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APRESENTAÇÃO 
 

As informações que formam este documento 

são fruto de estudo, pesquisa e experiência prática em 

atividades externas e possuem o claro intuito de 

proteger, especialmente os jovens. É, sem dúvida, uma 

importante ferramenta para auxiliar os Escotistas de 

riscos desconhecidos e não identificados, tornando 

dessa forma as atividades atraentes e seguras. 

Vale salientar, que esse material não é uma 

enciclopédia com todos os conhecimentos 

aprofundados. Algumas situações não estarão 

contempladas aqui, mas com certeza irá despertar o 

interesse em especial dos Escotistas e também dos 

jovens. 

A Vigilância nas atividades escoteiras deve ser 

uma constante. A preocupação com a segurança e a 

saúde dos jovens é garantia do bem estar e resguardo 

de uma eventual emergência ou urgência médica. 
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COMO AVALIAR O LOCAL DA 
ATIVIDADE 

Em relação ao local, precisamos considerar o 

tipo de atividade a ser realizada. As instruções para a 

escolha do local estão descritas no manual PADRÕES 

DE ATIVIDADES ESCOTEIRAS - UM MANUAL PARA 

ESCOTISTAS E DIRIGENTES (2013), publicado por 

Escoteiros do Brasil. 

A vistoria, se possível, deverá ser realizada em 

companhia do proprietário. Atentando-se para a 

presença de plantas tóxicas no local onde serão 

realizadas as atividades externas ou onde for montado 

o acampamento.  

Quando for possível identificar alguma planta 

tóxica que poderá causar algum mal aos participantes 

da atividade externa, conforme preconizado no manual 

de escolha do local, devemos apontar no croqui de 

atividade para que os participantes não mantenham 

contato com as mesmas ou possam vir a utilizá-las 

para algum fim, como para  sombra, entre outros. 
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Abaixo temos como exemplo, um croqui da 
atividade onde se encontra a marcação de plantas 
tóxicas no local. Assim todo escotista que estiver  
presente estará informado e pode instruir os 
participantes da atividade. 

 

 

                      Planta Tóxica 

Nas legendas do croqui da atividade 

haverá identificação das plantas 

tóxicas no local, bem como identificação das mesmas, 
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e assim, podendo identificar possíveis ocorrências e 

facilitando o encaminhamento caso haja algum 

acidente, consultando o manual de identificação.  
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PLANTAS TÓXICAS 
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A toxicidade de uma planta pode variar com as 
condições sob as quais ela está crescendo. Algumas 
plantas são venenosas durante todo o seu ciclo de vida, 
enquanto outras apenas o são quando frutificam ou são 
muito novas. Certas partes da planta podem ser mais 
tóxicas do que outras. Há uma grande variedade de 
toxinas de plantas, cujos efeitos dependem da sua 
concentração como também da natureza da substância.  

 
Muitas plantas causam apenas irritações na pele, 

porém, em algumas, mais do que uma toxina pode estar 
presente, afetando diferentemente os indivíduos 
suscetíveis. Como regra geral, uma pessoa saudável terá 
usualmente uma reação menor do que uma pessoa com 
saúde debilitada. Quando houver suspeita de 
envenenamento por planta é aconselhável coletar uma 
amostra (folhas e ramos juntos com flores e frutos) e levar 
junto com o paciente para o centro de atendimento 
médico para auxiliar na identificação (EMBRAPA, 2000).  

 
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações 
Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), a cada dez casos de 
intoxicação por plantas, seis ocorrem em crianças. O 
desconhecimento das espécies tóxicas é apontado pelos 
especialistas como o principal fator para a ocorrência de 
intoxicações acidentais por plantas. Plantas ornamentais 
são encontradas nos mais diferentes ambientes sem que 
haja uma preocupação com sua toxicidade. O ambiente 
escolar, por concentrar crianças da faixa etária de maior 
risco para essas intoxicações, permite estabelecer duas 
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estratégias de prevenção: criar um espaço livre de 
plantas tóxicas ou dominar as informações necessárias 
para utilizar essas plantas como instrumento de educação 
e formação. 
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SÍMBOLOS ILUSTRATIVOS 

