
 

 

Óleo Essencial Eucalipto 

 

Propriedades terapêuticas   
 
O óleo essencial de Eucalipto (Eucalyptus 
Globulus) apresenta compostos ativos 
(eucaliptol ou 1,8- Cineol) que promovem o 
alívio da congestão nasal ao mesmo tempo que 
melhoram a respiração frente a infecções virais 
e bacterianas. Alivia sintomas provocados por 
resfriados, constipações, rinite, sinusite, gripe, 
bronquite, asma, tosse, brônquios e pulmões 
inflamados. É descongestionante, 
broncodilatador, mucolítico, antiviral, 
expectorante, bactericida, anti-inflamatório, 
anti-séptico, melhora a função respiratória e 
promove a absorção do oxigênio pelos 
glóbulos vermelhos. É útil em todos os 
distúrbios respiratórios, ajudando mesmo a 
bloquear o muco produzido pelo nosso 
organismo e a reduzir a sua viscosidade 
tornando mais fácil a sua expulsão (é 
fluidificante).  
Além das propriedade relacionadas com 
distúrbios do aparelho respiratório também apresenta 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, 
contraturas, torcicolos, tendões inflamados, lesões desportivas e problemas 
circulatórios. 
 
 
Sugestões de uso para o óleo essencial de Eucalipto 
 
-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. 
 
-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. 
 
-Almofada de dormir: deitar 1 a 2 gotas em caso de problemas respiratórios. 
 
-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 anti-
séptico. Diluir 2 a 3 gotas em meio copo de água e gargarejar. 
 
-Uso oral  a fim de tratamento:(mediante consulta com um terapeuta habilitado) 
É antisséptico das vias urinárias e diurético, alivia o inchaço em caso de retenção de 
líquidos. É útil  em todos os distúrbios respiratórios.  
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. 
 
 

Influência energética e emocional: 
 
O eucalipto é um libertador da preocupação, da melancolia e da tristeza. Ajuda a dissipar 
sentimentos negativos, associados a situações que não resultaram no passado, oferece 
“espaço interno” para respirar e libertarmo-nos de velhos medos. Indicado a pessoas que 
se sentem cercadas ou oprimidas pelas circunstâncias da vida, em casa, no trabalho ou na 
sociedade em que vivem e anseiam por liberdade, mas não ousam agir, devido a hábitos, 
medo, ou excessiva responsabilidade, evitando a criação de situações que levem a novas 
experiências. Ideal para as pessoas psiquicamente instáveis, que experimentam uma 
aguda contradição entre o querer mais profundo e a prática quotidiana, entre a idealização 
e a realização concreta, que oscilam entre antipatia e simpatia, sinceridade e cinismo, 
medo e coragem, otimismo e depressão, interesse e indiferença, revolta e submissão, e 
nos casos extremos, entre querer viver e querer morrer. Este óleo de aroma refrescante e 
mentolado é um purificador mental, traz a energia de concretização do fluxo imaginativo, 
sincronizando os elementos rítmicos e respiratórios, estimula o ânimo e a coragem para 
agir positivamente, facilitando a abertura de mentes fechadas, bloqueadas, ou 
desequilibradas, limpa pensamentos obsessivos, facilitando a expressão e a comunicação.  
 
Curiosidade: Na 1ª Guerra Mundial foi usado para tratar a meningite e a gripe 
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