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Convivemos com plantas que podem ser tóxicas, o que pode
provocar intoxicação. O dossiê irá responder quais são e como
identificar uma planta tóxica ? Como elas agem? Quais são os
cuidados que se deve ter? Quais são os componentes químicos
(princípios ativos) dessas plantas. Quais as medidas preventivas
e curativas? Visa orientar e informar sobre os cuidados e as
espécies existentes de plantas tóxicas mais comuns no Brasil.
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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
Brag (2004) afirma que o estudo das plantas cresce anualmente no Brasil e no mundo.
Junto com estes estudos, aumenta o interesse e o conhecimento sobre os componentes
químicos das plantas.
“É através destes estudos que são descobertas as medicinais, plantas úteis para a
manutenção da saúde e da qualidade de vida, mas também se estuda as tóxicas. Estas
últimas temidas por muitos e mal utilizadas por outros, costumam ser belas, com suas flores
coloridas e atrativas, trazendo um grande risco às pessoas que as desconhecem”. (BRAG,
2004).
De acordo com Fiocruz ([200-?]) “as plantas tóxicas, muitas ornamentais, podem ser
encontradas em jardins, quintais, parques, vasos, praças, terrenos baldios. Algumas dessas
plantas são bastante conhecidas e bonitas, mas quando colocadas na boca ou manipuladas,
podem causar graves intoxicações, principalmente em crianças menores de 5 anos”.
Para Ambiente Brasil (200-?) nem todas as plantas são tão inofensivas e benéficas quanto
parecem, uma vez que:
uma parte das ervas e flores comuns no solo brasileiro escondem venenos
perigosos que, se ingeridos em demasia, podem até provocar a morte. As
plantas de uso ornamental são as mais perigosas, pois atraem pela sua
beleza e estão ao alcance de qualquer pessoa, principalmente das crianças,
que são as maiores vítimas de intoxicação, e dos animais domésticos. Os
efeitos tóxicos das plantas variam de acordo com as diferentes espécies,
sendo comum náusea, vômitos, diarréia, desidratação, entre outros
sintomas (AMBIENTE BRASIL, [200-?]).

2 OBJETIVO
Orientar e informar sobre os cuidados e as espécies existentes de plantas tóxicas mais
comuns no Brasil, além das medidas preventivas e curativas.
3 ESPÉCIES DE PLANTAS TÓXICAS
Para Fiocruz ([200-?]) as principais e mais conhecidas plantas tóxicas são as seguintes, a
saber:
3.1 Família: Araceae
3.1.1 Comigo-Ninguém-Pode
Nome científico: Dieffenbachia picta Schott.
Nome Popular: aninga-do-Pará (FIG. 1).
Parte tóxica: todas as partes da planta.
Princípio ativo: oxalato de cálcio, saponinas.
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.
(FIOCRUZ, [200-?]).
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Figura 1 - Comigo-ninguém-pode
Fonte: (OLIVEIRA, 2009)

3.1.2 Tinhorão
Nome científico: Caladium bicolor Vent.
Nome Popular: tajá, taiá, caládio (FIG. 2).
Parte tóxica: todas as partes da planta.
Princípio ativo: oxalato de cálcio.
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.
(FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 2 - Tinhorão
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.1.3 Taioba-Brava
Nome científico: Colocasia antiquorum Schott.
Nome Popular: cocó, taió, tajá (FIG. 3).
Parte tóxica: todas as partes da planta.
Princípio ativo: oxalato de cálcio
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.
(FIOCRUZ, [200-?]).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 3 – Taioba-brava
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.1.4 Copo-de-Leite
Nome científico: Zantedeschia aethiopica Spreng.
Nome Popular: copo-de-leite. (FIG. 4).
Partes Tóxicas: todas as partes da planta
Princípio ativo: oxalato de cálcio.
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 (FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 4 - Copo-de-leite
Fonte: (JARDIM DE FLORES, [200-?])

3.2 Família: Euphorbiaceae
3.2.1 Bico-de-papagaio
Nome científico: Euphorbia pulcherrima Willd.
Nome Popular: rabo-de-arara, papagaio (FIG. 6).
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Parte tóxica: todas as partes da planta.
Princípio ativo: látex irritante.
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. (FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 6 - Bico-de-papagaio
Fonte: (FIO CRUZ, [200-?])

