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RESUMO  

Introdução: Comumente, cães e gatos vivem em moradias, onde os seus tutores 

cultivam alguma espécie de plantação. Entretanto, esse contato entre plantas e animais 

domésticos de maneira física, ou através da ingestão de determinado plantio, como azaleia, 

violeta, comigo-ninguémpode, copo-de-leite, babosa, pode gerar intoxicações para os 

pequenos animais, que consistem na ocorrência de reações sintomáticas no organismo que, 

dependendo da gravidade da circunstância, pode levar à morte do paciente. 

Objetivos: O estudo teve como objetivo primordial a reunião de informações a respeito 

desse tipo de intoxicação, com o intuito de divulgar as principais plantas tóxicas e a 

necessidade de se manter cuidados especiais com os caninos e felinos em ambientes em que 

elas estiverem presentes. 

Resultados: É verídico que há uma grande deficiência de informações dos tutores a 

respeito das plantas que eles possuem e os efeitos de intoxicação que elas podem causar 

nos animais domésticos. Entre as plantas de uso humano e que são tóxicas aos animais, 

encontra-se a babosa, a arnica, o lírio e comigo-ninguém-pode. A Babosa, cujos componentes 

antraquinonas e barbaloínas aloínas A e B estão presentes nas folhas, é bastante utilizada 

como antiinflamatórios, umectante e cicatrizantes, mas, em cães e gatos, pode causar 

dermatites e, se for ingerida, ocasiona efeitos laxativos, colite e afecções urogenitais. A 

Arnica, uma planta herbácea com efeito analgésico, antisséptico e antiinflamatória e devido à 

presença das Helaninas, com efeito anti-edema. Já o Lírio possui em grandes quantidades 

cristais solúveis, sendo, portanto, nefrotóxica e afetam principalmente os felinos e os caninos 

desenvolvem somente sinais gastrointestinais. E, por último, comigo- ninguém-pode afeta 

principalmente os cães e tem altos índices de acidentes, uma vez que é bastante resistente 

às questões ambientais. 
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Considerações finais: É fundamental que os tutores possuam conhecimentos a 

respeito das plantas tóxicas aos animais domésticos, impendido o contato delas com os seus 

animais e o médico veterinário, por sua vez, precisam conhecer as plantas tóxicas regionais 

e os efeitos que elas causam no organismo dos pacientes, a fim de diagnosticarem a 

patogenia, mesmo que informações sejam omitidas na consulta emergencial. 
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