
 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2021. 

 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NO USO DE 

PROBIÓTICOS EM INTOLERANTES Á LACTOSE 
 

EVALUATON OF EFFICIENCY IN THE USE OF 

PROBIOTICS IN LACTOSE INTOLERANTES  

 
Autores: NASCIMENTO, Natália Yung Ponciano do 

OLIVEIRA, Caroline Rodrigues de 

 

 

RESUMO 

A intolerância á lactose atinge mundialmente 75% da população, por isso exemplificar os sintomas e a 

importância de uma vida mais saudável para melhora no quadro é essencial. A intolerância se classifica em três 

categorias, a Primaria ou Hipolactasia Primária mais comumente atingida pela população, a Secundaria e a 

Congênita. Os sintomas podem variar entre os intolerantes, os mais comuns são, cólicas, diarreias, flatulências, 

dores e distensões abdominais. Após a confirmação de uma série de sintomas e o diagnóstico realizado, a 

diminuição no consumo de leite e derivados é a primeira orientação, mas excluir definitivamente em casos que 

não apresentam sintomas severos, terão falta de vários nutrientes, entre eles o cálcio. Por isso a procura por 

probióticos, conhecidos por microrganismos vivos que ingeridos em quantidades adequadas trazem benefícios à 

saúde e a melhora nos sintomas de intolerantes á lactose é uma opção de tratamento funcional aos pacientes. 
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ABSTRACT 

Lactose intolerance affects 75% of the population worldwide, so exemplifying the symptoms and the importance 

of a healthier life for improving the condition is essential. Intolerance is classified into three categories, the 

Primary or Primary Hypolactasia most commonly affected by the population, the Secondary and the Congenital. 

Symptoms can vary among the intolerant, the most common are cramps, diarrhea, flatulence, abdominal pain and 

distension. After the confirmation of a series of symptoms and the diagnosis made, the decrease in the 

consumption of milk and dairy products is the first guideline, but to definitively exclude in cases that do not 

present severe symptoms, will lack various nutrients, including calcium. That is why the search for probiotics, 

known for living microorganisms that ingested in adequate amounts, bring health benefits and the improvement 

in the symptoms of lactose intolerant is a functional treatment option for patients. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A intolerância á lactose é a incapacidade da enzima lactase em digerir a lactose, tendo 

grande importância na composição, pois é o açúcar presente no leite e para ser absorvida pela 

corrente sanguínea é necessária a hidrolise enzimática, que será realizada no intestino 
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delgado, em sua mucosa, nela especificamente encontra-se a enzima β-D-galactosidase, 

conhecida como lactase, que será a responsável para digerir completamente a lactose, gerando 

os dois monossacarídeos, a glicose e a galactose (SANTOS et al., 2014). 

Quando há a incapacidade em digerir a lactose, teremos a intolerância, sendo 

ocasionada pela sua má absorção, ela estará intacta no intestino grosso, liberando ácidos 

orgânicos e gases, através da fermentação anaeróbicas das bactérias presentes no intestino. 

Em decorrência desses produtos não absorvidos, surgirão os sintomas como cólicas, diarreias, 

flatulências e dores abdominais (TÉO, 2002).  

A intolerância pode ser classificada em, primaria, secundária e a congênita. A mais 

comum entre a população, é a intolerância á lactose primaria, que resulta na diminuição total 

ou parcial da atividade da enzima, sendo natural sua aparição no desmame em recém-nascidos 

e até sua redução na idade adulta, portanto, quando se persiste até a maior idade 

encontraremos tal intolerância. A secundária é uma deficiência fisiopatológica, pois nela 

ocorre a perda na produção das enzimas lactase, que são produzidas pelas células epiteliais 

que serão substituídas por células, gerando uma deficiência na produção da enzima. A 

congênita sendo incomum, porém de um estado mais grave, é causada pela herança genética, 

chegando nos primeiros dias de vida de um recém-nascido quando ingerindo pela primeira 

vez o leite materno (BRANCO et al., 2017). 

A prevalência dessa epidemiologia está na intolerância primaria, que abrange 

diferentes populações no mundo. No Brasil apresenta uma prevalência em brancos, negros, 

mulatos e japoneses (MATTAR e MAZO, 2010). Mundialmente a intolerância atinge 75% da 

população (RAMALHO e GANECO, 2016).  