 
 
Flores 

 
 
        Folhas 
 

  
 

Frutos 
 

 
    Sementes 

 
 
Raiz 
 
 

 
 
 

Todas as partes da plantas  
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ANTÚRIO 
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Família: Araceae 

Nome científico: Anthurium andraeanum Linden 

Nome popular: flor de flamingo, lírio de flamingo, rabinho de 

porco, rabo de porco 

Parte tóxica: todas as partes da planta  

Princípio Ativo: Oxalato de Cálcio  

 
Ingestão  

Dor em queimação, vermelhidão e inchaço de lábios, 

língua, palato e faringe, salivação, asfixia,Cólicas 

abdominais, náuseas, vômitos e diarreia, dificuldade 

de engolir. 

 

Contato 

 

Pele: irritante ao contato  

 

Ocular: irritação intensa com vermelhidão, inchaço, 

fotofobia. Lacrimejamento 
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AROEIRA 
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Família: Anacardiaceae  

Nome científico: Lithraea brasiliens March.  

Nome popular: pau-de-bugre, coração-de-bugre, aroeirinha 

preta, aroeira-do-mato, aroeira-brava.  

Parte tóxica: todas as partes da planta.  

Princípio ativo: os conhecidos são os óleos voláteis, 

felandreno, carvacrol e pineno.  

 
É uma pequena árvore que mede entre 3-4 m de altura; 

suas flores são um pouco branco-esverdeadas e o 

fruto é, pequeno e com coloração similar às flores. 

 

Os óleos voláteis são substâncias que se desprendem 

da planta em qualquer época do ano. Não precisamos 

tocar na planta para sentir os efeitos desses 

compostos, elas são voláteis e se encontram dispersas 

no ar. CIT 

 

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. sESA TOXEN 

Quadro alérgico (espirros, coriza, lacrimejamento). 
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AVELÓS 
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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.  

Princípio ativo: Látex Irritante  

 
Possui uma seiva leitosa (látex) com propriedades 

cáusticas o que causa irritações e intoxicações no ser 

humano e animais domésticos. É um arbusto ou 

arvoreta com numerosos ramos, com folhas e flores 

muito pequenas, que aparecem raramente.  

 

Ingestão:  

Lesão irritativa, salivação, dificuldade de engolir, 

inchaço de lábios e língua, dor em queimação, 

náuseas, vômitos 

 

Contato: 

Pele: Irritação de pele e mucosas com hiperemia ou 

vesículas e bolhas; pústulas, prurido, dor em 

queimação, inchaço das pálpebras. 

Olhos: Conjuntivite , pode causar, lesões de córnea 
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BICO DE PAPAGAIO 
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Família: Euphorbiaceae  

Nome científico: Euphorbia pulcherrima Willd  

Nome popular: rabo-de-arara, papagaio.  

Parte tóxica: todas as partes da planta. 

Princípio ativo: Látex Irritante  

 
 

 

Ingestão:  

Pode causar náuseas, vômitos,  diarreia, salivação, 

dificuldade de engolir, inchaço de boca e língua. 

 

Contato: 

Pele:: o contato com a seiva leitosa pode causar 

Irritação de pele e mucosas com vermelhidão, 

vesículas, bolhas; bolinhas com pus,  coceira, dor em 

queimação. 

 

Olhos: Conjuntivite, lesões de córnea, lacrimejamento, 

edema das pálpebras; 

  



20 
 

 

CHAPEU DE NAPOLEÃO 
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Família: Apocynaceae  

Nome científico: Thevetia peruviana Schum  

Nome popular: jorro-jorro, bolsa-de-pastor.  

Parte tóxica: todas as partes da planta (verde ou dessecado) 

Princípio Ativo: Glicosídeos Cardiotóxicos  

 
Planta arbustiva, exótica, ornamental que causa 

quadro semelhante à intoxicação por digitálicos.  

A árvore de pequeno porte, tem flores em forma de 

sino e levemente suculentas. Os frutos são angulares 

de cor verde até finalmente pretos quando maduros. 

