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RESUMO 

Introdução: Diante das questões éticas, invertebrados se mostram modelos alternativos eficazes para 

ensaios pré-clínicos in vivo da eficácia de plantas medicinais ou compostos naturais. Objetivo: Revisar 

os modelos alternativos para ensaios pré-clínicos in vivo e suas principais aplicações. Materiais e 

métodos: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. O processo de coleta do material foi realizado 

de forma não sistemática no período de agosto de 2020 a setembro de 2020. Foram pesquisadas bases 

de dados, tais como: Medline, Lilacs e Pubmed, bem como busca da literatura referenciada nos estudos. 

Ao final, estes estudos foram lidos na íntegra, analisados criticamente e sumarizados. Resultados e 

discussão: Caenorhabditis elegans, Galleria mellonella e Drosophila melanogaster se mostram modelos 

alternativos na pesquisa científica. Esses modelos propiciam maior segurança no estabelecimento de 

novos tratamentos, servindo como screening inicial de avaliação da eficácia de plantas medicinais e 

compostos farmacêuticos na pesquisa pré-clínica. Com a evolução das pesquisas nesses hospedeiros e 

descobertas futuras de ferramentas genômicas, eles podem ter o seu espectro de utilização ampliado na 

pesquisa como modelos para estudo de doenças diversas com homologia de genes em humanos. 
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INTRODUÇÃO 

Screenings realizados durante estudos pré-clínicos podem servir de suporte para 

eficácia de extratos de plantas medicinais ou compostos naturais, verificando seus 

efeitos farmacológicos. Avaliações como toxicologia, dose-dependência, efeitos 

antimicrobianos, dentre outras, podem ser ensaiadas em modelos alternativos de 

pesquisa antes de extrapolá-los para estudos em animais (CHAMILOS et al., 2006; 

MacCALLUM et al., 2013; KAVANAGH & SHEEHAN, 2018). 

O Caenorhabditis elegans foi estabelecido em 1963 por Sydney Brener como 

modelo para estudo da Biologia Celular e Genética in vivo (STRANGE, 2006; CORSI et 

al., 2015); mais tarde, por John Sulston como modelo para estudo da Biologia do 

Desenvolvimento, corroborado por Robert Horvitz que elucidou o mecanismo envolvido 

na apoptose e os mecanismos imunológicos envolvidos na perda de células para se 

tornar adulto (SULSTON & HORVITZ, 1977; SULSTON et al., 1983; ELLIS & 
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HORVITZ, 1986). A Galleria mellonella, inseto abundante mundialmente e associado a 

grandes perdas nas produções de abelhas (KWADHA et al., 2017), foi estabelecido em 

1975 como modelo de estudo em pesquisa por Kropinski e Chadwick (1975). Em 1910, 

Thomas Morgan identificou o gene White, estabelecendo a teoria cromossômica da 

herança, provando que cromossomos são portadores de genes a partir de cruzamentos 

entre Drosophila melanogaster, enfatizando o uso desse modelo em diversas áreas de 

pesquisa.  

Diante das questões éticas no uso de animais em pesquisas, esses três 

invertebrados mostraram-se eficazes como modelos alternativos in vivo. O estudo 

objetivou revisar os modelos e suas principais aplicações em ensaios pré-clínicos, 

promovendo o debate da temática em meio à racionalização no uso de animais tão 

somente quando for indispensável na pesquisa de plantas medicinais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi baseado em revisão narrativa de literatura. O processo de coleta do 

material foi realizado de forma não sistemática no período de agosto de 2020 a 

setembro de 2020. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados: Medline, Lilacs e 

Pubmed, bem como posteriormente os artigos foram analisados criticamente e 

sumarizados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caenorhabditis elegans 

São os invertebrados nematoides mais abundantes no mundo, variam de 0,25-

1,2 mm de comprimento, tem 03 fases distintas de vida (ovo, quatro etapas de larvas e 

adulta), são transparentes, tem alta taxa de reprodução com ovoposição  de 

aproximadamente 1000 ovos diários e baixo custo de manutenção  em  pesquisa de 

interação patógeno-hospedeiro. Apresentam-se em dois sexos, masculino e 

hermafrodita, além de conferir a capacidade de reprodução de progênie geneticamente 

idêntica com a autofecundação (APFELD & ALPER, 2018; RIDDLE, et al, 1997).  

