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EPIDEMIOLOGIA

• 65% da população mundial - prevalência 
diferenciada entre as populações.

• A faixa etária mais atingida é de 0 a 10 anos 
de idade, porém a partir dos 30 anos 
também possuem números crescentes de 
casos. 

Barbosa et al. Lactose intolerance: systematic review. Para Res Med J. 2020.



PRMJ, vol.4, e33, 2020. 



INTOLERÂNCIA A LACTOSE

• A lactose é o açúcar do leite, 
este dissacarídeo é hidrolisado 
pela enzima intestinal lactase, 
localizada nas microvilosidades 
das células adsortivas 
intestinais, liberando glicose e 
galactose para absorção na 
corrente sanguínea. 

• A absorção dos 
monossacarídeos é realizada 
pela transportador de glicose 
dependente de sódio.

A  intolerância à lactose ocorre 
por conta da falta da enzima 

lactase.

Di Costanzo M et al. Lactose Intolerance: Common 
Misunderstandings. Ann Nutr Metab, 2018.



INTOLERÂNCIA A LACTOSE

• A lactose não absorvida pelo 
intestino delgado é passada 
para o cólon. 

• No cólon, a lactose é 
convertida em ácidos graxos 
de cadeia curta e gás 
hidrogênio pelas bactérias 
intestinais. 

• Essa lactose mal absorvida e 
seus produtos de 
fermentação causam 
sintomas de intolerância.

Buller e Grant, 1990; Lomer et al., 2008; Osgood e 
Johnson, 2007; Suchy et al., 2010

Diarréia 

Cólicas, gazes e borborigmos



PRIMÁRIA

Declínio da produção da lactase 
resultado do avanço da idade.

SECUNDARIA

Diminuição da lactase por alguma 
doença ou cirurgia. Ex, na doença 
celíaca, a gastroenterite e a doença de 
Crohn.

CONGÊNITA

Rara, deficiência total de lactase no 
organismo - herança autossômica 
recessiva.

CLASSIFICAÇÃO



 Dor abdominal Flatulência

Diarréia ou Contipação Nauseas e vômitos

Sintomas de 
intolerância à lactose

Má absorção

A má 
absorção de 
lactose pode 
ocorrer com 

ou sem 
sintomas de

intolerância a 
lactose.



Lactase baixa

Dose lactose 

Flora 
intestinal

Sensibilidade 
TGI

Motilidade 
TGI
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DIAGNÓSTICO 

• Suspeitar em pacientes com sintomas. 

• pH das fezes < 6 devido à fermentação 
bacteriana da lactose no cólon - achados não 
são específicos para má absorção de lactose 
-outros etiologias: induzida por carboidratos, 
síndrome do intestino curto, doença celiaca ou 
insuficiência exócrina pancreática.

Lomer MCE et al. Review article: lactose intolerance in clinical practice: myths 
and realities. Aliment Pharmacol Ther, 2008



EXAMES DIAGNÓSTICOS 

DOSAGEM LACTASE POR BIÓPSIA DUDENAL

TESTE DE HIDROGÊNIO EXPIRADO

TESTE GENÉTICO

TESTE ORAL TOLERÂNCIA A LACTOSE 

Lomer MCE et al. Review article: lactose intolerance in clinical practice: 
myths and realities. Aliment Pharmacol Ther, 2008



TESTE DE HIDROGÊNIO EXPIRADO
Informações sobre a digestão de determinados açúcares, tais como o açúcar do leite 
(lactose) ou açúcar de frutas (frutose).

S 93% E 96%

Di Rienzo T, et al. Lactose intolerance: from diagnosis to correct 
management. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013



TESTE DE HIDROGÊNIO EXPIRADO

• Adultos, 25g lactose deve ser usada. Em crianças de 0,5 a 2 
g/kg. A duração de 3h, um corte de hidrogênio > 20 ppm 
acima linha de base em um único ponto de tempo durante o 
teste indica má digestão da lactose. 

• Falso-negativos - uso recente de antibióticos ou em até 20% 
dos indivíduos que não são excretores de hidrogênio. 

• Falso-positivos - supercrescimento bacteriano - aumento 
precoce na concentração de hidrogênio na respiração (antes 
de 60 minutos após a ingestão de lactose). 

• Ferramenta de avaliação de sintomas - correlação de 
sintomas é essencial, pacientes com má absorção 
assintomática não requerem tratamento. 

Di Rienzo T, et al. Lactose intolerance: from diagnosis to correct 
management. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013



TESTE ORAL TOLERÂNCIA A LACTOSE 

• Mede a absorção através níveis de glicose no soro 
após a ingestão de lactose. A sensibilidade menor do 
que o teste de hidrogênio. 

• Seguindo administração oral de uma dose de 50 g em 
adultos (ou 2 g/kg em crianças), níveis de glicose no 
sangue são monitorados em 0, 60 e 120 minutos. 

• Um aumento da glicose no sangue em menos de 20 
mg/dL – intolerância a lactose. 

• Falso-negativos - diabetes e falso-positivos - 
supercrescimento bacteriano do intestino delgado. 

Di Rienzo T, et al. Lactose intolerance: from diagnosis to correct 
management. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013

S 78% E 93%



TESTE GENÉTICO

• Estudo molecular que detecta polimorfismo 
no gene MCM6.

• Genótipo C/C: Lactase não persistência 
(Intolerância à lactose) Genótipos C/T e T/T: 
Lactase persistência (Tolerância à lactose) 
OBS: O Genótipo C/T apresenta maior 
suscetibilidade a desenvolver intolerância à 
lactose em situações de estresse, disbiose ou 
infecção intestinal.

Baffour-Awuah et al.. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015; 60:182.