 
Ingestão 

Dor/queimação na boca, salivação, náuseas, vômitos, 

cólicas abdominais, diarreia. Manifestações 

neurológicas com dor de cabeça, tonturas, confusão 

mental e distúrbios visuais. Distúrbios 

cardiovasculares: arritmias, bradicardia, hipotensão 

que podem levar a morte e distúrbios 

hidroeletrolíticos. 

 

Contato ocular: irritação acentuada com 

lacrimejamento fotofobia, congestão conjuntival. 
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CINAMOMO 
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Família: Meliaceae 

Nome científico: Melia azedarach L. 

Nome popular: Jasmim-de-cachorro, sabão-de-soldado, 
árvore-santa, jasmim-de-soldado, loureiro-grego, lírio-da-
índia, Santa Bárbara 
Parte tóxica: Frutos e chá das folhas 

Princípio ativo: saponinas e alcaloides neurotóxicos 

(azaridina). 

 
 

Árvore de porte elegante e casca fina cinzenta ou 

castanha, com folhas compostas e fruto drupáceo, 

muito utilizada na arborização urbana. As flores são 

pequenas, aromáticas e de cor arroxeada. Os frutos 

contêm triterpenos, produzindo espuma quando 

misturados na água.  

A ingestão pode causar aumento da salivação, 

náuseas, vômitos, cólicas abdominais diarreia intensa; 

em casos graves pode ocorrer depressão do sistema 

nervoso central. 
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COMIGO NINGUÉM PODE 
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Família: Araceae 

Nome científico: Dieffenbachia picta Schott  

Nome popular: aningá-do-Pará, língua de sogra 

Parte tóxica: todas as partes da planta.  

Princípio Ativo: Oxalato de Cálcio 

 

 
Ingestão  

Sensação de queimação, inchaço dos lábios, 

boca e língua, enjoos, vômitos, diarreia, salivação 

abundante, dificuldade de engolir e asfixia, mudança 

de voz ou dificuldade de fala. cólicas abdominais 

 

Contato 

Pele: dor, Sensação de queimação, inchaço 

dos lábios, boca e língua, enjoos, vômitos, diarreia, 

salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia 

coceira e irritação dermatite de contato 

 Olhos: dor, irritação e lesão da córnea, 

fotofobia, lacrimejamento 
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COPO DE LEITE 
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Família: Araceae 

Nome científico: Zantedeschia aethiopica Spreng  

Nome popular: copo-de-leite  

Parte tóxica: todas as partes da planta  

Princípio Ativo: Oxalato de Cálcio 

 

 
Ingestão  

Dor em queimação, eritema e inchaço de lábios, 

língua, palato e faringe, salivação, dificuldade de 

engolir, asfixia. Cólicas abdominais, náuseas, vômitos 

e diarreia, dificuldade de engolir e asfixia. 

 

Contato 

 

Pele: irritante ao contato.  

 

Ocular: irritação intensa com vermelhidão, inchaço, 

fotofobia. Lacrimejamento  
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COROA DE CRISTO 
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Família: Euphorbiaceae  

Nome científico: Euphorbia milii L.  

Nome popular: coroa-de-cristo, martírio 

Parte tóxica: todas as partes da planta.  

Princípio ativo: Látex Irritante (seiva leitosa branca, cáustica 

e irritante) 

 
Ingestão:  

Provocam lesão irritativa, salivação, enjôos, vômitos e 

diarréia, inchaço de lábios, boca e língua. 

 

Contato: 

Pele: As plantas possuem látex (seiva leitosa) irritante 

que causa lesão na pele e mucosas, inchaço de lábios, 

boca e língua, salivação excessiva, coceira, dor em 

queimação com formação de vesículas e pústulas.  

Irritação de pele e mucosas com vesículas e bolhas; 

pústulas, 

 
Olhos:  olhos causam irritação, dificuldade de visão e 

inchaço de pálpebras. Ocorre processo inflamatório 

de aparecimento rápido (conjuntivite). Podem ocorrer 

lesões sérias de córneas com perda parcial ou total da 

visão.    
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ESPIRRADEIRA 
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Família: Apocynaceae  

Nome científico: Nerium oleander L.  

