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Introdução: O uso de plantas medicinais é tradição em diversos países e, muitas vezes, representa a 
única alternativa terapêutica na prevenção e/ou tratamento de doenças. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a eficácia de um vegetal não assegura a ausência de metabólitos tóxicos, ou seja, não 
há garantia de uso seguro.  Neste contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) passa 
a aceitar o registro de novos produtos naturais, desde que passem por análises rigorosas que avaliem 
possíveis efeitos nocivos. Assim, são imprescindíveis estudos de toxicogenética, pois muitos metabólitos 
vegetais são agentes citotóxico, genotóxico e mutagênico, o que torna seu consumo um risco à saúde. E 
embora o ensaio cometa e teste de micronúcleo sejam os mais usuais, deve-se reconhecer o potencial 
da Drosophila melanogaster pelo Somatic Mutation and Recombination Test (SMART), cujo modelo 
possibilita a avaliação de genotoxicidade e mutagenicidade, além de contribuir com informações para 
definir segurança no uso de plantas pela população (de Santana et al, 2018) . Objetivo: Avaliar, por 
meio de revisão de literatura, o potencial da D. melanogaster como ensaio de mutação e recombinação 
para a validação do uso seguro de plantas medicinais. Materiais e métodos: Busca bibliográfica na 
base PubMed com as associações: “Drosophila”, “Drosophila AND Genotoxicity” e “Drosophila AND 
Phytotherapy”. Foram selecionados os 30 primeiros, utilizando a ordem “BestMatch”. Após análise, 
selecionaram-se cinco artigos para a revisão. Resultados e discussão: D. melanogaster é um modelo 
cuja relevância científica é histórica, pois possibilitou observar as primeiras evidências de herança 
hereditária (Pandey et al, 2011), além de apresentar semelhança genética aos humanos. Seu genoma é 
totalmente sequenciado e 75% dos genes causadores de patologias humanas possuem o homólogo 
funcional nesta espécie (Glavis-Bloom et al, 2012). Com a manipulação genética, foi possível gerar 
organismos transgênicos, ora com genes silenciados ou superexpressos, a depender do objetivo do 
estudo (Panchal et al, 2017). Dentre as facilidades de se trabalhar com esse modelo, destacam-se a 
ausência de aprovação do comitê de ética no uso de animais e baixo custo de manutenção, o que torna 
um modelo eficiente frente às diversas áreas de aplicação nas ciências da saúde (Sonoshita et al, 2016). 
Outrossim, apresenta uma resposta imune inata sofisticada e amplamente estudada, com genes e vias 
semelhantes às dos mamíferos. Assim, ressalta-se a viabilidade da aplicação deste modelo na condução 
de pesquisas para avaliação da segurança no uso de plantas a semelhança genética supracitada 
permite comparações de lesões gênicas e mutações provenientes da toxicidade vegetal. 
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