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Considerações sobre o uso de butirato na 
prática clínica

Considerations of butyrate use at clinical practical

Resumo
O butirato, um ácido graxo de cadeia curta (AGCC) sintetizado por bactérias probióticas localizadas no intestino grosso, 
possui importante papel na manutenção da homeostase intestinal. Este AGCC apresenta efeitos descritos como locais 
(diminuição da inflamação, melhora da permeabilidade, modulação imunológica e apoptose de células cancerígenas) e 
sistêmicos (melhora a sensibilidade à insulina e a função mitocondrial). Considerando os aspectos supracitados, o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar os mecanismos de atuação do butirato e sua possível aplicabilidade na prática clínica.

Palavras chaves: butirato, probiótico, prebiótico, inflamação, saúde intestinal.

Abstract
Butyrate, a short chain fatty acid (SCFA) synthesized by probiotic bacteria in large intestine, has a role in maintain-
ing intestinal homeostasis. This SCFA local effects are decrease of inflammation, improvement of permeability, immune 
modulation and apoptosis of cancer cells, and its systemic effects are improvement of insulin sensitivity and mitochondrial 
function. Considering these aspects, the present study aims to evaluate the mechanisms of butyrate action and its possible 
application in clinical practice.

Keywords: butyrate, probiotic, prebiotic, inflammation, gut health.
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Introdução

O acetato, propionato e butirato são ácidos 
graxos de cadeia curta (AGCC) produzidos 
por bactérias localizadas no cólon, por meio da 
fermentação de amido resistente, fibras dietéticas 
e outros polissacarídeos pouco digeríveis1. 
Embora todos os AGCC tenham importância no 
metabolismo dos colonócitos como substrato 
energético, o butirato é o mais relevante, pois é 
considerado a maior fonte de energia para essas 
células2.

 A manutenção da microbiota saudável e a 
administração de prebióticos são fundamentais 
para a produção adequada de butirato. Prebióticos 
são oligossacarídeos não digeríveis que são 
fermentados seletivamente no cólon em AGCC, 
podem alterar a composição e atividade microbiana 
(estimulando seletivamente o crescimento de 
bactérias como Lactobacillus e Bifidobacterium) 
e diminuir o pH do lúmen, o que confere 
benefícios para o hospedeiro3,4. Sendo assim, sua 
administração deve ser incentivada4. 

Estudos mostraram que o butirato tem papel 
protetor contra doenças metabólicas como 
obesidade e diabetes, doenças inflamatórias 
intestinais, além de efeitos positivos sobre a 
resposta imune e oxidativa5,6. Seu mecanismo de 
ação depende, provavelmente, de sua associação 
a receptores específicos acoplados a proteína G 
e fatores de transcrição7,8. Quanto à atividade 
anticarcinogênica, verificou-se que o butirato 
é capaz de induzir a apoptose celular e inibir a 
proliferação de células cancerígenas no cólon9.

Tendo em vista os efeitos metabólicos 
supracitados, este artigo teve como objetivo 
avaliar os mecanismos de atuação do butirato e 
sua possível aplicabilidade na prática clínica.

Permeabilidade intestinal

Um componente principal da barreira intestinal 
é a formação de junções de oclusão entre as células 
epiteliais10. Mostrou-se que o butirato atua como 
mediador da ativação das proteínas formadoras 
de junção de oclusão da barreira epitelial. 
Aparentemente tal efeito está relacionado com a 

ativação da proteína AMPK (do inglês, adenosine 
monophosphate-activated protein kinase), que, 
uma vez ativada, promove a regulação das 
junções de oclusão. A função da AMPK é mediar 
a sinalização de necessidade energética celular 
e, assim, regular as vias metabólicas de glicose, 
o metabolismo de ácidos graxos e a síntese de 
proteínas. A ligação de AMPK a AMP permite a 
fosforilação e resulta em sua ativação, enquanto 
a ligação a ATP impede esta ativação11. 

O butirato, dessa forma, fortalece a função 
da barreira intestinal, facilitando a formação de 
junções de oclusão. Este processo dinâmico é 
mediado pela ativação da AMPK, a qual promove 
a reorganização do citoesqueleto de actina, que é 
responsável por manter a forma das células e das 
junções celulares12.

  
Atividade anticarcinogênica

Tem sido evidenciado que um dos mecanismos 
para o efeito quimioprotetor do butirato contra 
o câncer de cólon é a participação da via 
de sinalização Wnt/catenina em células pré-
neoplásicas, com consequente indução de apoptose 
celular13-16.

Atividade anti-inflamatória

Segain et al.17 mostraram, em modelos de 
células intestinais e mononucleares, diminuição 
na produção de fator de necrose tumoral (TNF) e 
citocinas pró-inflamatórias após tratamento com 
butirato. Este efeito envolve uma modulação 
negativa da translocação do fator nuclear kappa-B 
(NF-kB) ao núcleo celular. A atividade do NF-
kB, induzida por lipopolissacarídeos, também 
foi diminuída. Dessa forma, acredita-se que o 
butirato diminui a expressão das citocinas pró-
inflamatórias por meio da inibição da ativação 
do NF-kB e da inibição da degradação de IκBα 
(proteína celular que inibe a ação de NF-kB)18. 

