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RESUMO. Flores da Calendula officinalis L. (calêndula) vêm sendo utilizadas popularmente como cicatri-
zante, antiinflamatório e sedativo, entre outras atividades. Os principais componentes químicos encontra-
dos nas flores são óleos essenciais, ácido salicílico, carotenóides, flavonóides, taninos e saponinas triterpê-
nicas. Atividades ansiolítica e analgésica foram relatadas em plantas que apresentam flavonóides em sua
composição. Nesse trabalho a atividade do extrato etanólico das flores da calêndula sobre o sistema nervo-
so central foi avaliada por meio dos modelos do sono induzido por barbitúricos, do rota rod e do campo
aberto. A toxicidade subaguda do extrato por via oral também foi testada em ratos por meio de gaiolas
metabólicas. Observou-se efeito depressor central, com diminuição da movimentação espontânea. Obser-
vou-se efeito hipoglicemiante e não foram evidenciados sinais de toxicidade suaguda.  
SUMMARY. “Calendula officinalis: Central Depressive Effect and Subacute Toxicity”. Flowers of Calendula of-
ficinalis L. (calendula) have been popularly used due to some attributed medicinal properties as wound healing,
anti-inflammatory and sedative activites. The principal chemical compounds found in flowers are essential oils,
salicilic acid, carotenoids, flavonoids, tannins and triterpenic saponins.Other medicinal plants that present
flavonoids in his composition have also been used as ansiolitic and analgesic. In this work the activity of calen-
dula was evaluated on the central nervous system, with models of sleep induced by barbiturates, rota rod and
open field. Subacute toxicity was evaluated in rats in metabolic cages. Central depressive effect was observed,
with decrease of the spontaneous movement. Hypoglycemic effect was observed but signs of subcute toxicity
were not evidenced.

INTRODUÇÃO
As flores da Calendula officinalis L. (Astera-

ceae), conhecida popularmente como calêndula,
vêm sendo utilizadas pelo homem há muito
tempo. Dentre as principais atividades terapêuti-
cas atribuídas às flores da planta estão: antiinfla-
matória, cicatrizante, sedativa, hipotensora, anti-
biótica e anti-séptica 1,2. Em um estudo clínico
de fase III, a utilização de uma pomada de ca-
lêndula em pacientes com câncer de mama sub-
metidas à radioterapia diminuiu a dermatite agu-
da e a dor 3.

Flores da C. officinalis apresentam como
principais componentes químicos: óleos essen-

ciais, ácido salicílico, carotenóides, flavonóides,
taninos e saponinas triterpênicas 1,4,5. 

Os flavonóides são os compostos do meta-
bolismo secundário utilizados para identificação
das flores dessa espécie vegetal 5,6. Ressalta-se
que os flavonóides presentes na Cissus qua-
drangularis L. e Passiflora edulis foram associa-
dos às atividades analgésica e ansiolítica obser-
vadas nessas duas espécies 7,8.

Estudos na área de farmacologia comporta-
mental permitem avaliar as interações entre dro-
gas e alterações comportamentais 9. Plantas me-
dicinais com atuação no sistema nervoso central
são utilizadas no tratamento de insônia, dor de
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cabeça, ansiedade e depressão, entre outras al-
terações 10. Embora a atividade sedativa não seja
a principal atividade farmacológica associada à
calêndula, devido à presença dos flavonóides
em sua composição e por sua atuação na dimi-
nuição da dor após radioterapia em pacientes
com câncer de mama 3, nesse trabalho a ativida-
de depressora central do extrato etanólico das
flores da C. officinalis cultivadas no Brasil foi
avaliada, tendo sido também realizado um estu-
do de toxicidade subaguda. 

MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal e preparação do extrato
etanólico das flores da C. Officinalis

Flores secas e pulverizadas da C. officinalis
cultivadas no Estado do Paraná (fevereiro, 2006)
foram obtidas da Empresa Clorophila (Goiânia,
Goiás, Brasil). Para o controle de qualidade foi
realizada a avaliação farmacognóstica do mate-
rial botânico no Laboratório de Pesquisa em
Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Goiás (UFG), de acor-
do com técnicas descritas para essa espécie ve-
getal 5,6. 

