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Intolerância à lactose:
saiba mais sobre a doença
A

intolerância
cia à lactose é um quadro
no qual a pessoa não produz uma
enzima denominada
enominada lactase, sua
produção é insufi
uficiente ou seu funcionamento é inadequado.
quado. A lactase é responsável pela quebra
bra da lactose (açúcar do
leite) em duas moléculas menores e
facilmente absorvidas
orvidas pelo organismo.
Em pessoas com
om intolerância à lactose, esse açúcarr acaba sendo
conduzido ao intestino.
ntestino. Lá,
é fermentado por bactérias,
causando gases,
es, náuseas,
desconforto, indigestão
digestão
e diarreia, cerca
a de 30
minutos a duass horas após
ingestão de alimentos
mentos que
contêm lactose.
e.
Segundo dadoss
brasileiros,
70% dos
adultos têm
algum desses
sintomas após
consumir leite
de vaca ou deri-ises
vados. Em países
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como Japão e alguns do conti
continente africano, praticamente todos os habitantes com mais de 80 anos têm algum
grau de intolerância.
Assim, como não exis
existe cura
para a intolerância à lac
lactose,
deve-se evitar a ingestã
ingestão de
alimentos que a conten
contenham, ou
seja, deve-se ficar long
longe de leite
Exist também
e seus derivados. Existe
a lactase em cápsulas e líquido,
auxil nesse
que podem auxiliar
sentido. Entret
Entretanto, é
est atento,
necessário estar
cad alimento
pois como cada
possui uma determinada
d
concentração de lactose,
e cada organismo
re
reage
de uma
fo
forma
difere
rente,
será
ne
necessário
um período
de adaptação
par verificar
para
quai alimentos
quais
poderã ser conpoderão
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sumidos sem
desconforto.
Considerando que
grandes concentrações
de cálcio
são oriundas
de produtos
lácteos, é necessário que se adote uma dieta que
complemente essa substância. Alimentos que devem
ser evitados: leite, sorvete, achocolatado, manteiga,
bolo, pudim, bolachas com leite em sua composição,
creme de leite, leite condensado, pizza, entre outros.
Alimentos que contêm concentrações elevadas de
cálcio: atum, salmão, sardinha, espinafre, couve,
amêndoa, brócolis, feijão-branco, tofu, leite de soja,
entre outros.
O exame mais comum utilizado no diagnóstico é o
teste de tolerância à lactose. Consiste na ingestão de
doses concentradas de lactose por determinado período, analisando amostras sanguíneas do paciente,
retiradas com certa periodicidade. Caso as concentrações de glicose não aumentem ao longo do tempo, tal
fato é indicativo de que a lactose não foi quebrada.
Para não ficar em dúvida, leia sempre o rótulo e
verifique se o produto inclui lactose na formulação.