3.2.2 Coroa-de-Cristo
Nome científico: Euphorbia milli L.
Nome Popular: coroa-de-cristo. (FIG. 7).
Parte tóxica: todas as partes da planta.
Princípio ativo: látex irritante.
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. (FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 7 - Coroa de Cristo
Fonte: (FELIPE, 2009)

3.2.3 Avelós
Nome científico: Euphorbia tirucalli L.
Nome Popular: graveto-do-cão, figueira-do-diabo, dedo-do-diabo, pau-pelado, árvore de São
Sebastião (FIG. 8).
Partes tóxicas: todas as partes da planta.
Princípio ativo: látex irritante.
www.respostatecnica.org.br
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Sintomatologia: a seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, edema (inchaço) de lábios,
boca e língua, dor em queimação e coceira; o contato com olhos provoca irritação,
lacrimejamento, edema (inchaço) das pálpebras e dificuldade de visão; a ingestão pode
causar náuseas, vômitos e diarréia (FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 8 - Avelós
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.2.4 Mandioca-Brava
Nome científico: Manihot utilissima Pohl. (Manihot esculenta Cranz).
Nome Popular: mandioca, maniva (FIG. 9).
Partes tóxicas: raiz e folhas.
Princípio ativo: glicosídeos cianogênicos
Sintomatologia: a ingestão pode causar cansaço, falta de ar, fraqueza, taquicardia,
taquipnéia, acidose metabólica, agitação, confusão mental, convulsão, coma e óbito.
(FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 9 - Mandioca-Brava
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.2.5 Mamona
Nome científico: Ricinus communis L.
Nome Popular: carrapateira, mamoneira, palma-de-cristo, carrapato (FIG. 10).
Partes tóxicas: sementes.
Princípio ativo: toxalbumina (ricina).
Sintomatologia: a ingestão das sementes mastigadas causa náuseas, vômitos, cólicas
abdominais, diarréia mucosa e até sanguinolenta; nos casos mais graves podem ocorre
convulsões, coma e óbito. (FIOCRUZ, [200-?]).
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Figura 10 - Mamona
Fonte: (FELIPE, 2009)

3.2.6 Pinhão-Roxo
Nome científico: Jatropha curcas L.
Nome popular: pinhão-de-purga, pinhão-paraguaio, pinhão-bravo, pinhão, pião, pião-roxo,
mamoninho, purgante-de-cavalo (FIG. 11).
Parte tóxica: folhas e frutos.
Princípio ativo: toxalbumina (curcina).
Sintomatologia: a ingestão do fruto causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia
mucosa e até sanguinolenta, dispnéia, arritmia e parada cardíaca (MEIRA, [200-?]).