Para a obtenção do extrato etanólico (EEC),
200 g das flores pulverizadas foram extraídos
com 1000 mL de etanol PA 96 °GL, por macera-
ção (3 dias) à temperatura ambiente, com agita-
ção ocasional e concentrado em evaporador ro-
tativo à 40 °C. 

Animais
Foram utilizados ratos (Rattus norvegicus al-

binus), da linhagem Wistar, machos, com 60
dias de idade e peso entre 160 a 190 g, e ca-
mundongos machos albinos Swiss (20-30 g),
com 60 dias de idade e peso entre 20 e 30 g.
Todos os animais foram fornecidos pelo Bioté-
rio Central da UFG. Os animais foram mantidos
em ambiente ventilado sob temperatura contro-
lada, com ciclo de claro e escuro de 12 h, água
e ração ad libitum e aclimatados por um perío-
do de 10 dias. Foram obedecidos os princípios
éticos em experimentação animal preconizados
pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais
de Laboratório SBCAL – COBEA.

Teste geral de atividade farmacológica em
camundongos

Grupos de camundongos (n = 5) foram trata-
dos pelas vias: oral, intraperitoneal e subcutânea
com EEC nas doses de 0,1, 0,3 e 1 g/kg ou água
destilda utilizada na diluição do EEC, em volu-

me proporcional às doses utilizadas. Os efeitos
observados em diferentes tempos após os trata-
mentos foram registrados em ficha padrão de
triagem farmacológica 11.

Avaliação da atividade depressora central
pelo método da indução do sono por
barbitúricos em camundongos

Grupos de camundongos (n = 9) foram trata-
dos com veículo (10 mL/kg, v.o.) ou o EEC (0,1,
0,3 e 1 g/kg, v.o). Após 60 min, todos os ani-
mais foram tratados com pentobarbital sódico
(50 mg/kg, ip). A perda e a recuperação do re-
flexo postural foram tomadas como medida de
início e término do sono, respectivamente 12.

Avaliação da coordenação motora pelo
teste do “rota-rod” em camundongos.

Grupos de camundongos (n = 9) foram trata-
dos com veículo (10 mL/kg, v.o.) ou EEC (0,5,
1,0 e 2,0 g/kg, v.o.). O diazepam (5 mg/kg, ip)
foi usado como droga de referência. Após 60
min, foram registrados o tempo de permanência
(16 rotações/min) e o número de quedas dos
animais colocados na barra giratória (“rota-
rod”), com três reconduções no máximo à bar-
ra, durante um período de 1 min 13. 

Avaliação da atividade exploratória pelo
teste de campo aberto em camundongos

Grupos de camundongos (n = 9) foram trata-
dos com veículo (10 mL/kg, v.o.) ou EEC (0,5,
1,0 e 2,0 g/Kg, v.o.). O diazepam (5 mg/Kg, i.p)
foi usado como droga de referência. Após 60
minutos, os animais foram colocados em um
campo-aberto quadrado, com altura de 19 cm,
comprimento e largura de 31 cm, dividido em
nove quadrados (9,5 x 9,5 cm). Os animais fo-
ram observados por um período de 5 min 14,15. 

Avaliação da toxicidade subaguda 16

Os ratos foram colocados individualmente
em gaiolas metabólicas e aclimatados por um
período de 15 dias. Grupos de animais (n = 10)
foram tratados diariamente no mesmo horário,
por via oral (gavagem), nas doses de 0,1, 0,3 e
1,0 g/kg de EEC ou com o veículo da diluição
do EEC (água filtrada), durante um período de
quatro semanas. Diariamente foram registrados
para cada animal: o volume de água ingerida
(mL), o peso da ração consumida (g), o volume
de urina excretada (mL) e o peso das fezes pro-
duzidas (g). Em intervalos de sete dias, os ani-
mais foram pesados para a determinação da
evolução ponderal durante o período experi-
mental. Nesse mesmo período de tempo, foi
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realizado o teste de uranálise com tira reagente
Urofita 10 (Laboratório Biobrás). Os animais fo-
ram eutanasiados por meio de punção cardíaca
no dia 29 e coletou-se sangue para realização
de exames hematológicos e avaliações bioquí-
micas.

