
 

Utilizades e Como Usar o Óleo da Árvore do Chá 
O óleo da árvore do chá (Melaleuca alternifolia) é um desinfetante antibacteriano que tem 

sido usado por séculos como um anti-séptico. Estudos mostram que o óleo da árvore do 

chá trata algumas infecções resistentes a antibióticos, incluindo doenças bacterianas e 

fúngicas da pele. Siga estes passos ao usar o óleo da árvore do chá para fins medicinais. 

1 
acne. Molhe um cotonete ou bola de algodão no óleo da árvore do chá e aplique diretamente nas áreas afetadas, 

antes de dormir. Limpe o óleo da árvore de chá antes de lavar seu rosto pela manhã. 
2 

laringite e aftas. Combine 1 xícara (250 ml) de água morna com 3 a 4 gotas de óleo da árvore do chá. Gargareje 
com a solução duas vezes por dia, de preferência de manhã e antes de dormir. Após o gargarejo, cuspa a solução, 

não a engula. 
3 

caspa e piolhos.Adicione 1 gota de óleo da árvore do chá a 30 ml de shampoo. 
Administre o óleo da árvore do chá puro para eliminar caspa ou piolho. Aplique algumas gotas em seu couro 

cabeludo antes de lavar com xampu. Aplique xampu e enxágue. 
4 

mau hálito.Criar seu próprio enxaguante bucal, adicionando 3 gotas do óleo a 1 xícara (250 mL) de água morna. 
Faça gargarejos com a solução de 2 a 3 vezes por dia, de preferência após uma refeição. Quando usando creme 

dental ou enxaguante bucal misturado com óleo da árvore do chá, cuspa e não engula. 
5 

dor de garganta ou congestão no peito. Despeje a água em uma panela grande e leve para ferver. Retire a 
panela do fogo e adicione 2 a 3 gotas do óleo. Coloque uma toalha sobre sua cabeça, semelhantemente a uma tenda, 

e inclinar-se sobre panela. Cuidado para não chegar muito perto do vapor, para evitar queimaduras. 
Inale o vapor por cerca de 5 a 10 minutos todas as noites antes de dormir. Repita este processo até os sintomas 

sumirem. Se os sintomas persistirem por 5 dias ou mais, consulte o seu médico. 
6 

unhas com fungos. No caso de fungos (onicomicosis), espigões, unhas encravadas e unhas encarnadas pode 
colocar diretamente o óleo essencial sobre a área afetada. Para intensificar o tratamento realizar banhos locais em 1 

ou 2 litros de água ligeiramente aquecida com 8 gotas de óleo essencial durante 20 minutos. Para o pé de atleta, 
limpar com um algodão impregnado de óleo essencial da árvore do chá puro e fazer a mesma operação que para as 

unhas encravadas. 
7 

músculos doridos.Encha sua banheira com água quente. Adicione algumas gotas de óleo da árvore do chá à 
água para relaxar os músculos tensos. 

8 
Feridas: Aplicar umas gotas do óleo puro sobre a lesão. 

9 
Verrugas: Para eliminar as inestéticas verrugas e não ter que queimar ou recorrer à cirurgia, aplicar pela noite 

uma gota do óleo essencial diretamente sobre a verruga e tapar com uma gaze, pela manhã tirar a gaze e durante o 
dia não fazer nada. A duração do tratamento depende da condição da verruga. 

10 
Conjuntivites: 

Colocar uma gota do óleo num copo (de vidro) com água fervida morna, empapar um algodão, espremê-lo e colocar 
sobre as pálpebra durante 20 min. 2 vezes por dia. 

12 
infeções ginecológicas e hemorróidas: 

Um banho de bidé durante 20 minutos com 10 gotas de óleo puro díluido em água morna. 
13 

Dor de ouvido: 
Com a ponta do dedo colocar uma gota do óleo apenas na parte externa e à volta do ouvido.  