Os probióticos podem ser determinados como alimentos suplementares, sendo 

constituídos por microrganismos vivos, promovendo o auxílio na microbiota intestinal. 

Trazendo um resultado positivo na dificuldade em absorção a lactose, os probióticos atuam 

diretamente na hidrólise da lactose e no intestino delgado. Ajudando a reduzir a dificuldade de 

digestão, quando ingerido o leite e seus derivados (PINTO et al., 2015; FERNANDES, 2014). 
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Diante do cenário mundial em que se encontra a intolerância a lactose, este artigo tem 

por objetivo explanar uma alternativa para o tratamento da intolerância, através do uso de 

probióticos, que ajudam a diminuir os sintomas de doenças e entre elas podemos encontrar a 

intolerância a lactose, podendo promover o bem-estar e a melhora da saúde nos indivíduos 

intolerantes. 

 A metodologia adotada foi através da revisão exploratória da literatura, 

desempenhando uma pesquisa e leitura de artigos publicados de 2001 a 2018, por meio das 

bases de dados Scielo, Pubmed e Google Acadêmico, sendo realizada entre março a agosto de 

2020.  

 

2 – A intolerância á lactose 

 

A lactose é um dissacarídeo e pode ser encontrada como o açúcar presente no leite e 

seus derivados, para ocorrer a absorção é necessária a hidrolise que será feita pela enzima 

lactase, sua função originada no intestino delgado, especificamente na área superficial das 

microvilosidades da mucosa. Ao hidrolisar a lactose, sua quebra irá gerar dois 

monossacarídeos que são conhecidos como glicose e galactose, duas moléculas de tamanhos 

menores e de fácil absorção pelo organismo. Quando ocorre a intolerância à lactose, significa 

que a enzima lactase, responsável por modificar a lactose, tem uma diminuição parcial ou 

total da sua produção na mucosa do intestino delgado, gerando então essa deficiência na 

absorção dos produtos lácteos. (SANTOS et al., 2014; VICTOR e ROCHA, 2017; 

MARCHEZAN e MENDES, 2018). 

Em decorrência desta má absorção, a lactose acumula-se no cólon, onde será 

fermentada pela microbiota, portanto o fluxo de peristaltismo aumenta na parede intestinal, 

gerando desconfortos e sintomas como dores abdominais, flatulências, distensão abdominal e 

diarreia. Tudo isso devido aos gases formados através da fermentação, como os ácidos graxos 

de cadeia curta, gás hidrogênio, o gás carbônico e a ação dos ácidos que vão acidificar o pH 

(Potencial Hidrogeniônico) como o butirico, propiônico, acético e lático. Cada paciente pode 
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apresentar sintomas diferentes entre eles (VICTOR e ROCHA, 2017; MATHIÚS et al., 2016; 

MATTAR e MAZO, 2010). 

A intolerância à lactose é classificada por três categorias. Dentre elas a Primária ou 

Hipolactasia Primária, sendo a mais frequente na população, podendo atingir por volta de 

75% dos indivíduos. Com o passar dos anos pode se desenvolver uma diminuição parcial ou 

total na atividade da enzima lactase, estabelecendo então a intolerância. Todos os mamíferos 

possuem essa enzima quando bebês e desde o seu desmame essa enzima vai reduzindo 

gradativamente sua produção até a idade adulta. Uma condição natural do corpo, essa 

hipolactasia acomete mais os povos asiáticos e africanos (BRANCO et al., 2017; RAMALHO 

e GANECO, 2016). 

A secundária pode estar correlacionada com quimioterapia, gastroenterite, diarreia 

crônica, doença de Crohn e entre outros, devido a essas condições causarem lesões 

gastrointestinais, o que conduz a perda na produção das células epiteliais, que são as 

responsáveis por fabricarem as enzimas lactase, que futuramente quando ingerido o leite, elas 

terão como função realizar a quebra da lactose. Portanto, quando isso não ocorre teremos 

então a intolerância (BRANCO et al., 2017). 