Figura 11 - Pinhão-roxo
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.3 Família: Meliaceae
3.3.1 Cinamomo
Nome científico: Melia azedarach L.
Nome Popular: jasmim-de-caiena, jasmim-de-cahorro, jasmim-de-soldado, árvore-santa,
loureiro-grego, lírio-da-índia, Santa Bárbara (FIG. 12).
Partes tóxicas: frutos e chá das folhas.
Princípio ativo: saponinas e alcalóides neurotóxicos (azaridina).
Sintomatologia: a ingestão pode causar aumento da salivação, náuseas, vômitos, cólicas
abdominais, diarréia intensa; em casos graves pode ocorrer depressão do sistema nervoso
central (FIOCRUZ, [200-?]).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 12 - Cinamomo
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.4 Família: Anacardiaceae
3.4.1 Aroeira
Nome científico: Litharae brasiliens March
Nome Popular: pau-de-bugre, coração-de-bugre, aroeirinha preta, aroeira-do-mato, aroeirabrava (FIG. 13).
Partes tóxicas: todas as partes da planta.
Princípio ativo: os conhecidos são os óleos voláteis, felandreno, carvacrol e pineno.
Sintomatologia: o contato ou, possivelmente, a proximidade provoca reação dérmica local
(bolhas, vermelhidão e coceira), que persiste por vários dias; a ingestão pode provocar
manifestações gastrointestinais (FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 13 - Aroeira
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.5 Família: Solanaceae
3.5.1 Saia-Branca
Nome científico: Datura suaveolens L.
Nome Popular: trombeta, trombeta-de-anjo, trombeteira, cartucheira, zabumba (FIG. 12).
Partes tóxicas: todas as partes da planta.
Princípio ativo: alcalóides beladonados (atropina, escopolamina e hioscina).
Sintomatologia: a ingestão pode provocar boca seca, pele seca, taquicardia, dilatação das
pupilas, rubor da face, estado de agitação, alucinação, hipertemia; nos casos mais graves
pode levar à morte (FIOCRUZ, [200-?]).
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Figura 12 - Saia-Branca
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.6 Família: Urticaceae
3.6.1 Urtiga
Nome científico: Fleurya aestuans L.
Nome Popular: urtiga-brava, urtigão, cansanção (FIG. 13).
Partes tóxicas: pêlos do caule e folhas.
Princípio ativo: histamina, acetilcolina, serotonina.
Sintomatologia: o contato causa dor imediata devido ao efeito irritativo, com inflamação,
vermelhidão cutânea, bolhas e coceira (FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 13 - Urtiga
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.7 Família: Apocynaceae
3.7.1 Espirradeira
Nome científico: Nerium oleander L.
Nome Popular: oleandro, louro rosa (FIG. 14).
Parte tóxica: todas as partes da planta.
Princípio ativo: glicosídeos cardiotóxicos
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. (FIOCRUZ, [200-?]).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 14 - Espirrateira
Fonte: (MEIRA, [200-?])

3.7.2 Chapéu-de-Napoleão
Nome científico: Thevetia peruviana Schum.
Nome Popular: jorro-jorro, bolsa-de-pastor (FIG. 15).
Partes tóxicas: todas as partes da planta.
Princípio ativo: glicosídeos cardiotóxicos.
Sintomatologia: a ingestão ou contato com o látex pode causar dor em queimação na boca,
salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia, tonturas e distúrbios cardíacos
que podem levar a morte (FIOCRUZ, [200-?]).

Figura 15 - Chapéu-de-Napoleão
Fonte: (MEIRA, [200-?])