NÃO COLOCAR O OLEO DENTRO. 
 
 



14 
Herpes, varicela e outras doenças virais da pele: 

Pode ser uma solução útil porque acalma a comichão, inibe a propagação do virus, cicatriza e desinfecta, aplique 
diluído em óleo ou em água, se a lesão não desaparecer ou diminuir num par de dias, consulte o seu médico. 

15 
Gengivas inflamadas, garganta irritada ou dorida: 

Juntar 3 a 5 gotas do óleo num copo de agua e realizar lavagens bucales ou gargarejar duas vezes por dia. Para a 
higiene bucal colocar uma gota do óleo puro numa escova de dentes antes de esfregar. 

16 
Usos em veterinária: 

Para evitar as pulgas no seu animal de estimação, colocar numa esponja húmida 10 gotas do óleo e aplicar depois 
de cada banho, em caso de carraças aplicar o óleo direto sobre a área afetada, além de realizar tratamentos com óleo 

diluído (5 a 10 gotas de óleo por 1½ litro de água dependendo da idade do animal) uma vez por semana ou de 
acordo com a necessidade, utilizando uma garrafa com spray. 

17 
Cabelo: Para os cuidados do cabelo também nos será de grande ajuda, pois regula a atividade das glândulas 

sebáceas, pelo que nos servirá particularmente para cabelos oleosos. Ajuda também a combater o fungo que causa a 
caspa pela sua ação fungicida. Podemos adquirir um champô que contenha árvore do chá ou utilizar um método 
muito simples que é juntar umas quatro gotas de óleo essencial da árvore do chá puro sobre a dose de champô 

(preferencialmente neutro) que colocamos na mão para lavar o cabelo. 
18 

Higiene corporal: 
Este óleo é muito recomendável para pessoas que frequentam ginásios, piscinas ou outros lugares públicos, em que 

se fica exposto a múltiplas infeções. Uma vez que é um anti-séptico muito potente, pode aplicar-se em pequenas 
quantidades nas mãos ou pés, ou díluido em água através de sprays ou lavagens. 

19 
Primeiros socorros: 

Este óleo essencial é indispensável na farmácia caseira, pois possibilita-nos uma ampla gama de possibilidades 
além de nos permitir personalizar os produtos cosméticos, dotando-os de propriedades terapêuticas, que fazem deste 

óleo uma opção útil, segura, económica, não tóxica e naturalmente eficaz. 
 

20 
Aromaterapia: 

O óleo essencial da árvore do chá fortalece o sistema imunológico, pelo que se aromatizamos a nossa casa através 
de difusores ou sprays eliminaremos as bacterias no ambiente. 

21 
Cosmética: 

O óleo essencial de árvore do chá, como todos os óleos essenciais,tem um grande poder de penetração na pele, 
chegando inclusivamente à corrente sanguínea. Todos os produtos cosméticos que contenham este óleo terão uma 

ação regenerante da pele, de oxigenação das células além de efeitos anti-sépticos e antibacterianos. Podemos 
enriquecer o nosso creme ou champô (o mais neutros possíveis) juntando-lhes umas gotas do óleo. 

 
Precauções: 

* O óleo de árvore do chá é de USO EXTERNO apenas porque não deve ser ingerido. 
* Uma vez que é altamente CONCENTRADO apenas são necessárias algunas gotas. 

* Realizar uma prova de sensibilidade colocando umas gotas do óleo na parte interior do pulso e observar se se 
produz alguma reação. 

* Em caso que apareça alguma irritação, lavar abundantemente com água e utilizar soluções díluidas ou 
descontinuar a sua utilização. 

* Não utilizar diretamente em bébés, somente diluído em agua. 
* Não depositar na sua forma pura em copos de plástico ou de gelo seco 

* O óleo é 100% puro. 
* Manter fora do alcance das crianças e num lugar fresco e seco. 

 