S 93% E 100%



TESTE GENÉTICO

Baffour-Awuah et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015; 60:182.

CC CT TT



INTOLERÂNCIA À LACTOSE X APLV
APLV é uma reação imunológica causadas pela exposição a proteínas do leite e seus 
derivados (caseína, lactoglobulina, lactoalbumina, soroalbumina e as 
imunoglobulinas). Desenvolve-se geralmente antes do primeiro ano de vida, 
podendo ocorrer em crianças abaixo de 6 anos. Os sintomas gerais de APLV são 
caracterizados por baixo ganho de peso, deficit de desenvolvimento, anafilaxia, 
vômitos e diarreia. O diagnóstico tardio pode levar à déficit de crescimento e 
complicações alérgicas graves. 

WALSH, J. et al. Differentiating milk allergy (IgE and non-IgE mediated) from lactose 
intolerance. Br J Gen Pract, 2016 

Diagnóstico diferencial da Intolerância a lactose: GECA, APLV e DII



TRATAMENTO

• Restrição de lactose na dieta. Doses de lactose 
superior a 12 g – indução de sintomas. 

• Indivíduos com intolerância à lactose podem 
tolerar produtos lácteos em quantidades 
limitadas: restrição de sua ingestão de lactose 
para o equivalente a uma xícara de leite (ou seu 
equivalente de lactose em queijo e outros 
alimentos contendo lactose) diariamente, muitas 
vezes é suficiente para tratar sintomas de 
intolerância. 

Di Rienzo T, et al. Lactose intolerance: from diagnosis to correct 
management. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013



TEORES LACTOSE EM ALGUNS 
ALIMENTOS TIPICOS

•  Queijos duros têm baixo teor de lactose -  98% perdida 
no   soro de leite e seu consumo é bem tolerado.

• O iogurte tem um teor de   lactose parecido com o leite, 
apesar de ser parcialmente fermentado. 
Curiosamente, o iogurte é bem tolerado   - o tempo de 
trânsito intestinal lento do iogurte, que aumenta a 
chance da lactose  ser hidrolisada pela lactase. Outra 
hipótese é que  culturas utilizadas para produzir 
iogurte ajudem na digestão da lactose, desde que o 
iogurte não seja pasteurizado .

Di Rienzo T, et al. Lactose intolerance: from diagnosis to correct management. Eur 
Rev Med Pharmacol Sci. 2013



E O CÁLCIO??

FONTE CALCIO (mg)

Leite (1 xicara) 291

Sardinha (1 lata) 460

Couve (1 xicara) 358

Figo (10ui) 269

Espinafre (1 xicara) 244

Feijão branco (1 xícara) 128

Brócolis (1 xicara) 94



SUPLEMENTAÇÃO DE CÁLCIO E 
VITAMINA D 

• Os níveis de vitamina D devem ser 
monitorados em pacientes que limitam a 
ingestão de laticínios. 

• A ingestão diária recomendada de cálcio para 
adolescentes e adultos jovens é de 1200 mg 
por dia. 

• Considerar o uso de suplementos de cálcio e 
vitamina D caso maior risco de osteopenia. 

Di Rienzo T, et al. Lactose intolerance: from diagnosis to correct 
management. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013



SUPLEMENTAÇÃO 
LACTASE

• Produtos lácteos pré-digeridos.

• Enzima Lactase.

OBS: As preparações de enzimas lactase não 
podem hidrolisar completamente toda a lactose 
da dieta, e os resultados alcançados em 
pacientes individuais são variáveis.

REV ASSOC MED BRAS 2019; 65(2):270-275, 2018.



REV ASSOC MED BRAS 2019; 65(2):270-275, 2018.

- Revisão da literatura científica - dados PubMed e SciELO.
- 12g de lactose em dose única –equivalente 
- O leite de vaca possui alto valor nutricional e é fonte de 
diversos nutrientes, como o cálcio, proteínas, magnésio, 
potássio, selênio e vitaminas do complexo B e D



-

Teste 
lactose 

+ 
Ausência 
sintomas

+ 
Com 
sintomas 

Algum 
manejo?

Algum 
manejo?

Algum 
manejo?

Probioticos

Nutrição

Não

Não

Lactase 

Sim

Antibiótico

Administrada junto 
com leite 
convencional.

Sem 
contra-indicações.

Sem lactose – se 
convencional não 
tolerado

Bebidas de soja 
Pouco nutritivas

Derivados
Queijo e iogurtes

Leite vaca
12g/dia 

Pouca evidência.

REV ASSOC MED BRAS 2019; 65(2):270-275, 2018.



SINAIS DE ALARME: AVALIAÇÃO 
ENDOSCÓPICA

• Idade de início após os 50 anos;
• Sangramento retal ou melena;
• Dor abdominal progressiva;
• Perda de peso inexplicável, febre ou outros sintomas 

sistêmicos;
• Anormalidades laboratoriais (anemia por deficiência 

de ferro, PCR ou calprotectina elevada);
• História familiar de doença inflamatória intestinal (DII) 

ou câncer colorretal.

REV ASSOC MED BRAS 2019; 65(2):270-275, 2018.



CONCLUSÕES

• Intolerância a lactose - Altamente prevalente.
• Suspeitar quando presentes sintomas.
• Teste diagnóstico importante para instituir tratamento.
• Frequente associação com SII e Disbiose.
• Dieta com restrição de lactose ainda é o melhor 

tratamento.
• Lactase não capaz de hidrolisar totalmente a lactose, 

com diferentes resultados em cada indivíduo.
• Nenhum papel para evitar medicamentos contendo 

lactose. A quantidade de lactose como aditivo é muito 
pequena. 
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