O exame hematológico realizado foi o he-
mograma completo e foi realizado na Clínica
Veterinária Cães e Gatos em Inhumas, Goiás.

As avaliações bioquímicas foram realizadas
para testar a função hepática, com dosagem de
fosfatase alcalina (UI L–1), alanina aminotransfe-
rase - AST - (UI L–1), proteínas totais (g dL–1) e
albumina (g dL–1 ). A função renal foi avaliada
por meio da dosagem da uréia (mg dL–1) e crea-
tinina (mg d–1). Também foram avaliados a con-
centração sérica do colesterol (mg dL–1),  trigli-
cerídios (mg dL–1) e glicemia (mg dL–1). Todos
os exames bioquímicos foram realizados por
meio do Sistema Automatizado Autolab-Boeh-
ringer Mannheim, no Laboratório Saluti em
Goiânia.

Análise estatística
Os resultados foram expressos como médias

± erro padrão das médias e submetidos à análi-
se de variância (ANOVA). O teste “t” de Student
permitiu comparar as médias dos grupos experi-
mentais com o grupo controle. Foram conside-
rados significativos valores de p < 0,05 17.

RESULTADOS
Avaliação farmacognóstica

Os dados obtidos estão de acordo com as
especificações da Farmacopéia Brasileira IV
(2001) e Monografias da OMS (WHO, 2002), in-
dicando que o material botânico testado corres-
ponde às flores pulverizadas da C. officinalis. O
rendimento do EEC foi de 28,75%.

Teste geral de atividade farmacológica em
camundongos

Observou-se presença do comportamento de

Tratamento Dose e via Tempo de sono (min) % Diferença % Potenciação

Controle 10 mL/kg, v.o 48,9 ± 3,4 100,0 –
EEC 0,1 g/kg, v.o 60,7 ± 4,6 124,2 24,2
EEC 0,3 g/kg, v.o 71,7 ± 6,5 146,7 46,7
EEC 1,0 g/kg, v.o 80,9 ± 9,6 * 165,5 65,5

Tabela 1. Valores médios e erro padrão da média do efeito dos grupos controle e do extrato etanólico das flo-
res da Calendula officinalis (EEC) na duração do sono (minutos) induzido por barbitúricos em camundongos
(n = 9).Os valores representam média ± e.p.m. na duração do sono (minutos) induzido por barbitúricos (Pento-
barbital sódico - 50 mg/kg, i.p) e a porcentagem da diferença e do aumento relativos ao grupo controle (n = 9).
*p < 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA, Teste t de Student).

autolimpeza e diminuição na movimentação es-
pontânea, nas três vias de administração, nas
doses de 0,1, 0,3 e 1,0 g/Kg até quatro h após o
tratamento com EEC. Não foram observadas al-
terações quanto aos demais parâmetros. O trata-
mento com EEC na dose de 1,0 g/kg pela via in-
traperitoneal provocou um óbito.

Avaliação da atividade depressora central
pelo método da indução do sono por
barbitúricos em camundongos

O tratamento com EEC 1,0 g/kg aumentou
significativamente o tempo de duração do sono
induzido por barbitúrico (Tabela 1).

Avaliação da coordenação motora pelo
teste do “rota-rod” em camundongos

Os tratamentos com EEC 0,5, 1,0 e 2,0 g/kg
não alteraram o tempo de permanência na barra
giratória e nem o número de quedas dos ani-
mais quando comparados com o controle. O
diazepam, usado como controle positivo, apre-
sentou diferença significativa em relação ao
controle e reduziu o tempo de permanência e
aumentou o número de quedas dos animais
(Tabelas 2 e 3).

