2 gotas de óleo essencial para 10ml de álcool canforado e friccionar a 
zona afetada (com dor). 
 
-Calor húmido: Aplicar 1 a 2 gotas diluídas em 10ml de óleo vegetal na zona a tratar (com 
dor) e colocar uma toalha húmida  bem quente por cima. 



 

 

 
-Queimadores de óleo e aromatizadores elétricos próprios para óleos essenciais: Misturar 
1 a 2 gotas para 10ml de água.  
 
-Velas: Deitar 1 a 2 gotas mas com cuidado para não molhar o pavio pois os óleos 
essenciais são inflamáveis. 
 
-Colares e pulseiras aromáticas: Utilizar 1 a 2 gotas para usufruir dos benefícios do óleo 
essencial durante todo o dia. 
 
-Inalações com vapor ou com vaporizador elétrico: Deitar 1 a 2 gotas na água e inalar para 
alívio de problemas respiratórios. 
 
-Banho de imersão ou banho para os pés: 2 a 3 gotas diluídas em 10ml de óleo vegetal 
proporcionam sensação de bem estar além de ser desodorizante. 
 
-Aspirador: Pode deitar 1 a 2 gotas no filtro para afastar e eliminar insectos, fungos, 
bactérias, ácaros e vírus, além de deixar um cheiro agradável. 
 
-Roll-ons: Aplicar nos pontos do corpo de  maior absorção: Pulsos, têmporas, orelhas e 
pescoço, axilas, virilhas e umbigo. 
 
-Bolas de algodão, madeira e cerâmica: Deitar algumas gotas e colocar em armários, 
gavetas, etc, para perfumar e afastar insetos. 
 

-No caso de pelos encravados, fungos, verrugas: aplicar 1 gota diretamente na zona a 

tratar. 

 
-Higiene oral: reduz o mau hálito, previne cáries e infecções na garganta, tem efeito 
refrescante e anti-séptico. Diluir 2 a 3 gotas em meio copo de água e gargarejar. 
 
Uso capilar: 
É adstringente, combate a caspa, seborreia, diminui a queda do cabelo e dá brilho. O cineol 
tem acção vasodilatadora que leva ao aumento da vascularização local, que se traduz 
numa melhoria da qualidade dos fios capilares e controle da sua queda. 
Como usar: Pode juntar ao seu amaciador,  shampoo ou creme de pentear (10 gotas para 
100 ml). 
 
Uso facial: 
Tem propriedades antibacterianas e antioxidantes, é um bom tónico de limpeza facial e 

anti-rugas pois elimina bactérias e radicais livres que aceleram o processo de 

envelhecimento da pele.  

Como usar: Diluir 1 ou 2 gotas em 10ml de água micelar ou desmaquilhante, embeber a 
solução num algodão e limpar o rosto. Também se pode acrescentar 1 ou 2 gotas ao creme 
de rosto e misturar bem antes de aplicar na face. 
 
 
-Uso oral  a fim de tratamento:(mediante consulta com um terapeuta habilitado) 

Ajuda na digestão, cólicas, obstipação, úlceras estomacais, problemas intestinais e 

flatulência, pedras nos rins e vesícula, e na concentração de esperma. Possui ação 



 

 

depurativa, limpa o organismo (fígado) eliminando toxinas que se acumulam no corpo 

devido ao consumo de álcool, ou medicamentos, por ex. O seu consumo ajuda a aliviar 

dores estomacais devido ao relaxamento que promove nos tecidos lisos sendo essa a 

mesma razão pela qual também ajuda a aliviar cólicas menstruais. 

Sugestão: Diluir 1 a 2 gotas num copo de água ou chá e tomar todos os dias. Não exceder 

o tratamento por mais de 2 semanas. Se desejar continuar deve fazer uma pausa de 3 a 4 

dias e voltar a repetir. 

 

-Uso culinário: O óleo essencial de alecrim pode ser consumido in natura, no tempero de 
saladas ou na confeção de outros pratos gastronómicos (carne, peixe), sendo muito 
apreciado pelos chefes de “haute cuisine”, bastam 1 a 2 gotas para um prato ficar 
fortemente aromatizado. 
 
 

Influência energética e emocional: 

 

O alecrim liberta traumas, medos e outros registros negativos do ser, que estão 

“adormecidos”; gera vontade de mudar e de conhecer o que é novo; incentiva a ter 

sabedoria para viver e amar. O alecrim, sob o domínio do Sol, ama  o calor  e a  vida. É 

“restaurador do plexo solar” pois restitui a energia perdida, dá estrutura de trabalho aos 

que lidam com o mental racional, e ajuda na depressão em estados permanentes de 

cansaço devido a problemas emocionais. É uma planta calorífica que fortalece o centro 

vital e age em todo o organismo.  Em sinergia com a arruda combate energias negativas. 

É indicado em crianças com uma estrutura emocional passiva, que não respondem de 

forma concreta às agressões da vida ou que possuem pouca auto estima. Estimula a 

aprendizagem. É um estimulante circulatório, nervoso e mental, ordena os pensamentos e 

aumenta a concentração. Eleva a pressão arterial e elimina a letargia. É um aroma que 

anima, combate a apatia e a melancolia. Ajuda a voltar ao nosso padrão energético 

verdadeiro. O campo de força azul produzido pelo alecrim confirma a sua reputação de 

protetor psíquico e auxiliar no desenvolvimento da visão interior. Estimula a sensibilidade 

e reaviva o espírito lânguido. A inalação do alecrim proporciona longevidade. 
 

Curiosidade: Na Grécia antiga os estudantes entrelaçavam no cabelo um ramo de alecrim 

quando estudavam para os exames. 
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