Dentre as inúmeras vantagens desse modelo, destacam-se o fato de ser 

bastante estudado, com ampla aplicação em pesquisas e não necessitar de aprovação 

pelo comitê de ética (APFELD & ALPER, 2018). Foi o primeiro organismo multicelular a 

ter o genoma sequenciado e, como resultado, apresentou 38% de homologia funcional 

dos genes à humanos. São mantidos em placas de petri com ágar Modified Granada 

Medium (MGM) e se alimentam de bactérias como Escherichia coli, podem ser 

cultivados em grande número, em espaços pequenos, com baixo custo 
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(BAZOPOULOU & TAVERNARAKIS, 2009). Possuem ciclo de vida de 

aproximadamente duas semanas, evoluindo do ovo à fase adulta em cerca de 02 dias 

e 07 horas; possuem epiderme translúcida, facilitando análises microscópicas 

(APFELD & ALPER, 2018). Dentre as facilidades de estudos com esse modelo, 

destaca-se o fato de existir um centro de distribuição capaz de gerar mutantes para 

grupos de pesquisas. Além disso, são congelados em nitrogênio líquido a -80°C e 

posteriormente reativados (BAZOPOULOU & TAVERNARAKIS, 2009; APFELD & 

ALPER, 2018). 

 Embora esse modelo apresente muitas vantagens, também há limitações. Por 

exemplo, sua anatomia e fisiologia são menos complexas, quando comparadas aos 

vertebrados e possuem cerca de 1000 células, incluindo 300 neurônios, 

impossibilitando estudo de sistemas complexos, como sanguíneo, endócrino dentre 

outros, não sendo possível realizar analogias entre os organismos (RIDDLE, et al, 

1997). Seu tamanho reduzido pode ser um empecilho de visualização e contagem a 

olho nu, bem como a predição de concentração de compostos é dificultada, com 

bloqueio e inviabilização de absorção destes pela cutícula (GIACOMOTTO & 

SÉGALAT, 2010). Apresenta uma fase embrionária de difícil monitoramento e 

observação; não apresenta mutagênese direcionada, o que impede inclusive a análise 

de culturas de células de linhagens específicas, além de estarem sujeitas à 

contaminação das placas (GLAVIS-BLOOM et al., 2012). 

Esse modelo tem diversas aplicações, embora sejam simples, apresentam 

estruturas orgânicas relativamente complexas com processos e sinais moleculares 

semelhantes aos humanos, como na imunologia inata e apoptose, são usados 

principalmente em triagem de potenciais compostos antimicrobianos e resposta 

imunológica (GLAVIS-BLOOM et al., 2012; APFELD & ALPER, 2018). O estudo da 

resposta à condição de estresse tem analogia com humanos (WILLCOX et al., 2008) e, 

também, podem fornecer pistas no retardamento do envelhecimento e surgimento de 

diversas doenças associadas (ALEXANDER et al., 2014). Seu curto ciclo de vida 

também favorece o seu estudo em biologia do desenvolvimento. 

 

Galleria mellonella 

Apresentam-se em cinco fases de vida, divididas em fase ovo, cinco etapas de 

fase larvária, pré-pupa, pupa e mariposa adulto, sendo a sua fase larvária (de 25-35 

dias) ideal para experimentação. Nessa fase, variam de 1,5-2,5cm de comprimento e 

150-200mg de peso (KAVANAGH & FALLON, 2010). Apresenta um ciclo de vida 
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rápido, 6-8 semanas, tem alta taxa de ovoposição, cerca de 100 ovos/fêmea, 

dismorfismo sexual (macho e fêmea), onde a fêmea possui coloração mais escura e é 

maior que o macho na fase adulta; alimentam-se de pólen ou cera de abelha e tem 

baixo custo de manutenção como modelo de pesquisa (KWADHA, et al, 2017).  

Destaca-se como um modelo vantajoso por não apresentar restrições éticas, 

contribuindo para resultados rápidos e seguros e com baixo custo de manutenção 

(KAVANAGH & FALLON, 2010). É de fácil manipulação e manuseio por seu tamanho 

relativamente maior, quando comparado a nematoides, e de fácil inoculação através 

das prolegs, o que permite inocular quantidade precisa do patógeno ou composto 

(KAVANAGH & FALLON, 2010). Mantidos entre 25-37°C temperatura semelhante à 

humana em processos infecciosos, também são facilmente susceptíveis às infecções 

(MOWLDS & KAVANAGH, 2008; GLAVIS-BLOOM, et al., 2012). Apresentam 

melanização análoga à cascata de complemento em mamíferos, bem como células da 

resposta imune inata (hemócitos) similar aos neutrófilos e macrófagos deles 

(KAVANAGH & SHEEHAN, 2018; SHEEHAN et al., 2018). 