Nome popular: oleandro, oleander, louro rosa, loandro-da-
índia, flor-de-são-josé 
Parte tóxica: todas as partes da planta.  

Princípio Ativo: Glicosídeos cardiotóxicos  

 
Planta arbustiva, exótica, ornamental com glicosídeos 

cardíacos distribuídos em todo vegetal verde ou 

dessecado. 

 

Ingestão 

Dor/queimação, salivação, náuseas, vômitos, cólicas 

abdominais, diarreia. Manifestações neurológicas com 

cefaléia, tonturas, confusão mental e distúrbios 

visuais. Distúrbios cardiovasculares: arritmias, 

bradicardia, hipotensão.  

 

Contato 

Ocular: fotofobia, congestão conjuntival e 

lacrimejamento.  
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 HERA 
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Família: Araliaceae 

Nome científico: Hedera helix L. 

Nome popular: Aradeira, Hedra, Heradeira, Hera-dos-muros, 

Hera-trepadora 

Parte tóxica: folhas e frutos 

Princípio ativo: Glicosídeos Saponínicos 

 
 

Planta trepadeira, ornamental, com folhas simples com 

lobos triangulares, de cor verde escura, podendo 

apresentar manchas brancas ou não.  

 

 A ingestão das folhas e frutos causa náuseas, vômitos, 

salivação excessiva, dor abdominal, diarreia, 

problemas respiratórios e neurológicos. O contato 

com a seiva causa dermatite alérgica com formação 

de edema local, dor e eritema com lesões vesiculosas. 
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MAMONA 
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Família: Euphorbiaceae  

Nome científico: Ricinus communis L.  

Nome popular: carrapateira, rícino, mamoeira, palma-

decristo, carrapato.  

Parte tóxica: sementes.  

Princípio Ativo: Toxalbumina (ricina)  

 

Arbusto comum em terrenos baldios, a mamona tem 

como princípio ativo a ricina, toxina presente em maior 

concentração nas sementes. 

 

Ingestão:  

Ação irritativa do trato gastrointestinal, dor abdominal, 

náuseas, vômitos, cólicas intensas, diarreia às vezes 

com sangue. Pele fria e úmida, mucosas secas (olhos, 

boca, nariz), Pode ocorrer baixa de pressão arterial, 

dificuldade respiratória, arritmia, parada cardíaca. 

Pode evoluir para desidratação grave, choque, 

distúrbios hidroeletrolíticos, torpor, fraqueza nos 

reflexos, coma. Pode ocorrer insuficiência renal.  

Contato: 

Pele: irritante de pele e mucosas. dermatite e urticária 

Olhos: Conjuntivite.
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 MANDIOCA BRAVA 
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Família: Euphorbiaceae  

Nome científico: Manihot utilissima Pohl. (Manihot esculenta 

Cranz).  

Nome popular: mandioca, maniva.  

Parte tóxica: raiz e folhas.  

Princípio Ativo: Glicosídios Cianogênicos,  toxina é termolábil 

e volátil. 

 
Arbusto com glicosídeos cianogênicos presentes em 

todas as partes da planta, sendo mais concentrados 

nas folhas e entrecasca da raiz. A intoxicação é 

caracterizada por distúrbios gastrintestinais, 

neurológicos e respiratórios. CIT 

 

Distúrbios gastrointestinais: náuseas, vômitos, cólicas 

abdominais, diarréia, acidose metabólica, hálito de 

amêndoas amargas.  

Distúrbios neurológicos: sonolência, torpor, 

convulsões e coma. Crise típica: opistótono e dilatação 

de pupila. 

Distúrbios respiratórios: dispnéia, apnéia, secreções, 

cianose, distúrbios cardiocirculatórios. Hipotensão na 

fase final. Sangue vermelho rutilante. 
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A ingestão causa cansaço, falta ar, fraqueza, 

taquicardia, taquipnéia, acidose metabólica, agitação, 

cianose intensa, confusão mental, convulsão, coma e 

morte.   
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MARIA MOLE 
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Família: Asteraceae  

Nome científico: Senecio spp.  