Avaliação da atividade exploratória pelo
teste de campo aberto em camundongos

O tratamento com EEC 1,0 e 2,0 g/kg dimi-
nuiu significativamente o número de quadrados
invadidos (Tabela 4) e aumentou significativa-
mente o tempo de imobilidade dos animais em
relação ao controle (Tabela 5). Não foram ob-
servadas alterações significativas quanto ao mo-
vimento de levantar, ao comportamento de au-
tolimpeza e a defecação.

Teste de toxicidade do extrato etanólico
das flores de C. officinalis
Alterações comportamentais e evolução ponderal

O tratamento com EEC 0,1 g/kg aumentou
significativamente o consumo de água na 3a e
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Tratamento Dose e via
Tempo de

% diferença % diminuição
permanência (seg.)

Controle 10 mL/kg, v.o. 55,9 ± 2,8 100,0 –
Diazepam 5,0 mg/kg, i.p. 21,4 ± 6,2* 38,3 61,7

EEC 0,5 g/kg, v.o. 46,4 ± 5,8 83,0 17,0
1,0 g/kg, v.o. 53,0 ± 0,8 94,8 5,2
2,0 g/kg, v.o. 51,7 ± 2,9 92,5 7,5

Tabela 2. Valores médios e erro padrão da média do efeito dos grupos controle e do extrato etanólico das flo-
res da Calendula officinalis (EEC) no tempo de permanência (segundos) dos camundongos (n = 9) no “rota
rod”. Os valores representam a média ± e.p.m. do tempo de permanência no “rota rod” (segundos) e a porcen-
tagem da diferença e da diminuição relativos ao grupo controle (n = 9). *p < 0,05 em relação ao grupo controle
(ANOVA, Teste t de Student).

Tratamento Dose e via Quedas (n°) % diferença % aumento

Controle 10 mL/kg, v.o. 0,6 ± 0,3 100,0 –
Diazepam 5,0 mg/kg, i.p. 2,7 ± 0,3 * 450,0 350

EEC 0,5 g/kg, v.o. 1,6 ± 0,2 266,6 166,6
1,0 g/kg, v.o. 1,7 ± 0,6 283,3 183,3
2,0 g/kg, v.o. 1,4 ± 0,4 233,3 133,3

Tabela 3. Valores médios e erro padrão da média do efeito dos grupos controle e do extrato etanólico das flo-
res da Calendula officinalis (EEC) no número de quedas dos camundongos (n = 9) no “rota rod”. Os valores
representam a média ± e.p.m.do número de quedas dos camundongos no “rota rod” e a porcentagem da dife-
rença e do aumento relativos ao grupo controle (n = 9).* p< 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA, Teste
t de Student).

Tratamento Dose e via
Quadrados

% diferença % diminuição
Invadidos (nº)

Veículo 110 mL/kg, v.o. 77,0 ± 8,8 100,0 –
Diazepam 5,0 mg/kg, i.p. 23,3 ± 12,3* 30,3 69,7

EEC 0,5 g/kg, v.o. 65,9 ± 7,8 85,6 14,4
1,0 g/kg, v.o. 50,6 ± 7,7* 65,7 34,3
2,0 g/kg, v.o. 43,5 ± 3,5* 56,5 43,5

Tabela 4. Valores médios e erro padrão da média do efeito do do extrato etanólico das flores da Calendula offi-
cinalis (EEC) no número de quadrados invadidos pelos camundongos no campo aberto (n = 9). Os valores re-
presentam média ± e.p.m. do número de quadrados invadidos pelos camundongos no campo aberto e a por-
centagem da diferença e da diminuição relativos ao grupo controle (n = 9). *p < 0,05 em relação ao grupo con-
trole (ANOVA, Teste t de Student).

