
 

 

 

 

 

 

 

 

Intestino - Intolerância à Lactose 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A intolerância à lactose é a incapacidade do organismo de digerir 

o açúcar presente no leite, a lactose, causando sintomas como 

cólica, gases e diarreia, que surgem momentos após a ingestão 

deste alimento. 

 

Apesar de normalmente ser diagnosticada na infância, os adultos 

também podem desenvolver intolerância à lactose, com 

sintomas mais ou menos intensos de acordo com a gravidade da 

intolerância. Veja uma lista mais completa dos sintomas desta 

intolerância. 

 

1. Observe os sintomas de intolerância à lactose 

Se acha que pode ter intolerância à lactose, selecione os seus 

sintomas, para saber o risco: 

Estes sintomas geralmente aparecem momentos após a ingestão 

de leite de vaca, derivados do leite ou produtos que sejam 

preparados com leite. Por isso, se surgir algum destes sintomas 



 

 

deve-se experimentar o teste de exclusão alimentar durante 7 

dias para ver se os sintomas desaparecem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sintomas podem também se manifestar com mais ou menos 

intensidade de acordo com o grau da incapacidade da produção 

da lactase, que é a enzima que digere o leite de vaca. 

 

2. Faça o teste de exclusão alimentar 

Se suspeita que não digere bem o leite de vaca experimente 

deixar de consumir este leite por 7 dias. Se dentro destes dias 

você não apresentar sintomas, faça um teste e tome um pouco 

de leite e então espere para ver a reação do seu organismo. Se 

os sintomas retornarem, é possível que tenha intolerância à 

lactose e não possa ingerir leite de vaca. 

 

Este teste pode ser feito com todos os alimentos que sejam 

preparados com leite, como queijo, manteiga, pudim e manjar, 

por exemplo. E dependendo do seu grau de intolerância à 

lactose, os sintomas podem ser mais ou menos intensos. 

 



 

 

Veja como fazer uma dieta sem incluir lactose. 

 

3. Vá ao médico e faça exames 

Para ter certeza que é intolerância à lactose, além de fazer o 

teste de exclusão alimentar, você pode fazer exames como por 

exemplo: 

 

Exame de fezes: mede a acidez das fezes sendo muito comum 

para detectar a intolerância à lactose em bebês e crianças 

pequenas. 

Teste do ar expirado: mede a presença anormal de hidrogênio no 

ar expirado após a ingestão de lactose diluída em água. Saiba 

como fazer esse exame. 

Exame de sangue: mede a quantidade de glicose no sangue após 

tomar lactose diluída em água no laboratório. 

Biópsia do intestino: neste caso uma pequena amostra do 

intestino é analisada no microscópio para identificar a presença 

ou ausência de células específicas que determinam a intolerância 

à lactose. Apesar de muito útil é menos utilizado por ser mais 

invasivo. 

Estes exames podem ser solicitados pelo clínico geral ou 

alergologista em caso de suspeita de intolerância à lactose ou 

quando o teste da exclusão alimentar deixa algumas dúvidas. 

Pela sintomatologia já temos certeza que existe sim pelos 

sintomas uma intolerância a lactose. 

 

É muito importante diagnosticar e tratar a intolerância à lactose, 

porque esta é uma condição que provoca sintomas 



 

 

desagradáveis e afeta a absorção de nutrientes importantes para 

o organismo. 

 

Tratamento para intolerância à lactose 

O tratamento da intolerância à lactose consiste na exclusão do 

leite de vaca e de tudo que seja preparado com leite de vaca 

como bolo, biscoito, bolacha e pudim, da alimentação.  

 

Outra possibilidade são as cápsulas de carvão vegetal aliviam os 

sintomas após a pessoa ter ingerido alguma fonte de lactose e 

podem ser úteis, numa emergência. 

 

No entanto, existem diversos níveis de intolerância à lactose. 

 

O leite materno também possui lactose, mas em menor 

proporção, e é leite humano para humanos, nem se compara a 

um leite de vaca feito para bezerros crescer rápido., assim, as 

mães que amamentam crianças que têm intolerância à lactose 

podem continuar amamentando sem problemas, eliminando das 

suas próprias dietas os alimentos lácteos animal. A intolerância é 

ao leite animal. 

