
Todo e qualquer produto que apresentar avaria deve ser, 

-

-
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Resumo

das plantas ornamentais para decorar um lar. Isso 

aves. Pensando nisso, um treinamento aos colabora-
dores dos grandes revendedores de materiais para 

-

desconhecem a capacidade intoxicante das plantas e 

-

toda cadeia envolvida no atendimento e cuidados dos 

-

ambientes preenchidos por uma extensa variedade de plantas 
ornamentais cresce e pretende criar um aspecto de selva 

isolamento social, novas rotinas de trabalho e estudo remoto, 

lares. Com isso, novos hobbies surgiram dos momentos mais 

ansiedade diante do contexto mundial, como atividade de inte-

Consequentemente, na busca de se atender a demanda por 

aumentaram ou até mesmo iniciaram atividades em setores 

segmento pet a presença de um setor totalmente dedicado 
-

mento das pessoas sobre as espécies de plantas encontradas 
-

conhecem as particularidades de cada uma ou mesmo os seus 

de plantas tóxicas ou potencialmente tóxicas.

de um mundo melhor para os pets.

¹Maiara Vieira Bar-
bosa é Médica-Veterinária  CRMV MG 17.389 e 

atualmente atua como Especialista em Controle 
de Pragas na Royal Canin para países emergentes.



-

-

-

mas que também vem compilando alguns relatos de intoxi-

-

plantas que apresentam toxicidade, levam algumas pessoas 
-

Nem todas as plantas ornamentais tóxicas tem o seu 

-

-

da espécie.

Podem se distribuir em categorias de acordo com o tipo da 

da toxicidade de certas plantas.

-

espécies animais podem representar riscos para os animais 

-

gatos a apresentar 



-

chocolate, uva e passas.

-

-

é pelo tipo de abordagem escolhida nos artigos, a maioria 
-

cies tóxicas e outros um número mais amplo, gerando certa 

de se proibir a presença de  de plantas tóxicas no ambiente 

e lógica.

-

e levantamentos de relatos, tanto nacionais como internacio-

docentes, com apoio de empresas do setor de alimentos 

relevantes sobre plantas ornamentais tóxicas para os animais 
de companhia

Uma das estratégias principais que vem sendo adotada 

esses colaboradores, ao atenderem o cliente, também atuam 

que possuem em casa, inclusive os detalhes sobre as espécies 

o acesso do animal a tais plantas e indicando como deve ser 

sobre algum aspecto relacionado ao tema. Vale ressaltar 

-

publicados abordando assuntos gerais relacionados ao risco 

exemplos da espécie e com alta qualidade para permitir a 

colocadas em casa, para evitar o contato do animal com a 

relacionadas a alimentos tóxicos que representem riscos ao 
cotidiano de seus animais

Figura 1:

Além disso, em parceria com o patrocinador do segmento 

parceiro. Para o público em geral, o grupo escreveu, em 



-
tir de cursos online

“Plantas ornamentais e alimentos de origem vegetal tóxicos 

de tratamento.

Figura 2:
de origem vegetaltóxicos para animais de companhia”

-
workshops 

-

creches ou day care

-
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6. 

¹ Júlia   Walvogel
 

²Liura   S . Lauri
 

³ Profa. Dra.  Silvana Górniak , 

¹ Acadêmica de Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da USP.

² Médica Veterinária, pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação 

em Patologia Experimental e Comparada da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da USP, bolsista Proex CAPES.

³ Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ), Departamento de Patologia.

* Autor de correspondência: Av. Prof. Orlando Marques de Paiva, 87, 

Cidade Universitária, CEP 05508-270, São Paulo, 11 30917693