4 PRINCÍPIOS ATIVOS
Segundo Marono (2011), existem plantas que possuem toxinas naturais, são substâncias
químicas que podem atuar como toxinas. Se forem ingeridas em quantidades excessivas,
durante um tempo prolongado, armazenamento ou processamento. As plantas que podem
gerar um risco por serem perigosas são as que contêm ácido oxálico, glicosinolatos,
lectinas, nitratos, saponinas e solaninas. Citam-se alguns princípios ativos, os mais
relevantes com uma breve descrição:
Ácido oxálico
Algumas plantas como o espinafre, ápio e algumas espécies de nabos
contêm ácido oxálico, o Ruibarbo (Rheum raponticum) é a principal espécie
que pode causar intoxicações.
As reações pela ingestão são; irritação digestiva, inclusive dor na boca e
garganta, náuseas, vômitos, diarréia e cólicas abdominais. Podem ocorrer
distúrbios renais são evidenciados por proteinúria, hematúria, oxalúria,
oligúria e anúria.
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Glicosinolatos
Algumas plantas que contêm essa substância são; cebola (Allium cepa),
colza (Brassica napus), mandioca (Manihot utilissima), mostarda escura
(Armoracia lapathifolia), mostarda branca (Brassica hirta), nabo (Brassica
campestris), rabanete (Raphanus sativus), repolho (Brassica oleracea).
O tratamento é sintomático e de suporte e monitoração das funções renais.
Os glicosinolatos são encontrados nas Crussiferae, os tiocianatos,
aparecem como produtos de decomposição de isocianatos existentes nos
vegetais inibem a captação de iodo pela tireóide, podendo favorecer o
aparecimento do bócio. O tratamento se faz com a interrupção do consumo
e uma dieta rica em iodo.
Lecitinas
As plantas que contêm esse tipo de substância são as plantas do gênero
Phaseolus como; feijão comum, feijão de corda, feijão de lima, lentilha, soja,
feijão fava.
As lecitinas são proteínas que tem a propriedade de aglutinar eritrócitos em
intensidade variável, são geralmente encontrados nas sementes,
tubérculos, caules, casca, folhas e seiva. Sendo a maioria termolábil, o
cozimento pode atenuar ou inativar sua ação.
Se forem ingeridos crus ou malcozidos, podem provocar náuseas, vômitos,
cólicas abdominais e diarréia. O trtatamento é sintomático e de suporte.
Nitratos
Algumas plantas como o espinafre, brócolis, couve-flor, pepino, nabo e
sorgo são encontrados nitratos, que quando cozidos libera a maior parte de
nitratos na água.
Os sintomas são mais observados em crianças que podem apresentar
náuseas, cefaléia, vômitos. Em casos graves ocorrem distúrbios
neurológicos, torpor, coma, convulsões, hipotensão arterial e disritmias. O
sangue vai apresentar coloração achocolatada escura. Nos casos
sintomáticos o antídoto é o azul de metileno via intravenosa.
Saponinas
As plantas que contêm esse tipo de substância são a alfafa, soja, beterraba,
espinafre e aspargo. As saponinas são termolábeis, isto é, com o cozimento
podemos atenuar ou inativar sua ação. Provocam distúrbios
gastrointestinais, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia. O
tratamento é sintomático e de suporte.
Solaninas
São encontradas geralmente nas Solanaceae, a batata é a principal planta
comestível que provoca intoxicação. As folhas e caules de tomate se
usados como alimento, podem contêr concentrações elevadas de solanina.
Uma parte dessa toxina pode ser removida pelo cozimento.
Os sintomas causados pela intoxicação de ingestão de batatas são
distúrbios digestivos, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia,
sonolência, delírios. O tratamento é sintomático e de suporte.
Fungos tóxicos
Várias espécies de fungos são geralmente contaminantes de grãos e
cereais, com capacidade de sintetizar toxinas que provocam efeitos lesivos
em animais de laboratório, no ser humano e nos animais utilizados na
alimentação humana, chamadas de micotoxicoses.

www.respostatecnica.org.br
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As aflatoxinas
São cumarinas substituídas contendo um núcleo deidrofurano, existindo
quatro tipos mais importantes, designados pela cor da fluorescência sob a
luz ultravioleta (B1 e B2, luz azul) e G1 e G2, luz verde).
O principal produtor de aflatoxina é o Aspergillus flavus, as aflatoxinas são
encontradas em diversos vegetais como o amendoim, semente de algodão,
castanha do Pará, pistache, ervilha, milho, trigo, centeio, aveia, arroz,
gergelim, soja e batata doce. O amendoim é o mais comum por estar
contaminado, devido ao seu mau armazenamento em ambientes úmidos ou
poucos ventilados.
As aflatoxinas são hepatotóxicas podendo determinar proliferação de ductos
biliares, infiltração gordurosa e necrose centrolobular, apresentando
também atividade carcinogênica. Um dos melhores tratamentos seriam as
medidas preventivas diminuindo ou terminando a exposição. (MARONO,
2011).

Segundo Barg (2004) os componentes químicos das plantas, chamados de princípios ativos,
presentes nas plantas tóxicas são:
os alcalóides, os glicosídeos cardioativos ou cardiotônicos, os glicosídeos
cianogênicos ou cianogenéticos, os taninos, as saponinas, o oxalato de
cálcio, as toxialbuminas, todos provocando sintomas semelhantes em
animais ou em humanos. (BARG, 2004).

