
Cuidados necessários com o uso de ervas 
medicinais.  
 

Uma das advertências mais importante sobre a utilização de 
plantas medicinais nos diz que não é por ser uma planta que não 
pode fazer mal. É preciso muito cuidado e experiência ao lidar com 
as plantas, pois a maior parte delas apresenta efeitos secundários. 
Por esta razão, neste manual indicamos apenas ervas medicinais 
ativas, mas que oferecem o mínimo ou nenhum risco. Também por 
esse motivo, preferimos apontar alimentos (frutas, verduras, ervas 
frescas, raízes comestíveis, bulbos e tubérculos) com propriedades 
medicinais, mas que não podem produzir danos ou efeitos 
indesejados, desde que utilizados do modo como são aqui 
apresentados. 

Existem muitos livros populares sobre o uso de plantas 
medicinais, porém, isso não quer dizer que as plantas sejam 
completamente inofensivas. Há também a experiência popular, 
tradicional e indígena com relação ao uso de plantas, mas isso já 
implica numa situação diferente, uma vez que essa prática faz parte 
de uma situação cultural bem adaptada, que permite o uso 
adequado de cada planta. 
 

 

Plantas tóxicas e venenosas 

 
Existem plantas medicinais conhecidas que podem produzir 

intoxicações, porém o perigo maior de intoxicação não está nelas, 
mas em outras plantas, muitas delas ornamentais, presentes em 
muitas residências e quintais, campos e matas, que, se ingeridas 
mesmo em pequena quantidade, podem até provocar a morte. 
Neste grupo, as plantas ornamentais são as mais perigosas, pois 
atraem pela sua beleza e estão ao alcance fácil de qualquer 
pessoa, principalmente das crianças, que são as maiores vítimas de 
intoxicação, e dos animais domésticos. Segundo dados do Sinitox 
(Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas), cerca 
de 60% dos casos de intoxicação por plantas tóxicas no Brasil 
acontecem com crianças menores de nove anos - 80% destes 
casos são acidentais. 
 

• Algumas recomendações divulgadas pelo Sinitox em relação à 
intoxicação com plantas venenosas:  
 
1.Mantenha as plantas venenosas fora do alcance das crianças e dos 



animais domésticos. 
2. Conheça as plantas venenosas existentes em sua casa e nos 
arredores pelo nome e características (ver lista adiante).  
3. Ensine as crianças a não colocar plantas na boca e não utilizá-las 
como brinquedos ("fazer comidinhas", "tirar leite", etc.). 
4. Não prepare remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação 
adequada.  
5. Não coma folhas, frutos, sementes 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. Tome cuidado ao podar as plantas que liberam látex (espécie de leite) 
provocando irritação na pele e 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.  
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.  
 
Primeiros Socorros: 
 
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.  
 

Os efeitos tóxicos das plantas variam com as diferentes espécies, 
sendo comuns náuseas, vômitos, diarréia, desidratação, etc. O 
Sinitox publicou uma lista das 16 plantas tóxicas que mais causam 
intoxicação em nosso país, são elas.:  
 

• Tinhorão (Caladium bicolor Vent) 
• Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta Schott) 
• Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica Spreng.) 
• Taioba-brava (Colocasia antiquorum Schott.) 
• Saia-branca (Datura suaveolens L.) 
• Aroeira (Lithraea brasiliens March.) 
• Bico-de-papagaio (Euphorbiapulcherrima Willd.) 
• Coroa-de-cristo (Euphorbia milii L.) 
• Avelós (Euphorbia tirucalli L.) 
• Urtiga (Fleurya aestuans L.) 
• Espirradeira (Nerium oleander L) 



• Chapéu-de-napoleão (Thevetia peruviana Schum.) 
• Cinamomo (Melia azedarach L.) 
• Mandioca-brava (Manihot utilissima Pohl.) 
• Mamona (Ricinus communis L.) 
• Pinhão-roxo (Jatropha curcas L.) 

 
Procure saber se há alguma destas plantas em casa, no 

quintal ou alcance das crianças, animais, ou pessoas que podem 
ser prejudicadas e tome os devidos cuidados para evitar 
intoxicações. Tenha plantas ornamentais inofensivas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