Nome popular: maria-mole, tasneirinha, flor das almas 

Parte tóxica: todas as partes da planta 

Princípio Ativo: Alcaloides não Atropínicos beladonados 

(hepatotóxico e carcinogênico).  
 
Planta nativa, comum em campos no sul e sudeste do 

Brasil. 

 

Predominam sintomas gastrointestinais: náuseas, 

cólicas abdominais e diarreia. Distúrbios 

hidroeletrolíticos. Raramente torpor e discreta 

confusão mental.  

 

Principalmente crônica pode causar doença hepática 

com evolução para cirrose ou S. Budd-Chiari.  
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PINHÃO ROXO 
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Família: Euphorbiaceae  

Nome científico: Jatropha curcas L.  

Nome popular: pinhão-de-purga, pinhão-paraguaio, pinhão 

bravo, pinhão, pião, pião-roxo, mamoninho, purgante-de-

cavalo.  

Parte tóxica: folhas e frutos.  

Princípio Ativo: Toxalbumina (curcina)  

 
 

Ingestão:  

Ação irritativa do trato gastrointestinal, dor abdominal, 

náuseas, vômitos, cólicas intensas, diarreia às vezes 

com sangue. Pode ocorrer baixa de pressão arterial, 

dificuldade respiratória, arritmia, parada cardíaca. 

Pode evoluir para desidratação grave, choque, 

distúrbios hidroeletrolíticos, torpor, fraqueza nos 

reflexos, coma. Pode ocorrer insuficiência renal.  

 

Contato: 

Pele: irritante de pele e mucosas. 
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SAIA BRANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Família: Solanaceae 

Nome científico: Datura suaveolens L.  

Nome popular: trombeta, trombeta-de-anjo, trombeteira, 

cartucheira, zabumba.  

Parte tóxica: todas as partes da planta. 

Princípio ativo: alcaloides beladonados (atropina, 

escopolamina e hioscina).  
 
Arbusto, nativo, ocorre espontaneamente em orla de 

mata. 

 

Ingestão:  

A ingestão pode causar enjôos, vômitos, 

ressecamento de mucosas e secreções. Quadro 

semelhante à intoxicação por atropina: pele quente, 

seca e avermelhada, vermelhidão na pele e facial, 

mucosas secas, taquicardia, dilatação das pupilas, 

fotofobia agitação psicomotora, febre, distúrbios de 

comportamento, alucinações e delírios, vasodilatação 

periférica. Nos casos graves: depressão neurológica e 

coma, distúrbios cardiovasculares, respiratórios nos 

casos mais graves pode levar a morte.  
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TAIOBA BRAVA 
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Família: Araceae 

Nome científico: Colocasia Antiquorum Schott 

Nome popular:  

Parte tóxica:  

Princípio Ativo: Oxalato de Cálcio  

 
Não perde a sua toxicidade mesmo se for cozida. O contato 
om as ráfides de oxalato de cálcio pode provocar irritação 
nos olhos e lesão na córnea. Dificuldade de engolir e asfixia, 
causadas pelo edema de glote, também são alguns dos 
sintomas 
 
 
 

A ingestão e o contato podem causar sensação de 
queimação, inchaço de lábios, boca e língua, náuseas, 
vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de 
engolir e asfixia; 
 
O contato com os olhos pode provocar irritação e 
lesão da córnea. 
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TINHORÃO 
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Família: Araceae  
Nome científico: Caladium bicolor Vent.  
Nome popular: tajá, taiá, caládio.  
Parte tóxica: todas as partes da planta.  
Princípio Ativo: Oxalato de Cálcio  

 
Ingestão  

Dor em queimação, vermelhidão e inchaço de lábios, 

língua, palato e faringe, salivação, asfixia,Cólicas 

abdominais, náuseas, vômitos e diarreia, dificuldade 

de engolir. 

 

Contato 

 

Pele: irritante ao contato  

 

Ocular: irritação intensa com vermelhidão, inchaço, 

fotofobia. Lacrimejamento  
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URTIGA 
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Família: Urticaceae  

Nome científico: Fleurya aestuans L.  

Nome popular: urtiga-brava, urtigão, cansanção.  