Tratamento Dose e via Tempo de % diferença % aumento
imobilidade (s)

Controle 10 mL/kg, v.o. 100,7 ± 19,5 100,0 –
Diazepam 5,0 mg/kg, i.p. 224 ± 23,8 * 223,0 123

EEC 0,5g/kg, v.o. 138,9 ± 21,8 138,0 38
1,0 g/kg, v.o. 169,6 ± 15,7* 168,4 68,4
2,0 g/kg, v.o. 182 ± 10,1* 180,7 80,7

Tabela 5. Valores médios e erro padrão da média do efeito dos grupos controle, diazepam e do extrato etanóli-
co das flores da Calendula officinalis (EEC) no tempo (segundos) de imobilidade dos camundongos no campo
aberto (n = 9). Os valores representam média ± e.p.m do tempo (segundos) de imobilidade dos camundongos
no campo aberto e a porcentagem da diferença e do aumento relativos ao grupo controle (n = 9). *p < 0,05 em
relação ao controle (ANOVA, Teste t de Student).
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na 4a semana, para 38,9 ± 2,5 mL  e 41,3 ± 2,7
mL em relação ao controle (24,2 ± 3,4 mL e 32,6
± 3,4 mL respectivamente). No mesmo período
observou-se também aumento significativo no
volume urinário para 18,8 ± 1,5 mL em relação
ao controle (13,3 ± 1,3 mL). O aumento no con-
sumo diário de água ocasionou aumento no vo-
lume urinário diário, o que não indica atividade
diurética do EEC. Ainda em relação ao tratamen-
to com EEC 0,1 g/kg, observou-se aumento sig-
nificativo quanto ao consumo de ração na 1a se-
mana para 25,5 ± 3,2 g em relação ao controle
(16,3 ± 2,1 g) e bem como na produção de fe-
zes para 3,3 ± 0,3 g em relação ao controle (2,7
± 0,1 g). Assim, o aumento no consumo diário
de ração produziu um aumento na produção de
fezes e não interferiu no ganho de peso. Desta-
ca-se que não ocorreu diferença significativa no
ganho de peso dos animais entre os grupos tes-
tes e controle. Dessa foram, admite-se que o
EEC não interferiu na evolução ponderal dos
animais durante o período experimental. 

Uranálise
Não foram observadas diferenças significati-

vas entre os grupos testes e o controle quanto
aos parâmetros avaliados na uranálise.

Parâmetros Hematológicos Controle EEC 0,1 g/Kg EEC 0,3 g/Kg EEC 1,0 g/Kg

Hemácias (x106) 7,6 ± 0,2 7,1 ± 0,1 7,3 ± 0,2 7,6 ± 0,2
Hemoglobina (g %–1) 15,2 ± 0,3 14,4 ± 0,2 14,8 ± 0,2 15,0 ± 0,4
Leucócitos totais (mm3 –1) 12,38 ± 1,1 8,75 ± 1,41 10,6 ± 0,4 12,2 ± 1,01
Neutrófilos (%) 16,3 ± 1,9 16,3 ± 2,8 8,9 ± 1,3 31,0 ± 4,0*
Eosinófilos (%) 1,5 ± 0,5 1,3 ± 0,2 1,4 ± 0,3 1,0 ± 0,1
Linfócitos (%) 80,4 ± 2,3 81,5 ± 3,2 87,4 ± 1,4 66,4 ± 4,2*
Monócitos (%) 3,9 ± 1,3 3,5 ± 1,0 4,0 ± 1,0 2,6 ± 0,4

Tabela 6. Valores médios e erro padrão da média dos parâmetros hematológiocos de ratos (n = 10) tratados por
28 dias com água filtrada (controle) e com extrato etanólico das flores da Calendula officinalis (EEC) (0,1, 0,3 e
1,0 g/Kg). *p < 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA, Teste t de Student). 

