
 

 

        
 

    ÓLEO DE MELALEUCA 
 

 
 
 

 
 

     Introdução 

 O Óleo de melaleuca é muito utilizado para fins cosméticos, obtido através da 

destilação a vapor das folhas da planta Melaleuca altemifolia, também conhecida como TTO 

é encontrada no norte da Austrália, contendo uma mistura de mais de 40 componentes 

orgânicos. Geralmente de aroma forte característico, semelhante ao da noz-moscada é muito 

utilizado em aromaterapia para aliviar dores, estresse e tensão, entre outras aplicações. 

Também era utilizado pelos indígenas do leste da Austrália, que inalavam os óleos das folhas 

esmagadas para tratar  tosses e resfriados, com as folhas, faziam emplastos em feridas, além 

de infusão para tratamento de dores de garganta ou doenças de pele.  

 

 
     Descrição 

Trata-se de um líquido incolor a amarelo claro, deve ser armazenado em local seco.  

 

 



 

 

O Óleo de melaleuca possui excelentes propriedades de combate, tais como: curar 

queimaduras, nas desinfecções de feridas, picada de inseto, no combate ao pus, infecções do 

ouvido, nariz e garganta e no combate a infecções ginecológicas, além de ser um excelente 

germicida, bacteriostático e fungicida, com propriedades clinicamente testadas. 

 
  

   Estudos 
Manutenção e prevenção Odontológica 

Um estudo foi realizado para verificar a ação antibacteriana, antiviral, antifúngica e 

antiinflamatória. Os resultados demonstraram que o Óleo de melaleuca, é bastante eficaz e 

tem possibilidade de utiliação na odontologia, tanto na manutenção, quanto na prevenção.  

 

Tratamento de Candidíase 

Um estudos realizado in vitro com gestantes soro positovo analisado em mais de 16 

cepas de candida, resultou em positivamente em e foi indicado para desenvolvimento de 

fármacos para tratamento tópico para candidose vaginal e outras infeccções causadas por 

leveduras do gênero da Cândida.  

 
 

     Indicações 

• Produtos cosméticos: No combate a acne, oleosidade da pele e 

cabelo, bactericida, contra  queimaduras solares e etc. Pode ser utilizada 

na forma de cremes, loções, géis e soluções; 

• Baby care produtos: O óleo é um agente 

esterilizante, combate as infecções, assaduras e  irritações 

causadas por atrito; 



 

 

• Produtos Hospitalares: tem uma enorme habilidade em combater organismos 

virulentos como Tifo e Staphylococus aureus. No tratamento de 

queimaduras e infecções  no tecido causadas por abrasão e corte de 

instrumentos cirúrgicos. É fortemente indicado no controle de 

doenças venéreas e uma gama de infecções fúngicas e virais; 

 

Indicado para o tratamento da acne, candidíase, pé-de-atleta, micoses, picadas de 

insetos, verrugas, certas inflamações da pele, higiene dentária, couro cabeludo, piolhos e 

lêndeas.  

 
 

     Concentração Recomendada 

Uso: Tópico, a ingestão em grande quantidade pode ser tóxica.  

•Candidíase: o óleo deverá ser diluído em água (cerca de uma colher de café para 2,5dl 

de água), sendo então utilizado para lavagens e irrigações das zonas afectadas; 

•Pé-de-atleta e Micoses das unhas: pelo fato de serem lesões externas, o óleo de 

melaleuca pode ser utilizado no estado puro; 

•Géis para acne: 2 a 5%; 

•Xampus e Condicionadores para caspa e seborréia do couro cabeludo: 0,5 a 3%; 

•Cremes para micoses: 10%; 

•Higiene dentária: 0,1 a 2%. 
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