 

 

INTOLERÂNCIA E ALERGIA AO LEITE SÃO IGUAIS 

Mito. A intolerância é a incapacidade de digerir o açúcar do 

leite, a lactose, por conta de uma deficiência de enzimas. Já a 

alergia da proteína do leite, é um processo inflamatório 

associado ao sistema imunológico.  



 

 

TODOS OS LEITES CONTÊM LACTOSE  

Mito. Apenas os leites de origem animal contêm lactose, 

como o leite de vaca, de cabra e de ovelha. Já os leites de origem 

vegetal, como o leite de amêndoas, de aveia, de arroz, de soja e 

de coco não contêm o açúcar. 

 

 

NEM TODOS OS ALIMENTOS LÁCTEOS TÊM LACTOSE 

Verdade. É interessante lembrar que existem técnicas 

industriais que reduzem ou tiram a lactose, possibilitando que 

alguns alimentos lácteos possam ser produzidos sem lactose. É 

importante e necessário sempre verificar os rótulos! 

 

IOGURTES POSSUEM MENOS LACTOSE DO QUE OUTROS 

LÁCTEOS 

Verdade. Durante a produção e fermentação, as bactérias 

adicionadas utilizam a lactose e, assim, há uma redução em cerca 

de 20% na quantidade desse açúcar. Contudo, deve-se ter 

moderação melhor mesmo é não utilizar. Pode utilizar o yogurt 

de kefir. 

 



 

 

Será que um bebê de 1 ou 2 anos tem intolerância à 

lactose? 

 

intolerância à lactose atinge milhões de pessoas no mundo 

todo, pois são problemas que apresentam reações a partir do 

consumo de leite e derivados. 

 

Os bebês, por exemplo, podem manifestar a intolerância à 

lactose ainda recém-nascidos. Nestes casos, sofrem com 

sintomas como diarreia. Para tornar mais rápida e fácil a 

detecção nos bebês, precisamos entender o que é a intolerância 

à lactose, quais os sintomas e qual é o tratamento. 

 

 

O que é a intolerância à lactose? 

 

A intolerância à lactose é uma sensibilidade alimentar não 

alérgica, no qual ocorre quando há a redução ou ausência da 



 

 

enzima lactase no organismo, em que é necessária para 

metabolizar o açúcar do leite (lactose). Quando a criança produz 

pouca lactase, esse carboidrato chega intacto ao intestino, 

fermenta e provoca diversos sintomas. 

 

Os sintomas 

 

Dependendo do nível de gravidade, os sintomas da 

intolerância à lactose podem surgir em minutos, horas ou até 

dias após o consumo do leite. Isso também depende da 

quantidade de lactose consumida de um produto, o grau de 

deficiência da enzima lactase no organismo, idade do bebê e a 

taxa de digestão. 

 

Essa intolerância pode desencadear uma variedade de 

sintomas, tais como: náuseas, vômitos, diarreia, cólicas, excesso 

de gases e azia; podem também ter corrimento nasal, sinusite e 

tosse; bem como sintomas que afetam a pele: comichão, 

urticária e eczema. 

 

 

O teste para bebês 

Para saber se o bebê possui intolerância à lactose, há um 

um teste disponível no Brasil, o qual utiliza a saliva ou o sangue 

da criança para fornecer informações quanto à ausência ou 

redução da enzima lactase, o que detecta a intolerância 

congênita. O resultado é obtido em sete dias. Mas a 

sintomatologia não se engana, se a criança tem esses sintomas 



 

 

ao ingerir lactose já sabemos que existe uma intolerância nesse 

caso seria opcional esse exame. 

 

O tratamento 

é necessário ter cuidados com a alimentação da criança. Os 

bebês que são alimentados apenas com o leite moderno e, 

posteriormente, detectados com a intolerância, é necessário que 

a mãe evite consumir produtos com leite de vaca. Uma parte do 

leite de vaca passa para o leite materno, causando alergia ao 

bebê, por isso é bom manter cuidado e preferir bebidas e 

alimentos à base de leite de soja. 

 

Melhor tratamento é mudar os alimentos que contem lactose e 

bebidas de leites vegetais. 

 