Parâmetros Bioquímicos Controle EEC 0,1 g/Kg EEC 0,3 g/Kg EEC 1,0 g/Kg

Uréia (mg dL–1) 108,4 ± 3,8 91,2 ± 7,0 107,8 ± 6,0 104,8 ± 5,1
Creatinina (mg dL–1) 0,1 ± 0,1 0,8 ± 0,1* 0,7 ± 0,2* 0,2 ± 0,1
Proteínas totais (g dL–1) 6,1 ± 0,2 5,4 ± 0,1* 6,0 ± 0,2 5,9 ± 0,2
Albuminas (g dL–1) 3,6 ± 0,1 3,3 ± 0,1* 3,5 ± 0,1 3,6 ± 0,1
Glicose (mg dL–1) 72,2 ± 4,1 56,5 ± 3,4* 51,8 ± 3,9* 75,7 ± 6,3
Colesterol (mg dL–1) 57,4 ± 2,5 57,6 ± 2,5 58,8 ± 1,3 58,0 ± 2,2
Triglicerídios(mg dL–1) 116,1 ± 9,3 100,4 ± 9,9 101,3 ± 6,3 119,3 ± 7,1
AST (UI L–1) 148,8 ± 39,9 127,0 ± 14,3 93,9 ± 22,5 153,3 ± 54,7
Fosfatase alcalina (UI L–1 ) 98,2 ± 7,0 81,8 ± 11,1 74,3 ± 10,1 87,7 ± 12,5

Tabela 7. Valores médios e erro padrão da média dos parâmetros bioquímicos de ratos (n = 10) tratados por 28
dias com água filtrada (controle) e com extrato etanólico das flores da Calendula officinalis (EEC) (0,1, 0,3 e
1,0 g/Kg. * p < 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA, Teste t de Student). 

Hemograma
O tratamento com EEC 1 g/kg diminuiu sig-

nificativamente o número de linfócitos e aumen-
tou significativamente o número de neutrófilos
em relação ao grupo controle (Tabela 6).

Bioquímica sérica
Os resultados dos exames das avaliações

bioquímicas indicaram diferença significativa
quanto aos parâmetros creatinina, glicemia, pro-
teínas totais e albuminas em relação ao controle
(Tabela 7). Os tratamentos com EEC 0,1 g/kg e
0,3 g/kg aumentaram significativamente a taxa
de creatinina e diminuíram significativamente a
glicemia. O tratamento com EEC 0,1 g/kg dimi-
nuiu significativamente a taxa de proteínas totais
e de albumina.

DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos no teste geral

de atividade farmacológica, optou-se pela utili-
zação da via oral para a administração do EEC,
nas doses de 0,1, 0,3 e 1 g/kg. A diminuição na
movimentação espontânea e o movimento de
autolimpeza observados nesse teste sugeriram a
presença de compostos no EEC com ação de-
pressora central. 
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O teste da indução do sono por barbitúricos
é um modelo experimental farmacológico clássi-
co utilizado para avaliar drogas hipnóticas e se-
dativas 18. Os barbitúricos deprimem reversivel-
mente a atividade de todos os tecidos excitá-
veis, podendo produzir todos os níveis de de-
pressão no SNC. Estes compostos atuam em si-
napses onde a neurotransmissão é mediada ba-
sicamente pelo ácido gama-aminobutírico (GA-
BA) 19 . O aumento no tempo de duração do so-
no induzido por barbitúricos indica atividade
depressiva baseado no fato de que tanto o dia-
zepam quanto o EEC, atuaram potencializando
o efeito depressor central. 

No sentido de continuar a avaliar o efeito do
EEC sobre o sistema nervoso foram realizados
os testes do “rota-rod” e do campo aberto os
quais possibilitam analisar a integridade do sis-
tema motor e do comportamento exploratório
dos camundongos, respectivamente 20. Nesses
testes, foram empregadas doses maiores do EEC
do que as utilizadas no sono induzido por bar-
bitúricos, para verificar se o efeito depressor
central seria dependente da dose.

Resultados do “rota-rod” indicaram que o
EEC não apresentou atividade sobre a coorde-
nação motora dos animais. No teste do campo
aberto foi observado que o EEC tanto aumentou
o tempo de imobilidade quanto diminuiu o nú-
mero de quadrados invadidos pelos animais, in-
dicando diminuição na movimentação espontâ-
nea. Dessa forma, a atividade depressora central
do EEC, evidenciada pelo aumento no tempo de
sono induzido por barbitúricos, pode estar rela-
cionada a uma diminuição na movimentação es-
pontânea dos animais. 

