
 

 

LOSNA 

 

 

Nome científico: Artemisia absinthium L. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Losna, erva dos vermes, absinto, acintro, erva santa, alvina, vermute. 

Família: Compositae. 

Parte Utilizada: Folha e talo. 

Composição Química: Resinas, ceras, taninos, vitamina B6 e C, fitosterol, 

quebrachitol, substancias carotenoides e flavonoides, compostos lactônicos em 

particular sesquiterpenos, ácidos orgânicos (málico, succínico, tânico, palmítico, 

nicotínico), princípios amargos (absintina, anabsintina, artabsina e santonina), óleo 

essencial (tuiona, tuiol, camazuleno, felandreno e borneol). 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

É uma planta herbácea perene de pequeno porte, de 40 cm a 1 m de altura, que pode 

viver até 10 anos. Suas virtudes medicinais são conhecidas desde a antiguidade. É 

aromática mas de sabor amargo. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Possui ação antisséptica, digestiva, tônica, vermífuga, emenagoga, estomáquica, 

estimulante do apetite e afrodisíaca, sendo empregada em casos de gases intestinais, 

cólicas, diarreias, enfermidades nervosas, parasitas intestinais, hidropisia, contusões, 



 

 

dispepsia, gastralgia, transtornos biliares, perturbações gástricas em geral, falta de 

apetite e dismenorreia. 

Estimula e melhora o processo digestivo. É usada na indigestão especialmente 

quando há deficiência na qualidade ou quantidade do suco gástrico. Seu principio 

amargo e óleo volátil estimulam as secreções aumentando o apetite. Como é amargo, 

estimula a secreção estomáquica por excitação da mucosa bucal, aumenta as 

secreções biliar e pancreática e o peristaltismo intestinal. 

Em doses baixas estimula o apetite e em doses altas é pscicoestimulante e vermífugo. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

É contraindicado para gestantes, lactentes, pessoas sensíveis que apresentam 

irritações gástricas e intestinais. Se utilizado em doses altas, pode causar convulsões, 

perda da consciência, câimbras, alucinações e aborto. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Infusão: 20g em 1 litro de água. Tomar 2 xícaras ao dia, antes ou após as refeições. 

Como estimulante do apetite, usar 5 a 15g por litro de água. 
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