Por tratar-se de invertebrados, esse modelo não representa integralmente as 

informações biológicas relacionadas aos mamíferos. Seu genoma ainda não foi 

totalmente sequenciado. Genes causadores de doenças em humanos ainda não foram 

totalmente identificados em homologia ao modelo, limitando estudos e geração de 

mutantes que possam auxiliar em novas pesquisas. Além disso, os centros de estoque 

e distribuição em condições ideais de experimentação ainda são escassos. Entretanto, 

devem ser utilizados como modelo básico de triagem em estudos pré-clínicos, 

preferencialmente antes de experimentação em modelos mais complexos 

(MacCALLUM et al., 2013; SHEEHAN et al., 2018). 

Como aplicações, são modelos ideais para triagem de toxicidade e eficácia de 

drogas anti-fúngicas (MacCALLUM et al., 2013). São também aplicáveis em estudos de 

virulência de micro-organismos, resposta do hospedeiro à infecção, através da análise 

das alterações em número de hemócitos, expressão gênica e melanização (SHEEHAN 

et al., 2018) ou ao tratamento, farmacocinética e farmacodinâmica de novos fármacos 

(MacCALLUM et al., 2013; KAVANAGH & SHEEHAN, 2018). 

 

Drosophila melanogaster 

Este modelo é representado por invertebrados mais complexo, comumente 

conhecido como mosca-da-fruta. Possui ciclo de vida curto, alta fecundidade, com 

ovoposição de aproximadamente 100 ovos/dia (GLAVIS-BLOOM, et al., 2012). 
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Dentre as facilidades de pesquisas com esse modelo, destaca-se a dispensa 

de pareceres de comitês de ética em pesquisa com uso de animais, apresentam baixo 

custo de manutenção (são cultivadas em pequenos frascos com amido de milho, 

levedura e açúcar), o que o torna um modelo eficiente. O seu genoma é totalmente 

sequenciado, e apresenta 75% de genes relacionados a doenças homólogos em 

humanos (GLAVIS-BLOOM, et al., 2012). Há também uma gama de variedade de 

cepas/linhagens disponíveis capazes de hiperexpressarem ou reduzir expressão de 

genes envolvidos em doenças, ampliando sua utilização nas pesquisas 

fisiopatológicas. A existência de centros de distribuição e estoque facilita o acesso as 

suas diversas ferramentas disponíveis. Apresenta uma resposta imune inata sofisticada 

e amplamente estudada, com genes e vias semelhantes às de mamíferos 

(HOFFMANN, 2003; SEKIYA et al., 2008). 

  Dentre as desvantagens do modelo experimental, destaca-se a anatomia do 

cérebro, sistema cardiovascular e sistema respiratório, que se diferem 

substancialmente dos humanos. Concomitantemente, apresenta limitação no estudo de 

doenças psiquiátricas, possibilitando mais análises farmacológicas e bioquímicas. A 

manutenção das moscas é constante, necessitando grande habilidade para 

manipulação de um grande número de animais num espaço pequeno. Seu sistema 

imune é menos complexo e adaptativo do que nos vertebrados, podendo inclusive 

apresentar efeitos diferentes de drogas. Apesar disso, suas aplicações na área de 

pesquisa científica são de amplo espectro, se estendendo atualmente desde estudos 

de neurociências, à imunologia e toxicologia. Tem servido de modelo também nos 

estudos com patógenos fúngicos, bem como teste da eficácia de compostos 

antimicrobianos (CHAMILOS et al., 2006). 

 No atual momento em que se discute o uso de animais em pesquisas científicas, 

os modelos invertebrados se mostram modelos alternativos e eficientes, garantindo 

maior segurança no desenvolvimento de novos protótipos e fármacos para o 

tratamento de diversas doenças. O uso de invertebrados em fases de uma pesquisa, 

ou quando o objetivo do estudo seja a avaliação preliminar acerca dos possíveis efeitos 

farmacológicos e tóxicos do composto ou planta medicinal, racionaliza o uso de 

animais. Ao estabelecer resultados confiáveis e seguros, o screening realizado 

inicialmente redireciona o estudo de plantas medicinais e compostos naturais para a 

expansão das pesquisas em mamíferos e humanos somente quando houver resultados 

promissores. Descobertas futuras de novas ferramentas genômicas nestes modelos 
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também podem ampliar seu espectro de utilização como alternativas em pesquisas de 

tratamento de doenças diversas com homologia de genes em humanos. 
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