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Efeitos Colaterais e Contra-Indicações 

Grandes quantidades da erva podem ser ligeiramente tóxicas devido à presença 

do alcalóide equisetina. A planta Cavalinha, consumida durante um longo período 

de tempo, pode causar deficiência em vitamina B-1, vez que a planta possuí uma 

enzima que destrói essa vitamina, no entanto, alguns métodos de cozimento 

podem anular a ação de tal enzima. A Cavalinha também é rica em selênio, o que 

faz com que ela seja recomendada para ser colhida durante a primaveira, onde os 

níveis de tal mineral não estão tão altos. O uso prolongado também pode causar 

irritação nos rins. 

História e Curiosidades 

O nome em latim da planta Cavalinha, Equisetum arvense, significa “Rabo de 

Cavalo dos Campos”. Durante o período em que a Terra concentrava maiores 

taxas de carbono, a Cavalinha era uma planta dominante e atingia mais de 12 

metros de altura. A planta se reproduz através de esporos ao invés de utilizar o 

método da polinização. A Cavalinha é uma planta perene, que tem cor verde 

escura oca. A Rabo-de-Cavalo geralmente pode ser encontrado em áreas úmidas 

e tem uma grande quantidade de cristais de silício (ou areia) em seu tecido. 

Planta Medicinal do SUS 

O Equisetum arvense faz parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS (RENISUS), constituída de espécies vegetais com potencial de 

avançar nas etapas da cadeia produtiva e de gerar produtos de interesse do 

Ministério da Saúde do Brasil. A finalidade da RENISUS é subsidiar o 

desenvolvimento de toda cadeia produtiva relacionada à regulamentação, 

cultivo/manejo, produção, comercialização e dispensação de plantas medicinais e 

fitoterápicos. 


