
 

 

        
 

        LACTOBACILLUS CASEI 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
     Descrição 

Lactobacillus casei compreende bactérias láticas que, devido a sua forma de bastonetes, são 

chamados de “bacilos” e, por transformarem através da fermentação o açúcar do leite (lactose) em 

ácido láctico, são chamados de lactobacilos. Existem diferentes tipos de lactobacilos que são utilizados 

na fabricação de iogurtes, coalhadas, queijos, entre outros, com a finalidade de conferir diversos 

sabores, texturas e aromas após a fermentação. O ácido láctico é responsável por acidificar o meio 

intestinal, favorecendo o aumento dos microrganismos benéficos.  

Lactobacillus casei possuem importante valor comercial para a indústria alimentícia, devido 

ao seu emprego na produção de leites fermentados e como culturas iniciadoras de fermentação na 

fabricação de queijos para a melhoria de sua qualidade.  

10 bilhões/g 

 
 



 

 

Os Lactobacillus casei Shirota são microrganismos selecionados, capazes de atravessar a 

acidez do estômago, chegarem vivos ao intestino e proporcionar o equilíbrio das funções intestinais 

através da produção do ácido láctico. O meio ácido favorece o aumento dos microrganismos benéficos 

que auxiliam na redução dos riscos de doenças.  

O interesse pela presença dos lactobacilos na dieta humana aumentou desde o início do 

século XX, quando Elie Metchnikoff – Instituto Pasteur, Paris – promoveu o uso desses microrganismos 

para a bacterioprofilaxia e bacterioterapia.  

Em meio aos vários tipos de produtos alimentícios, os iogurtes ou produtos similares têm sido 

utilizados como veículos mais populares para a incorporação de microrganismos probióticos.  

A aderência de microrganismos probióticos às células epiteliais do intestino e a subsequente 

colonização da mucosa são de fundamental importância para a ocorrência dos efeitos benéficos à 

saúde humana, adicionalmente, os probióticos do grupo Lactobacillus casei podem também 

apresentar efeito protetor contra microrganismos patogênicos e estudos in vitro têm sido utilizados 

para avaliar tais efeitos. 

 

 

     Propriedades 

Lactobacillus casei reduz a diarreia e parece modificar 

a microflora digestiva e ainda realçar o sistema imune durante 

seu trânsito no trato digestivo.  

Os Lactobacillus casei juntamente com as 

Bifidobactérias mostraram melhorar e aumentar a produção 

de IgA, fortalecendo a barreira da mucosa intestinal. 

 Pacientes com diarreia apresentam uma melhora 

nesse sintoma, pois L. casei são capazes de produzir, no 

intestino o ácido láctico que impede a multiplicação de 

microrganismos patogênicos, sensíveis a essa diminuição de 

pH, destruindo-os. Possuem atividade antimicrobiana e 

protetora contra doenças, pois apresentam efeito contra Shigella sonnei. O pré-tratamento com esse 



 

 

microrganismo induz a formação de anticorpos anti-Shigella no fluido intestinal; a imunidade 

protetora pode ser mediada pelo tecido da mucosa intestinal. 

 
  

   Estudos 
Lactobacillus casei como bioconservantes em alimentos 

Cepas do grupo Lactobacillus casei como bioconservantes em alimentos são características 

associadas às bactérias láticas, particularmente ao grupo Lactobacillus casei, destaca-se, também, o 

fato delas possuírem atividade antimicrobiana contra microrganismos patógenos, contaminantes e 

deteriorantes em alimentos. 

Buriti et al. verificaram que Lactobacillus paracasei em 

co-cultura com Streptococcus thermophilus contribuíram para a 

bioconservação de queijos frescos cremosos probióticos e 

simbióticos, tendo sido efetivos na inibição de contaminantes, 

incluindo coliformes totais, Staphylococcus spp. e Staphylococcus 

DNAse positivos, o que não foi observado para os queijos que não continham Lactobacillus paracasei.  

No mesmo estudo, os autores descartaram a produção de bacteriocina por Lactobacillus 

paracasei; a inibição possivelmente ocorreu pela produção de diferentes ácidos por Lactobacillus 

paracasei e Streptococcus thermophilus. 

Outros diversos estudos, nos quais as bactérias Lactobacillus casei/paracasei utilizadas 

individualmente ou em co-cultura com outras bactérias láticas inibiram a multiplicação de 

microrganismos patogênicos e deteriorantes, incluem coliformes, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Salmonella, e Candida spp., Zygosaccharomyces bailii e Penicillium sp.. 

 

Lactobacillus casei na prevenção de doenças 



 

 

A atividade de diferentes cepas de Lactobacillus spp, isoladas de fezes de recém-nascidos e de 

crianças com até dois anos de idade, sobre bactérias contaminantes de alimentos ou patógenos foi 

estudada por Arici et al.. Os autores verificaram que 4 cepas de Lactobacillus paracasei (IF8, IF9, IF10 

e IF11) exerceram efeito inibitório sobre Staphylococcus aureus ATCC 28213 e 3 cepas (IF8, IF10 e 

IF11) inibiram a multiplicação de Staphylococcus aureus ATCC 2392, em ensaios de difusão em ágar.  

A conclusão daquele estudo foi que tais cepas de 

Lactobacillus paracasei podem contribuir para a manutenção da 

microbiota intestinal normal daquelas crianças, através do 

controle da multiplicação de bactérias potencialmente 

patogênicas à saúde e, dessa forma, prevenir a ocorrência de 

doenças.  

Adicionalmente, muitos trabalhos foram conduzidos com animais para também caracterizar 

os efeitos funcionais in vivo de cepas pertencentes ao grupo Lactobacillus casei. Os efeitos atribuídos 

a esses microrganismos estão principalmente relacionados à proteção contra agentes infecciosos pela 

diminuição da colonização intestinal por patógenos, ativação das imunidades local e sistêmica, 

redução dos sinais clínicos de diarreia por rotavírus, diminuição dos níveis de triglicérides séricos e de 

colesterol, redução da excreção de metano e aumento da concentração cecal dos ácidos graxos de 

cadeia curta totais, particularmente, acetato, propionato e butirato. 

 
 

     Indicações 

 • Lactobacillus casei beneficiam o aumento da microbiota intestinal normal, impedindo a 

proliferação dos microrganismos nocivos ao tubo digestivo. São indicados para tratamento da diarreia 

e fezes amolecidas, obstipação, restauração da microbiota intestinal e para controlar o excesso de 

gases. 

 • Além disso, podem melhorar a digestão e reduzir a intolerância ao leite.  

 
 

     Concentração Recomendada 

Recomenda-se o consumo de 1,6 bilhões/cápsula de UFC, de uma a três vezes ao dia, 

conforme critério médico e necessidade do paciente. 
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