
 

 

ALFAZEMA 

 

 

Nome científico: Lavandula angustifolia Mill.  

Sinonímia científica: Lavandula vera DC. 

Nome popular: alfazema, lavanda, lavanda-inglesa. 

Família: Lamiaceae. 

Parte Utilizada: Flores. 

Composição Química: Princípios amargos, cumarina (herniarina), Taninos, aldeídos, 

cetonas e óleo essencial constituído por linalol, acetato de linalina, geraniol, cineol, 

limoneno, sesquiterpenos.  

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Subarbusto perene, aromático, ereto, muito ramificado na base, de coloração geral 

verde-acinzentada, de 30 a 70 cm de altura, nativo da Europa e cultivado em vários 

países de clima temperado. Folhas lineares pequenas, opostas, rígidas e 

pubescentes. Flores azuis, perfumadas e muito ornamentais, dispostas em racemos 

terminais.  

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Apresenta atividades tais como: estimulante digestiva, antiespasmódica, tônica, 

calmante dos nervos e antimicrobiana. São utilizadas no tratamento de insônia, 

nevralgia, asma brônquica, cólicas e gases intestinais. 



 

 

Em estudos pré-clínicos foram avaliados os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios da 

Alfazema. Os resultados do estudo confirmaram o uso tradicional de Lavandula 

angustifolia para o tratamento de condições dolorosas e inflamatórias. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Pode potencializar o efeito dos pentabarbitúricos.  

Não há relatos de contraindicação nas literaturas consultadas. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

Uso interno: 

- Infusão (rasura): 1 colher de sobremesa para cada 200 mL de água. Tomar três 

vezes ao dia. 

Uso externo: 

- Maceração (rasura): 50 g para cada litro de água ou vinho branco. Usar em banho 

de acento ou em  tratamento para piolho, sarna aplicar o macerado com um chumaço 

de algodão no couro cabeludo. 
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