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INTRODUÇÃO 

 

As plantas ornamentais podem esconder perigo por trás de sua beleza, pois 

apresentam princípios ativos capazes de causarem graves intoxicações, quando ingeridas, 

ou irritações cutâneas, quando tocadas. 

Geralmente, a intoxicação por plantas acontece por desconhecimento do potencial 

tóxico da espécie e na maioria das vezes os envolvidos são crianças. 

Os componentes químicos (princípios ativos) presentes nas plantas tóxicas são: 

alcalóides, glicosídeoscardioativos ou cardiotônicos, glicosídeos cianogênicos ou 

cianogenéticos, taninos, saponinas, oxalato de cálcio, toxialbuminas, entre outros. Todos 

provocam acidentes muitas vezes graves à saúde do ser vivo.  

Conscientizar a população a respeito do potencial de toxidade de algumas plantas é 

fundamental para se evitar acidentes. Essa conscientização deve ser realizada 

principalmente em comunidades carentes, locais esses de menor acesso à informação. 

Além disso, nessas localidades há um maior contato com plantas, muitas vezes cultivadas 

nos quintais das residências, o que torna a população susceptível a se envolver neste tipo 

de acidente. 

 

 

TIPOS DE INTOXICAÇÃO 

 

A intoxicação pode ser aguda, quando decorre de um breve contato ou ingestão do 

componente tóxico capaz de gerar manifestações graves em um pequeno espaço de tempo, 

ou crônica, decorrente da ingestão continuada acidental ou proposital de certas espécies de 

vegetais. Há também a exposição crônica, evidenciadas por manifestações cutâneas em 

decorrência de contato sistemático com vegetais. 

 

 

 



PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM PLANTAS TÓXICAS 

 

Para se evitar acidentes e danos à saúde provocados pela intoxicação por plantas 

ornamentais tóxicas algumas regras devem ser observadas: 

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

2. Procure identificar se possui plantas venenosas em sua casa e arredores, 

buscando informações como nome e características; 

3. Oriente as crianças para não colocar plantas na boca e nunca utilizá-las como 

brinquedos (fazer comidinhas, tirar leite, etc.); 

4. Não utilize remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação especializada; 

5. Evite comer folhas, frutos e raízes desconhecidas. Lembre-se de que não há 

regras ou testes seguros para distinguir as plantas comestíveis das venenosas. 

Nem sempre o cozimento elimina a toxicidade da planta; 

6. Atenção ao podar as plantas que liberam látex, pois elas podem provocar irritação 

na pele e principalmente nos olhos; 

7. Evite deixar os galhos de plantas em local onde possam atrair crianças ou 

animais; 

8. Ao manusear plantas venenosas use luvas e lave bem as mãos após esta 

atividade. 

 

Em caso de acidente, guarde a planta para identificação e procure imediatamente 

orientação médica. 

 

 

ALGUMAS PLANTAS ORNAMENTAIS 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 engolir e asfixia; o contato com os olhos pode provocar irritação e 

lesão da córnea. 

 Princípio ativo: oxalato de cálcio, saponinas. 



 

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 (inchaço) 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. 

 

Taioba-Brava 

 

 Família: Araceae 

 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 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, 

lacrimejamento, 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, 

lacrimejamento, edema das pálpebras e dificuldade de visão; a ingestão pode causar 

náuseas, vômitos 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, 

lacrimejamento, edema das pálpebras e dificuldade de visão; a ingestão pode causar 

náuseas, vômitos e diarréia. 

 Princípio ativo: látex irritante. 

 



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 

 

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, coma e óbito. 

 Princípio ativo: toxalbumina (ricina). 
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