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O Anthurium andraeanum, é uma planta 

semi-herbácea, usada muito comumente 

para a ornamentação por possuir flores de 

cores muito vívidas. Pertencente à família 

Araceae. No entanto se consumida, é 

danosa a saúde por ser tóxica, devido a 

presença do oxalato de cálcio. O oxalato de 

cálcio é um composto químico que forma 

cristais monoclínicos aciculares. É 

encontrado em muitas plantas, quando 

ingerido, pode ser fatal. O número de 

acidentes por intoxicação com plantas 

tóxicas, nos últimos anos tem se mantido 

elevado devido ao hábito da população de 

cultivar plantas ornamentais no interior de 

residências. Aproximadamente 60% dos 

casos de intoxicação por plantas tóxicas no 

Brasil ocorrem com crianças menores de 

nove anos. No ano de 2017 foram 

registrados 239 casos de envenenamento 

por plantas no Brasil. Este trabalho realiza 

uma revisão literária sobre a toxicidade do 

oxalato de cálcio do Anthurium andraeanum. 

 
 

Trata-se de uma revisão de literatura, por 

meio de descritores: “ornamentais”, 

“antúrio”, “tóxicidade”, “oxalato de cálcio”. A 

base de dados utilizada foi livros e artigos 

disponíveis nas bases: Scielo, PubMed, 

Science Direct e Lilacs, e outras fontes de 

informação virtual. Os idiomas foram 

limitados para português, inglês e espanhol, 

as referências foram escolhidas de acordo 

com a relevância.          O Anthurium 

andraeanum apresenta o princípio ativo 

tóxico, o oxalato de cálcio, e também 

proteínas tóxicas, essas últimas ainda não 

foram cientificamente identificadas. O 

oxalato de cálcio quando ingerido apresenta 

sabor desagradável, pode causar irritação 

da mucosa oral e da garganta. Pequenos 

fragmentos de qualquer parte vegetativa ou 

reprodutiva são suficientes para causar 

intoxicação. O oxalato de cálcio, penetra nas 

mucosas causando irritação, edema dos 

lábios, língua e palato, queimação, 

dificuldade em engolir, cólica 

abdominal, náusea e vômito. A função dos 

cristais é regular os níveis de cálcio. Os 

sintomas podem durar por até duas 

semanas. Ingestão de doses maiores 

proporciona problemas no sistema 

digestório, dificuldade de respirar, coma e 

até morte. Por mais que eficientemente se 

aplique o tratamento o fígado e os rins são 

afetados permanentemente.  

 
O oxalato de cálcio, presente no Anthurium 
andraeanum é um composto químico tóxico, 
indicando dessa forma a necessidade de 
orientações sobre os cuidados e riscos para 
manutenção como planta ornamental em 
ambientes fechados. 

 
 
 

Ao grupo de pesquisa Saúde Regional para 
o Desenvolvimento Coletivo da Unoesc. 

Área: TOX 04 
 

INTRODUÇÂO 

MATERIAL E MÉTODOS 

RESULTADOS 

AGRADECIMENTOS 

CONCLUSÕES 