Parte tóxica: pêlos do caule e folhas.  

Princípio ativo: histamina, acetilcolina, serotonina.  

 
 

O contato causa dor imediata devido ao efeito irritativo, com 

inflamação, vermelhidão cutânea, bolhas e coceira.  
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COMO ATUAR NA PREVENÇÃO DAS INTOXICAÇÕES 
 

 Mantenha as plantas venenosas fora do alcance 
das crianças, pois a maioria das intoxicações por 
plantas ocorre na população infantil. 

 Conheça as plantas venenosas existentes no 
ambiente 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, etc.); 

 Tome cuidado ao podar as plantas que liberam 
látex provocando irritação na pele e principalmente 
nos olhos; evite deixar os galhos em qualquer local 
onde possam vir a ser manuseados por crianças; 

 Não prepare remédios ou chás caseiros com 
plantas sem orientação médica; 

 Não coma folhas, frutos 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. 

 Quando estiver lidando com plantas venenosas use 
luvas e lave bem as mãos após esta atividade  



52 
 

 

O QUE FAZER EM CASO DE CONTATO 
 

Contato com a Pele 

 Remova a roupa contaminada. 

 Lave a área afetada com água corrente por 15 a 30 
minutos, sempre usando luvas para sua proteção. 
Ingestão 

 Remova qualquer produto restante na boca e entre 
em contato com Centros de Informação e Assistência 
Toxicológica  

 NÃO induza vômitos. 

 NÃO dê para a pessoa intoxicada ovos crus, sal, 
vinagre ou sucos de frutas cítricas para induzir 
vômitos ou neutralizar o veneno sem recomendação 
médica. 
 
Contato com os olhos 

 Lave imediatamente o olho acometido com água 
corrente ou soro fisiológico por 15 a 30 minutos sem 
interrupção. 

 Realizar a lavagem no sentido lateral a fim de evitar 
comprometimento do outros olho. 

 Remova lentes de contato se houverem. 
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 Nunca coloque jatos de água diretamente nos 
olhos, sempre na testa ou acima do nariz, deixando 
escorrer para os olhos evitando um trauma mecânico. 

 Nunca utilize colírios, a não ser quando um médico 
prescrever.  
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O QUE FAZER EM CASO DE INTOXICAÇÃO 

Em caso de intoxicação fale com o Disque-Intoxicação 
da RENACIAT (Rede Nacional de Centros de 
Informação e Assistência Toxicológica), através do 
número 0800 722 6001 e também procure a vigilância 
sanitária do município. 

Para facilitar o atendimento dos centros de informação 
e assistência toxicológica: 

 IDENTIFIQUE-SE seu nome e número do 
telefone. 

 QUEM? Idade e peso da vítima. 

 COMO?  Tipo de contato (cutâneo, oral, 

ocular, etc); circunstância do acidente, 

acidental ou intencional. 

 QUANDO? Hora em que ocorreu a exposição. 

 ONDE? Local da ocorrência (residência, 

ambiente externo, etc). 

 OBSERVE OS SINTOMAS:  que a vítima tenha 

apresentado. 
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Quando houver suspeita de envenenamento por planta 
é aconselhável coletar uma amostra (folhas e ramos 
juntos com flores e frutos) e levar junto com o paciente 
para o centro de atendimento médico para auxiliar na 
identificação. 

Os Centros de Controle de Intoxicações 
funcionam 24 horas por dia e oferecem atendimento 
também por telefone. Os endereços e telefones por 
Estados podem ser informados pelos seguintes 
números: 

 
AMAZONAS 
Manaus 
Centro de Informações Toxicológicas do Amazonas – 
CIT/AM 
Telefone de Emergência: (92) 3305 4702 
 
BAHIA 
Salvador 
Centro Antiveneno da Bahia – CIAVE – BA 
Telefone de Emergência: 0800 284 4343 
 
