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ENTENDENDO A
INTOLERÂNCIA
À LACTOSE

Lactose, o que é isso?
A lactose é um tipo de açúcar encontrado no leite de origem animal e em
seus derivados que necessita da enzima lactase para ser degradada em
glicose e galactose, que serão absorvidas pelo intestino delgado.

O que é intolerância à lactose?

Quais são os principais
sintomas dessa intolerância e
por que eles ocorrem?
Sintomas como distensão abdominal, cólica, flatulência (excesso de
gases), diarreia, náuseas e vômitos são os mais comuns. Eles ocorrem,
principalmente, pela fermentação da lactose pelas bactérias do intestino
grosso.

É um quadro provocado pela deficiência da enzima lactase no organismo.
Sem ela, a lactose não é degradada nem absorvida pelo indivíduo.

Como se faz o diagnóstico?

A intolerância à lactose pode ser de dois tipos: primária, ou seja,
relacionada com predisposição genética; ou secundária, consequência de
uma inflamação do intestino delgado.

O diagnóstico é feito levando em conta a história do paciente associada a
alguns tipos de exame de sangue ou teste respiratório.

A intolerância à lactose pode
ser curada?
Depende do tipo. Se for a primária, não pode, e ela tende a piorar com
o passar do tempo, mas se for a secundária, sim, ela pode ser revertida
com a cura do problema que provocou a inflamação do intestino.

Qual é o tratamento?
O tratamento principal consiste em uma dieta sem lactose, ou seja, o
paciente deve evitar a ingestão de leite, seus derivados e alimentos
que os contenham. Alimentos lácteos processados que não contenham
lactose podem ser consumidos. A enzima lactase também pode ser
prescrita, mas deve ser usada de forma correta para ser eficaz.
Na suspeita de intolerância à lactose, procure um médico ou um
nutricionista, eles podem ajudá-lo com o diagnóstico e com as
orientações necessárias.

