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Dietary habits can impact our health through gut microbiota modulation:  
the case of respiratory function 
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A microbiota intestinal é frequentemente mencionada como um “super-órgão” ou “órgão 

metabólico”, devido ao seu profundo impacto na fisiologia, metabolismo, função imunológica e nutrição do 

hospedeiro. Uma dieta saudável é, sem dúvida, um dos principais contribuidores para a promoção de uma 

comunidade microbiana “benéfica” que, por sua vez, é crucial para uma relação simbiótica com o hospedeiro. 

Tanto os componentes derivados de microrganismos (por ex. lipopolissacarídeo) quanto os metabolitos 

produzidos (entre os quais se destacam os ácidos gordos de cadeia curta, como o butirato) provocam a 

ativação de cascatas de sinalização capazes de modular as respostas imunes locais e sistémicas. O equilíbrio 

entre a microbiota e o hospedeiro é crucial para manter a barreira intestinal saudável e a homeostase 

imunológica, contribuindo assim para prevenir ou atenuar o desenvolvimento de várias doenças. A forma 

como os hábitos alimentares podem impactar a microbiota intestinal e, em última análise, a imunidade do 

hospedeiro na saúde e na doença tem sido objeto de intenso estudo nos últimos 15 anos, especialmente no 

que diz respeito a distúrbios metabólicos, como é o caso da obesidade ou diabetes. Apenas recentemente, 

estas conexões começaram a ser exploradas em relação às doenças pulmonares. Alguns alimentos e nutrientes 

essenciais são identificados como promotores da homeostase intestinal (por ex. alimentos ricos em fibras), 

levando a um estilo de vida mais saudável, e com resultados benéficos na melhoria de doenças crónicas como 

é o caso da asma, de acordo com fortes evidências científicas. Desconhece-se ainda totalmente se o modo de 

produção agrícola (agricultura convencional, agricultura biológica, etc) poderá ter impacto na forma como os 

alimentos influenciam a nossa saúde, nomeadamente, através da modulação da microbiota. Com este tema 

pretende-se despertar o interesse para um fator modificável chave- a alimentação- que modula a microbiota 

intestinal, influenciando profundamente a saúde humana.  
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