CEARÁ  
Fortaleza 
Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX 
Fortaleza 
Telefone de Emergência: (85) 3255 5050 

http://abracit.org.br/wp/centros/amazonas-manaus/
http://abracit.org.br/wp/centros/amazonas-manaus/
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DISTRITO FEDERAL  
Brasília 
Centro de Informações Toxicológicas – CIT de Brasília 
Telefone de Emergência: 0800 644 6774 
ESPÍRITO SANTO  
Vitória 
Centro de Atendimento Toxicológico – TOXCEN 
Telefone de Emergência: 0800 283 9904 
 
GOIÁS  
Goiânia 
Centro de Informações Tóxico – Farmacológicas de 
Goiás 
Telefone de Emergência: 0800 646 4350 
 
MINAS GERAIS  
Belo Horizonte 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica de 
Minas Gerais 
Telefone de Emergência: (31) 3224 4000 
 
MATO GROSSO  
Cuiabá 
Centro Antiveneno de Mato Grosso – CIAVE 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
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MATO GROSSO DO SUL  
Campo Grande 
Centro Integrado de Vigilância Toxicológica – CIVITOX 
de Campo Grande 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
 
PARAÍBA 
João Pessoa 
Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX de João 
Pessoa 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
Campina Grande 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica – 
CIATOX de Campina Grande 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
 
PARÁ  
Belém 
Centro de Informações Toxicológicas – CIT de Belém 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
 
 
PERNAMBUCO 
Recife 
Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco – 
CEATOX – PE 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 

http://abracit.org.br/wp/centros/paraiba-campina-grande/
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PIAUÍ 
Teresina 
Centro de Informações Toxicológicas – CITOX de 
Teresina 
Telefone de Emergência: 0800 280 3661 
 
PARANÁ  
Cascavel 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica – CCI 
de Cascavel 
Telefone de Emergência: (45) 3321-5261 
Curitiba 
Centro de Controle de Envenenamentos – CCE de 
Curitiba 
Telefone de Emergência: 0800 410 148 
Londrina  
Centro de Informações Toxicológicas – CIT de 
Londrina 
Telefone de Emergência: (43) 3371 2244 

 
RIO DE JANEIRO 
Niterói 
Centro de Controle de Intoxicações – CCI de Niterói 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
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RIO GRANDE DO SUL 
Porto Alegre 
Centro de Informação Toxicológica – CIT do Rio 
Grande do Sul 
Telefone de Emergência: 0800 721 3000 
 
SANTA CATARINA 
Florianópolis 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica – 
CIATOX de Santa Catarina 
Telefone de Emergência: 0800 643 5252 
 
SÃO PAULO  
 
Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX 
Instituto da Criança, Hospital de Clínicas, Fac. 
Medicina da USP 
Telefone de Emergência: 0800 014 8110 

 
Campinas 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica– 
CIATOX de Campinas 
Telefone de Emergência: (19) 3521 7555 
Botucatu 
Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX de 
Botucatu 
Telefone de Emergência: (14) 3815 3048 

http://abracit.org.br/wp/centros/sao-paulo-campinas/
http://abracit.org.br/wp/centros/sao-paulo-botucatu/
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Ribeirão Preto 
Centro de Controle de Intoxicações – CCI de Ribeirão 
Preto 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
São José do Rio Preto 
Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX de São 
José do Rio Preto 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
São José dos Campos 
Centro de Controle de Intoxicação – CCI de São José 
dos Campos 
Telefone de Emergência: 0800 722 6001 
Santos 
Centro de Controle de Intoxicações – CCI de Santos 
Telefone de Emergência: (13) 3222 2878 
Taubaté 
Centro de Controle de Intoxicações – CCI de Taubaté 
Telefone de Emergência: (12) 3632 6565 
 
SERGIPE 
Aracajú 
Centro de Informação Toxicológica – CIATOX de 
Sergipe Telefone de Emergência: (79) 3259 3645  

http://abracit.org.br/wp/centros/sao-paulo-ribeirao-preto/
http://abracit.org.br/wp/centros/sao-paulo-sao-jose-do-rio-preto/
http://abracit.org.br/wp/centros/sao-paulo-sao-jose-dos-campos/
http://abracit.org.br/wp/centros/sao-paulo-santos/
http://abracit.org.br/wp/centros/sao-paulo-taubate/
http://abracit.org.br/wp/centros/sergipe-aracaju/
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