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As plantas medicinais são utilizadas pela humanidade há bastante tempo,
 carregando o estereótipo de não causar risco à saúde por serem produtos
 naturais. O município de Abaetetuba-Pa possui cerca de 140.000 habitantes e
 uma feira livre, também chamada de "beira", onde se verifica o comércio de
 diversas plantas medicinais, algumas das quais com histórico de toxicidade na
 literatura especializada e/ou na precaução da indicação pelos vendedores
 (restrições quanto ao excesso da dosagem, idade e principalmente na gravidez),
 não havendo controle sobre o comércio, nem estudos sobre intoxicação por
 plantas no município. Tal observação motivou a realização deste estudo, que teve
 como objetivo inventariar as espécies de plantas medicinais com características
 tóxicas comercializadas nesta feira. Os dados foram coletados por meio de
 entrevistas semi-estruturadas e técnicas de observação direta aplicadas a sete
 vendedores entre janeiro e julho de 2010, bem como pela análise da literatura
 pertinente. O material botânico foi adquirido com os vendedores e sua
 identificação foi feita com base na literatura especializada. Foram registradas 18
 espécies, distribuídas em 16 famílias, sendo Asteraceae e Lamiaceae as mais
 representativas, com duas espécies cada. As etnoespécies mais freqüentes nos
 pontos de venda foram: Caxinguba e Unha de Gato, comercializadas em quatro
 pontos de venda cada, seguidas de Boldo e Hortelã em três bancas cada. As
 demais etnoespécies foram: Babosa, Confrei, Espinheira Santa, Catinga de
 Mulata, Arruda, Sene, Gengibre, Buchinha, Pimenta Malagueta, Cavalinha,
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 Urtiga, Louro, Dente de Leão e Ipê Roxo. A presença marcante das plantas
 medicinais com características tóxicas comercializadas de maneira indiscriminada
 na feira de Abaetetuba revela a necessidade de fazer um trabalho de
 conscientização junto à comunidade quanto ao risco do uso inadequado dessas
 plantas, levando a uma nova realidade onde se promova o uso consciente das
 valorosas plantas medicinais.
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