As chaperonas são pequenas proteínas que 
auxiliam a formação de proteínas maiores. As 
HPS70 formam um grupo de chaperonas ligada 
fundamentalmente ao enovelamento proteico. 
Em estudo realizado em pacientes com colite, 
o butirato mostrou uma proteção significativa 
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contra o aumento da permeabilidade da mucosa 
e infiltração de neutrófilos polimorfonucleares. 
Ele inibiu a expressão de HSP70 e também inibiu 
a ativação do NF-kB19,20. Ademais, acredita-se 
que a inibição da HSP70 esteja associada com a 
supressão da ativação do NF-kB21. 

Em conclusão, os estudos sugerem que o 
butirato diminui a inflamação da mucosa, melhora 
a integridade das células epiteliais e a função de 
barreira, e os efeitos estão associados com inibição 
da ativação de HSP70, levando à ativação reduzida 
de NF-kB.

Imunidade 

O papel do butirato na imunomodulação ainda 
não está totalmente esclarecido. 

Wang et al.22 mostraram inibição na produção 
de interleucina (IL) 12 (IL-12) em células 
dendríticas expostas ao butirato.

Meijer et al.23 sugeriram que a ação deste 
AGCC no sistema imune envolve sua ligação a 
receptores de membrana acoplados à proteína 
G (GPRs), como o GPR41 e GRP43, expressos 
principalmente em células mononucleares do 
sangue periférico (como linfócitos, monócitos e 
macrófagos) e células polimorfonucleares (como 
neutrófilos), respectivamente, indicando que 
o butirato pode estar envolvido na ativação de 
diferentes células do sistema imune.

Também foi mostrado por Bradford et al.24 

que o butirato pode regular a transcrição de IL-23 
por meio de seu mecanismo inibidor da histona 
deacetilase (HDCA).

Apesar destes efeitos promissores, estudos 
adicionais são necessários para definir o efeito do 
butirato no sistema imune da mucosa intestinal.

Butirato e síndrome metabólica

Estudos sugerem que o butirato contribui para 
a melhora da inflamação, obesidade, intolerância à 
glicose e sensibilidade à insulina. Os mecanismos 
subjacentes aos papéis inibitórios do butirato no 
desenvolvimento da síndrome metabólica não são 
completamente elucidados. Todavia é proposto 
que os efeitos ocorrem, pelo menos em parte, 
através de modificações na expressão e atividade 

de enzimas envolvidas na regulação da transcrição 
gênica25,26.

Outra linha de estudo sugere a ação do butirato 
na regulação da biogênese mitocondrial. Um dos 
mecanismos envolve o aumento da atividade 
de PGC-1α (do inglês, peroxisome proliferator-
activated receptor gamma coactivator 1-alpha), 
que são proteínas coativadoras as quais se ligam 
a fatores de transcrição e promovem o aumento 
da expressão de genes envolvidos na biogênese 
mitocondrial, levando ao aumento da capacidade 
enzimática para beta oxidação de ácidos graxos, 
ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A ativação 
de AMPK e inibição de histona deacetilases são 
fatores que podem contribuir para a regulação 
PGC-1α27,28. 

Ainda, o papel do butirato na ativação da via 
AMPK já foi sugerido na prevenção do quadro de 
esteatose hepática não alcoólica29,30.

Apesar de os mecanismos já encontrados 
sugerirem que o butirato pode ter aplicação 
potencial na prevenção e no tratamento da 
síndrome metabólica em humanos, são necessários 
mais estudos para a obtenção de dados mais 
esclarecedores quanto aos efeitos clínicos do 
butirato na prevenção e/ou tratamento deste 
distúrbio. 

 
Benefícios do uso de prebióticos na prática 
clínica

A manutenção da microbiota intestinal saudável 
influencia diretamente na produção de AGCC, 
incluindo o butirato, uma vez que esses ácidos 
graxos são produzidos por bactérias específicas do 
cólon. Essas bactérias garantem, ainda, a adequada 
motilidade da mucosa intestinal, o crescimento 
celular, as funções imunológicas e a integridade 
da barreira mucosa31.

Os prebióticos são fibras alimentares não 
digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro, 
auxiliando no trânsito intestinal e prevenindo 
a diarreia e a constipação intestinal. Para ser 
classificada como prebiótica, a fibra precisa 
resistir a acidez e hidrólise por enzimas gástricas, 
não pode ser absorvida no trato gastrointestinal 
superior e deve ser fermentada pela microbiota 
intestinal9. 
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São fibras prebióticas os fruto-oligossacarídeos 
(FOS), a inulina e a oligofrutose. Essas fibras 
podem ser consumidas de forma isolada, mas 
também estão presentes naturalmente em alimentos 
como alho-porró, aspargo, chicória, alcachofra, 
alho, cebola, trigo, tomate, mel e aveia32. 

Por ser um carboidrato não digerível, o amido 
resistente tem efeitos semelhantes aos das fibras 
alimentares prebióticas. Ele está presente em 
grãos não processados, na batata crua e na banana 
verde33.

Garantir a colonização adequada do intestino é 
o primeiro passo para que as funções metabólicas 
desse órgão ocorram de forma adequada. Deve-

se, também, incentivar o consumo de prebióticos 
na prática clínica, uma vez que são utilizados 
como fontes energéticas de Lactobacillus e 
Bifidobacterium, que produzem butirato34.

Conclusão

De acordo com os dados supracitados conclui-
se que o butirato apresenta efeitos metabólicos 
locais e sistêmicos promissores. Para a obtenção 
destes efeitos, deve-se garantir a adequada síntese 
de butirato, e neste aspecto é imprescindível 
manutenção de uma adequada microbiota 
intestinal, associada a uma dieta saudável.
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