Na avaliação do perfil hematológico obser-
vou-se que o EEC alterou o número de neutrófi-
los totais e de linfócitos em relação ao grupo
controle. A diminuição no número de linfócitos
sugere efeito imunodepressor do extrato, mas
por outro lado, o aumento no número de neu-
trófilos totais, pode sugerir atividade imunoesti-
mulante. A atividade imunoestimulante das flo-
res da calêndula encontra-se relatada na literatu-
ra 21-27. No entanto, observa-se que as alterações
em relação ao número de neutrófilos totais e de
linfócitos encontram-se dentro dos valores he-
matológicos normais para a espécie animal 28,
sendo consideradas irrelevantes nesse caso.

A avaliação do perfil bioquímico indicou que
o EEC alterou os níveis plasmáticos de proteínas
totais, albumina, glicemia e creatinina em rela-
ção ao controle. Albumina, globulinas e fibrino-
gênio são proteínas plasmáticas, formadas no fí-

gado, que desempenham funções específicas e
importantes no organismo. A albumina corres-
ponde à cerca de 60% das proteínas plasmáti-
cas. A diminuição das proteínas totais, e mais
especificamente, na albumina, pode ocorrer em
alguns casos de alterações hepáticas 19,29. Como
os níveis plasmáticos das outras enzimas utiliza-
das para estimar a função hepática, como a fos-
fatase alcalina e a alanina aminotransferase, não
foram alteradas no período de tratamento com o
EEC, admite-se que essas alterações observadas
sejam inespecíficas, ainda mais por encontra-
rem-se dentro dos valores de referência normais
para a referida espécie animal 28.

A glicose é o principal fornecedor de energia
para o metabolismo animal, sendo o cérebro e
os eritrócitos absolutamente dependentes desse
composto 29. Algumas espécies vegetais, como
Beta vulgaris (beterraba), Aesculus hippocasta-
num (castanheira-da-índia) e Polygala senega
(polígala) apresentam potente atividade hipogli-
cemiante, atividade essa atribuída às saponinas
presentes em sua composição 29. Observou-se
diminuição da glicemia no grupo dos animais
tratados com EEC em relação ao grupo controle,
porém esses valores estão abaixo dos valores de
referência para essa espécie animal 30. Esse re-
sultado difere da atividade hipoglicemiante ob-
servada em um extrato metanólico e em frações
das flores da calêndula cultivadas no Egito 30.
Dessa forma, estudos posteriores serão necessá-
rios para melhor compreensão da atividade das
flores da C. officinalis cultivadas no Brasil sobre
a glicemia. 

Em muitas situações clínicas, a depuração da
creatinina fornece uma estimativa razoavelmente
precisa da intensidade da filtração glomerular. A
queda da filtração glomerular, com elevação na
taxa de creatinina plasmática, pode ser um sinal
clínico importante em casos de alterações renais
31. O EEC aumentou a taxa de creatinina no san-
gue, no entanto, esse valor encontra-se dentro
dos valores de referência para a espécie animal
28. Dessa forma, o efeito observado com o trata-
mento com o EEC nesse estudo não caracteriza
efeito nefrotóxico. Esse resultado está de acordo
com um estudo anterior 32 que avaliou a ativida-
de subcrônica do extrato hidroalcóolico das flo-
res da Calendula officinalis.

CONCLUSÕES
A Calendula officinalis apresentou atividade

depressora central e diminuiu a movimentação
espontânea, efeitos observados por meio dos
testes da indução do sono por barbitúricos e do
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campo aberto realizados em camundongos. Não
foram observados sinais de toxicidade subguda
do extrato etanólico das flores da C. officinalis
administrado por via oral em ratos. Evidenciou-
se uma possível atividade  hipoglicemiante do
extrato, que deve ser melhor avaliada, para que
essa espécie vegetal possa ser usada de forma
adequada e segura para esse fim. 
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