
Plantas Tóixicas 

Segundo dados do Ministério da Saúde, ocorrem cerca de 2.000 casos de intoxicações por 
plantas no Brasil. Destes, cerca de 70% ocorrem com crianças. 
As crianças com idades entre 0 e cinco de anos de idade intoxicam-se, geralmente, com 
plantas cultivadas em vasos dentro das residências. Entre as principais plantas causadoras 
de intoxicações nessa faixa etária estão o comigo-ninguém-pode o antúrio e o tinhorão. Nas 
células das folhas e dos caules dessas plantas existem uma grande quantidade de cristais de 
oxalato de cálcio na forma de agulhas que perfuram a boca da criança quando estas ingerem 
partes dessas plantas. Os casos de intoxicações com crianças que possuem entre 06 e 12 
anos ocorrem principalmente com a coroa-de-cristo, o pinhão-branco, o pinhão-roxo, a 
mamona e o chapéu-de-napoleão. As intoxicações entre os adultos também são frequentes, 
sendo causados, principalmente, pelo uso inadequado de plantas medicinais, pelo uso de 
plantas alucinógenas e abortivas. Entre as plantas tóxicas que mais causam intoxicações nos 
adultos podem ser citadas a buchinha e a saia-branca (beladona). 

Medidas Preventidas 

1 - Mantenha as plantas venenosas fora do alcance das crianças. 

2 - Conheça as plantas venenosas existentes em sua casa e arredores pelo nome e caracterís-
ticas. 

3 - Ensine as crianças a não colocar plantas na boca e não utilizá-las como brinquedos (fa-
zer comidinhas, tirar leite, etc.). 

4 - Não prepare remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação médica. 

5 - Não coma folhas, frutos e raízes desconhecidas. Lembre-se de que não há regras ou tes-
tes seguros para distinguir as plantas comestíveis das venenosas. Nem sempre o cozimento 
elimina a toxicidade da planta. 

6 - Tome cuidado ao podar as plantas que liberam látex provocando irritação na pele e prin-
cipalmente nos olhos; evite deixar os galhos em qualquer local onde possam vir a ser ma-
nuseados por crianças; quando estiver lidando com plantas venenosas use luvas e lave bem 
as mãos após esta atividade. 

7 - Em caso de acidente, procure imediatamente orientação médica e guarde a planta para 
identificação. 

8 - Em caso de dúvida ligue para o Centro de Intoxicação de sua região. 

 

 



Algumas espécies de plantas tóxicas 

COMIGO-NINGUÉM-PODE 

Família: Araceae. 
Nome científico: Dieffenbachia picta Schott. 
Nome popular: aninga-do-Pará.  
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de 
lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarréia, salivação abundante, dificuldade de engo-
lir e asfixia; o contato com os olhos pode provocar irritação e lesão da córnea. 
 
Princípio ativo: oxalato de cálcio, saponinas. 

TAIOBA-BRAVA  

Família: Araceae.TAIOBA-BRAVA 
Nome científico: Colocasia antiquorum Schott. 
Nome popular: cocó, taió, tajá. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (inchaço) de 
lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarréia, salivação abundante, dificuldade de engo-
lir e asfixia; o contato com os olhos pode provocar irritação e lesão da córnea. 
 
Princípio ativo: oxalato de cálcio. 

COPO-DE-LEITE  

Família: Araceae. 
Nome científico: Zantedeschia aethiopica Spreng. 
Nome popular: copo-de-leite. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta 
 
Sintomatologia: a ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, edema (in-
chaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarréia, salivação abundante, dificuldade 
de engolir e asfixia; o contato com os olhos pode provocar irritação e lesão da córnea. 
 
Princípio ativo: oxalato de cálcio. 

 

 



SAIA-BRANCA  

Família: Solanaceae. 
Nome científico: Datura suaveolens L. 
Nome popular: trombeta, trombeta-de-anjo, trombeteira, cartucheira, zabumba. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a ingestão pode provocar boca seca, pele seca, taquicardia, dilatação das pupilas, 
rubor da face, estado de agitação, alucinação, hipertermia; nos casos mais graves pode levar 
a morte. 
 
