
 

 

        
 

      BIFIDOBACTERIUM INFANTIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Introdução 

 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. 
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 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 

Síndrome do Intestino Irritável :  

Um estudo demonstrou a grande eficácia da suplementação do Bifidobacterium 

infantis na redução da inflamação intestinal, sendo uma alternativa segura e eficaz em 

pacientes com síndrome do intestino irritável.  

O objetivo do estudo foi avaliar  o efeito da suplementação de B. infantis e compara a 

resposta dos sintomas com as taxas de citocinas em 77 pacientes com síndrome do intestino 

irritável. B infantis proporcionou maior redução dos sintomas (dor, desconforto abdominal, 

inchaço, distensão e dificuldade de movimentação do intestino). No início do estudo, os 

pacientes com SII apresentavam uma proporção anormal de IL-10 / IL-12, indicativo de um 

estado pró-inflamatório. Estas taxas foram normalizadas após o tratamento com B. infantis3.  

 
 

 



 

 

 

     Indicações 

   • Controla os sintomas da síndrome do intestino irritável;  

  •Diarreia;  

  •Constipação;  

  •Redução da formação de gases;  

  •Redução do inchaço abdominal. 

 

  

     Reações Adversas 

Pode causar dores no estomago, intestino, inchaço e flatulência.  

     

 
     Concentração Recomendada 

1.000.000.000 – 100.000.000.000 UFC/dia. 
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