5 MEDIDAS PREVENTIVAS
Segundo Fiocruz ([200-?]) as medidas preventivas são as seguintes, a saber:
-Mantenha as plantas venenosas fora do alcance das crianças.
-Conheça as plantas venenosas existentes em sua casa e arredores pelo
nome e características.
-Ensine as crianças a não colocar plantas na boca e não utilizá-las como
brinquedos (fazer comidinhas, tirar leite, entre outras).
-Não prepare remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação
médica.
-Não coma folhas e raízes desconhecidas. Lembre-se que não há regras ou
testes seguros para distinguir as plantas comestíveis das venenosas. Nem
sempre o cozimento elimina a toxicidade da planta.
-Tome cuidado ao podar as plantas que liberam látex provocando irritação
na pele, principalmente nos olhos; evite deixar os galhos em qualquer local
onde possam vir a ser manuseados por crianças; quando estiver lidando
com plantas venenosas use luvas e lave bem as mãos após esta atividade.
-Em caso de acidente, procure imediatamente orientação médica e guarde a
planta para identificação.

Segundo Marono (2011), deve-se fazer uma prevenção de segurança em relação a isso,
seguindo algumas regras básicas:
- Conhecer as plantas perigosas da região, residência, aspecto e pelo
nome.
- Não comer plantas sem saber a procedência.
- Conservar plantas, sementes, etc., longe do alcance de crianças.
- Ensinar as crianças a não colocar nenhum objeto ou plantas na boca.
- Identificar a planta antes de comer seus frutos.
- O aquecimento ou cozimento, nem sempre destrõem a substância tóxica.
- Não tomar nenhum remédio caseiro sem antes consultar um médico.
- Evitar aspirar a fumaça de plantas que estão sendo queimadas.
- Não existem regras para práticas seguras para se distinguir plantas
comestíveis das venenosas.
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6 MEDIDAS CURATIVAS
De acordo com (AMBIENTE BRASIL, [200-?]) as primeiras medidas a serem tomadas após
a ocorrência de intoxicação com plantas tóxicas são:
-Retire da boca o que resta da planta, cuidadosamente;
-Enxague a boca com água corrente abundante;
-Faça ingerir água, leite, clara de ovo;
-Examine a língua e a garganta para verificar a irritação causada;
-Procure um médico;
-Guarde a planta para identificação: informe-se sobre nome e
características da planta.

7 TRATAMENTO GERAIS PARA VÍTIMAS INTOXICADAS
Segundo Marono (2011):
O tratamento por qualquer tipo de intoxicação deve ser feito da seguinte
maneira:
Diminuição da exposição do organismo ao tóxico:
Nos casos de intoxicação aguda, geralmente é porque ocorreu ingestão da
planta ou alguma parte dela, o procedimento mais importante é o
esvaziamento gástrico.
Aumento da eliminação do tóxico já absorvido:
É um importante procedimento para o tratamento das intoxicações de outros
tipos, é usado medidas depuradoras renais ou extra-renais, visavam mais
ao tratamento das graves complicações hepáticas ou renais.
Administração de antídotos:
É importante o uso de antídotos dependendo do caso, como por exemplo
com a mandioca brava que quando ingerida libera cianetos, nesse caso
administra-se nitritos e hipossulfitos.
Tratamento geral e sintomático:
Esta é uma etapa bastante importante, a qual vai influenciar no prognóstico
do intoxicado

Conclusões e recomendações
De acordo com FIOCRUZ ([200-?]) existem outras plantas tóxicas no Brasil além das
listadas na resposta técnica, foi providenciado as informações sobre as principais espécies.
Recomenda-se entrar em contato com profissionais da área de paisagismo e/ou Engenheiro
agrônomo e o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX da
Fiocruz para mais informações e esclarecimentos sobre plantas tóxicas.
O SINITOX criou o programa nacional de informações sobre plantas toxicas, a elaboração e
A elaboração e distribuição de material educativo, de prevenção e tratamento, são as
principais metas do programa. O primeiro trabalho é a divulgação das 16 plantas que mais
causam intoxicação em nosso país. Além disso, estão sendo elaborados um manual de
tratamento das intoxicações por plantas; um vídeo; uma base de dados com a codificação
das plantas tóxicas brasileiras; e um atlas.
SINITOX
Avenida Brasil, 4365 - Pavilhão Haity Moussatché - Manguinhos - RJ – Brasil - CEP: 21045900
www.respostatecnica.org.br
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Telefone: (21) 3865-3247 / Fax: (21) 2290-1696 / 2260-9944
E-mail: sinitox@icict.fiocruz
Site: <http://www.fiocruz.br/sinitox_novo/>
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