Princípio ativo: alcalóides beladonados (atropina, escopolamina e hioscina). 

BICO-DE-PAPAGAIO  

Família: Euphorbiaceae. 
Nome científico: Euphorbia pulcherrima Willd. 
Nome popular: rabo-de-arara, papagaio. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema (inchaço) de lábios, boca e 
língua, dor em queimação e coceira; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimeja-
mento, edema das pálpebras e dificuldade de visão; 
a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarréia. 
 
Princípio ativo: látex irritante. 

COROA-DE-CRISTO  

Família: Euphorbiaceae. 
Nome científico: Euphorbia milii L. 
Nome popular: coroa-de-cristo. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema (inchaço) de lábios, boca e 
língua, dor em queimação e coceira; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimeja-
mento, edema das pálpebras e dificuldade de visão; a ingestão pode causar náuseas, vômi-
tos e diarréia. 
 
Princípio ativo: látex irritante. 

 

 



AVELÓS  

Família: Euphorbiaceae. 
Nome científico: Euphorbia tirucalli L. 
Nome popular: graveto-do-cão, figueira-do-diabo, dedo-do-diabo, pau-pelado, árvore de 
São Sebastião. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema (inchaço) de lábios,boca e 
língua, dor em queimação e coceira; o contato com os olhos provoca irritação, lacrimeja-
mento, edema das pálpebras e dificuldade de visão; a ingestão pode causar náuseas, vômi-
tos e diarréia. 
 
Princípio ativo: látex irritante.  

URTIGA  

Família: Urticaceae. 
Nome científico: Fleurya aestuans L. 
Nome popular: urtiga-brava, urtigão, cansanção. 
 
Parte tóxica: pêlos do caule e folhas. 
 
Sintomas: o contato causa dor imediata devido ao efeito irritativo, com inflamação, verme-
lhidão cutânea, bolhas e coceira. 
 
Princípio ativo: histamina, acetilcolina, serotonina. 

MAMONA  

Família: Euphorbiaceae. 
Nome científico: Ricinus communis L. 
Nome popular: carrapateira, rícino, mamoeira, palma-de-cristo, carrapato. 
 
Parte tóxica: sementes. 
 
Sintomas: a ingestão das sementes mastigadas causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, 
diarréia mucosa e até sanguinolenta; nos casos mais graves podem ocorrer convulsões, co-
ma e óbito. 
 
Princípio ativo: toxalbumina (ricina). 

MANDIOCA-BRAVA 

Família: Euphorbiaceae. 
Nome científico: Manihot utilissima Pohl. (Manihot esculenta ranz). 



Nome popular: mandioca, maniva. 
 
Parte tóxica: raiz e folhas. 
 
Sintomas: a ingestão causa cansaço, falta de ar, fraqueza, taquicardia, taquipnéia, acidose 
metabólica, agitação, confusão mental, convulsão, coma e morte. 
 
Princípio ativo: glicosídeos cianogênicos. 

ESPIRRADEIRA  

Família: Apocynaceae. 
Nome científico: Nerium oleander L. 
Nome popular: oleandro, louro rosa. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a ingestão ou o contato com o látex podem causar dor em queimação na boca, 
salivação, náuseas, vômitos intensos, cólicas abdominais, diarréia, tonturas e distúrbios 
cardíacos que podem levar a morte. 
 
Princípio ativo: glicosídeos cardiotóxicos. 

CHAPÉU-DE-NAPOLEÃO  

Família: Apocynaceae. 
Nome científico: Thevetia peruviana Schum. 
Nome popular: jorro-jorro, bolsa-de-pastor. 
 
Parte tóxica: todas as partes da planta. 
 
Sintomas: a ingestão ou o contato com o látex pode causar dor em queimação na boca, sali-
vação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia, tonturas e distúrbios cardíacos que 
podem levar a morte. 
 
Princípio ativo: glicosídeos cardiotóxicos. 

 

 

 


