
 

 

Óleo Essencial Hortelã 

 

Propriedades terapêuticas   
 

É refrescante e analgésico, a sua utilização alivia 

a dor do foro osteoarticular e muscular, 

provocada por reumatismo, artrite, artrose, 

lombalgia, cervicalgia, dor ciática, contraturas, 

torcicolos, tendões inflamados, lesões 

desportivas etc.  

O óleo essencial de hortelã (Mentha Spicata) tem 

propriedades que podem ajudar a controlar a 

congestão nasal e a irritação. As suas 

propriedades anti-sépticas e antioxidantes 

promovem a limpeza das vias respiratórias e ao 

mesmo tempo, controlam a inflamação. A sua 

inalação ajuda a diminuir o excesso de produção 

de fluidos. 

É  aconselhado nos casos de congestão nasal, 

rinite e sinusite pois também tem ação 

vasoconstritora e anti-histamínica. 

 

Em alguns estudos realizados o óleo essencial de hortelã mostrou-se ativo contra um 

amplo espectro de bactérias e fungos, sendo capaz de inibir a ação de Candida Albicans 

que provoca a candidíase e Campylobacter Jejuni responsável pela gastroenterite. 

Também se revelou repelente de alguns insectos, nomeadamente o Aedes Aegypti 

(transmissor da Dengue e do vírus Zika). 

 

Sugestões de uso para o óleo essencial de Hortelã 
 

-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 e refrescante. Diluir 2 a 3 gotas em meio copo de água e gargarejar. 
 
-Uso facial: Muito adstringente e antisséptico, sendo por isso aconselhado em casos de 

acne e pele oleosa. Tem propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres 

responsáveis pelo envelhecimento da derme. Diluir 1 a 2 gotas para 10ml de água micelar 

ou desmaquilhante, embeber a solução em algodão e limpar o rosto, este é um excelente 

tónico de limpeza facial 

 
-Uso oral  a fim de tratamento:(mediante consulta com um terapeuta habilitado) 
Tem propriedades que ajudam em caso de enjoo, vómitos, problemas estomacais e auxilia 

na digestão. É considerado um agente espasmódico pois impede a contração do tecido 

muscular liso carminativo resultando na redução de gases intestinais sendo por esse 

motivo também um agente facilitador do parto e anticonvulsivante. 

A L-carvona actua bloqueando os canais de sódio voltagem-dependente tendo uma 

atuação semelhante ao lítio usado clinicamente como antimaníaco. 

Sugestão: Tomar 1 a 2 gotas diluídas num copo de água ou chá. Se necessário repetir 

durante o dia. Não exceder o tratamento por mais de duas semanas. Se desejar continuar 

deve pelo menos pausar por 3 a 4 dias. 

 

Influência energética e emocional: 

 

A hortelã-verde, (spearmint) oferece um tipo de energia mais delicada do que a hortelã-



 

 

pimenta, que pertence à mesma família. É uma das plantas mais usadas do mundo. No 

plano emocional, renova as energias mentais, é excelente para pessoas irritadas, 

intolerantes e impacientes. Ajuda na falta de concentração no trabalho ou nos estudos, 

trazendo clareza mental. Traz energia e boa disposição ao iniciar o dia. 

Evite usá-lo à noite, pois ele é estimulante e pode tirar o sono - a não ser que precise 

trabalhar ou estudar até tarde. É um aroma refrescante que desperta e traz bom humor. 

É excelente para desbloquear emoções que estão represadas, principalmente da raiva. 

Também é positiva a sua acção em caso de estados de choque e histeria. Ajuda na auto-

aceitação, promove expansão da consciência do divino no ser humano. Atua para aliviar 

fadiga mental, depressão e stress. 

 

Fontes: 

-Gill Farrer-Halls; Óleos Essenciais 

--A.Proença da Cunha, Odete R.Roque, Maria Teresa Nogueira; Plantas Aromáticas e Óleos 
Essenciais Composição e Aplicações , Fundação Calouste Gulbenkian. 

-Composição química e atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de Mentha spicata e 
Mentha piperita L. cultivadas por hidroponia; Aline Monteiro Moscato , Kelly Bastos Feksa, Patrícia 
da Silva Pacheco , Thais Felli Kubiça , Sydney Hartz Alves , Eduardo Pereira Shimóia, Vânius 
Venturini Veiga, Berta Maria Heinzmann, Lenise de Lima Silva 

-A Utilização Medicinal da Mentha spp The Medicinal Use of Mentha spp Carla Heloísa Alencar de 
Figueiredo, Maria Carmem Batista de Alencar, Kelly Alencar de Souza , Ariadne Pereira Pedroza , 
Cícero Fabiano da Silva , Samara Raquel Souza Ribeiro , Odilon Lúcio de Sousa Neto e Stephanny 
Batista de Alencar Roberto  

-https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/INTESA/article/viewFile/4555/3905 

 
 
 

 

 

 


