
 

 

        
 

BIFIDOBACTERIUM BREVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Descrição 

As bifidobactérias foram isoladas pela primeira vez no final do século XIX pelo francês 

Henry Tissier e são, em geral, caracterizadas por serem microrganismos  gram-positivos, não 

formadores de esporos, desprovidos de flagelos, catalase-negativos e anaeróbios. No que diz 

respeito à sua morfologia, podem ter várias formas que incluem bacilos curtos e curvados, 

bacilos com a forma de bastão e bacilos bifurcados. 

 Atualmente, o gênero Bifidobacterium incluí 30 espécies, sendo 10 de origem humana 

(cáries dentárias, fezes e vagina), 17 de origem animal, 2 de águas residuais e 1 de leite 

fermentado; esta última tem a particularidade de apresentar uma boa tolerância ao oxigênio, 

ao contrário da maior parte das outras do mesmo gênero. As bifidobactérias estão inseridas 

na ordem dos actinomicetes, dentro do grupo das bactérias gram-positivas, e são 

caracterizadas por um conteúdo elevado de guanina e citosina que varia, em termos molares, 

de 54% a 67%. Possuem também algumas diferenças notáveis ao nível das propriedades 

fisiológicas e bioquímicas, incluindo os constituintes da parede celular. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzojpzJbQAhUCH5AKHXmzCPkQjRwIBw&url=http://www.optibacprobiotics.co.uk/shop/for-daily-immunity&psig=AFQjCNE7M4SYVszFe68OviQV1LAZ98Dsng&ust=1478606557548601


 

 

São organismos heterofermentativos, que produzem ácidos acético e láctico na 

proporção molar de 3:2, a partir de 2 mols de hexose, sem produção de CO2, exceto durante 

a degradação do gluconato. A enzima-chave desta via metabólica fermentativa é a frutose- 6-

fosfato fosfocetolase, a qual pode por isso ser usada como marcador taxonômico na 

identificação do gênero, mas que não permite a diferenciação entre as espécies. 

Além da glicose, todas as bifidobactérias de origem humana são capazes de utilizar a 

galactose, a lactose e a frutose como fontes de carbono. 

 A gama de temperaturas para a qual se registra crescimento ótimo oscila entre os 37 

°C e 41 °C, ocorrendo máximos e mínimos de crescimento a 43 °C-45 °C e 25 °C-28 °C, 

respectivamente. Em relação ao pH, o ótimo verifica-se a valores de pH entre 6 e 7, com 

ausência de crescimento a valores de pH ácidos de 4,5-5,0 ou a valores de pH alcalinos de 8,0-

8,5. 

 
  

   Estudos 
 PREVENÇÃO DA COLITE: Um estudo avaliou a capacidade do B. breve na prevenção 

da colite. Os resultados demonstram que a administração oral B. breve impede a inflamação 

intestinal através da indução de células produtoras de IL-1 e IL-10, reduzindo assim, a colite. 

 ASMA CRÔNICA: Um estudo demonstrou que a associação de Bifidobacterium breve 

e Lactobacillus rhamnosus apresentam fortes propriedades anti-inflamatórias que são 

comparáveis à budesonida e, portanto, proporcionam efeitos benéficos no tratamento da 

asma crônica.  

 CONSTIPAÇÃO: Um estudo avaliou a eficácia do uso do Bifidobacterium breve em 22 

crianças, com idade entre 3 e 16 anos, apresentando constipação intestinal.  A administração 

do Bifidobacterium breve proporcionou às crianças melhora significativa da frequência das 

defecações e da consistência das fezes, reduzindo episódios de incontinência fecal e dores 

abdominais.  

 
 



 

 

     Indicações 

 • Melhora da função intestinal;  

•Melhora a manutenção da flora intestinal;  

• Prevenção de doenças infecciosas;  

• Melhora do sistema imunológico;  

• Efeitos no câncer;  

•Redução de colesterol total e lipídeos.  

 
  

     Concentração Recomendada 

1.000.000.000 – 100.000.000.000 UFC/dia. 
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