
 

 

        
 

     BIFIDOBACTERIUM LONGUM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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 
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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. 

 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. 

 

 

     Propriedades 

Bifidobacterium longum é considerado um dos mais importantes probióticos do corpo 

humano. Ele coloniza principalmente o trato gastrointestinal inferior e o cólon, onde ele 

funciona de três maneiras para nos manter saudáveis. 

 Tomar suplementos de Bifidobacterium longum pode ajudar a manter um sistema 

digestivo normal e saudável, inibir o crescimento de bactérias patogênicas e promover a 

melhora do sistema imunológico. 



 

 

 Os sintomas de intolerância à lactose são muitas vezes reduzidos e há algumas 

evidências de que ele pode ajudar na prevenção do câncer. É relatado que as alergias 

alimentares são suavizadas com a introdução da suplementação de Bifidobacterium longum. 

 
  

   Estudos 

Populações de bifidobactérias na saúde humana e envelhecimento 

 A microbiota intestinal tem sido cada vez demonstrada que tem um papel vital em 

vários aspectos da saúde humana. De fato, vários estudos têm ligado alterações na microbiota 

intestinal com o desenvolvimento de doenças diferentes. Entre a comunidade bacteriana do 

intestino, Bifidobacterium é um gênero que domina o intestino de crianças amamentadas 

saudáveis enquanto que na idade adulta os níveis são mais baixos, mas relativamente 

estáveis. 

 A presença de diferentes espécies de bifidobactérias muda com a idade, desde a 

infância até a velhice. Bifidobacterium longum, B. breve, B. bifidum são geralmente 

dominantes em lactentes, enquanto que B. catenulatum, B. adolescentis, e, bem como B. 

longum são mais prevalentes em adultos. Cada vez mais há evidências dos efeitos benéficos 

da suplementação com bifidobactérias para a melhoria das condições de saúde humana, que 

vão desde a proteção contra infecções até os diferentes efeitos positivos extra e 

intraintestinais. Além disso, as bifidobactérias foram associadas com a produção de uma série 

de metabolitos, incluindo ácidos graxos de cadeia curta, o ácido linoleico conjugado e 

bacteriocinas. 

 

     Indicações 

  • Prevenção da diarreia; 

  • Redução do colesterol; 

  • Melhorar a função imunológica; 



 

 

  •Prevenir o crescimento de bactérias patológicas; 

  •Inibir e diminuir a inflamação no interior do corpo. 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

Para adultos, a dose recomendada é de 10 a 15 bilhões de UFC. Já em crianças, o 

prescritor pode utilizar uma dosagem alternativa. 
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