Por fim, temos a intolerância congênita um caso mais incomum, é uma doença 

geneticamente hereditária, no entanto, bastante severa podendo levar até a óbito em casos 

quando não diagnosticada previamente, que prejudica em maiores casos os recém-nascidos 

que não possuem a fabricação da enzima lactase. Diferentemente da intolerância primaria, a 

congênita tem carência total ou parcial na produção da enzima lactase e não uma diminuição 

(BRANCO et al., 2017; RAMALHO e GANECO, 2016). 

 

3.1 – Como diagnosticar 

 

O diagnóstico para a intolerância deve ser realizado primeiramente pela anamnese 

com o paciente, por um profissional da saúde, buscando sempre informações de históricos 

alimentares, históricos na família, que obtiveram sintomas após a ingestão de leite e seus 
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derivados (BRANCO e DIAS, 2016). Para identificar a intolerância estão disponíveis vários 

testes, entre eles Teste Respiratório de Hidrogênio Expirado, Teste de tolerância á lactose, 

Biópsia Jejunal/Duodenal, Teste Genético, Teste de pH fecal e entres outros (JÚNIOR et al., 

2013). 

Entre todos o padrão-ouro para diagnosticar a intolerância é o Teste de Hidrogênio 

Expirado, que consiste na preparação do paciente em seguir uma dieta não fermentativa e 

totalmente restrita à lactose, sem práticas de exercícios físicos e sem fumar, para a realização 

do teste no dia é necessário um jejum de 10 a 12 horas, podendo apenas fazer ingestão de 

água. Desde que esteja correto todo o preparo para o teste, tem sensibilidade de 80% a 92,3% 

e uma especificidade de 100% de lactose com 25g. O teste consiste em uma produção de 

hidrogênio a partir da lactose não absorvida na fermentação, este se transporta para a corrente 

sanguínea e expirado para o pulmão. De início o paciente deve expirar e o aparelho irá medir 

concentração basal de hidrogênio, logo após irá ingerir uma quantidade de 25g a 50g de 

lactose e expirar nos minutos consecutivos em 60, 90, 120 e 180. Para testar positivo deve 

acontecer um acréscimo de 20 ppm (partes por milhão) de hidrogênio expirado comparado ao 

valor basal durante 2 a 4 horas (MATTAR e MAZO, 2010; SANTOS, 2017). 

O exame oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é o teste de tolerância à 

lactose a partir da curva de glicemia, previamente de um jejum de 8 a 10 horas, examina-se 

amostras de sangue do paciente, nos consecutivos 30, 60 e 90 minutos, para analisar a 

concentração de glicose, quando ingerido uma determinada porção de lactose, medindo os 

níveis de glicemia no sangue. Para testar positivo o exame deve conter um aumento em 

glicemia menor que 20mg (BRANCO et al., 2017). 

 

3.2 – A alternativa com os probióticos 

 

A importância do leite e seus derivados na alimentação da população, se deve a 

grandes fontes de cálcio, fósforos e de vitaminas, portanto, excluir definitivamente o leite em 

casos onde não apresentam sintomas severos, pode gerar uma redução na densidade mineral 
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óssea, como a falta do cálcio, podendo levar a graves fraturas.  A ingestão de 12g de lactose 

em alguns pacientes pode não apresentar os sintomas. Por isso indústria atual investe diversos 

produtos com teor reduzido de lactose e comprimidos da enzima lactase para ajudar na 

digestão de produtos lácteos, no entanto, a população passou a  procurar um outro tratamento 

para intolerância à lactose, mais funcional, que incluem os probióticos em decorrência da sua 

melhora na saúde (ABATH, 2013; MARCHEZAN e MENDES, 2018). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura/ 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a definição mais atual para probióticos é de micro-

organismos vivos quando aplicados em quantidades corretas, trazem benefícios a saúde 

(FAO/WHO, 2001). Considerados como alimentos funcionais, os probióticos dentre todos os 

benefícios atribuídos a saúde, como a diminuição de patógenos, melhora do sistema 

imunológico, produção de vitaminas, alívios de diarreia e de constipação, pode se destacar os 

efeitos na melhora em digestão da lactose em pessoas intolerantes (SAAD, 2006).  

As fundamentais bactérias utilizadas como suplementos alimentares em probióticos, 

abrangem os gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium e menor os Enterococcus faecium, 

provenientes das dietas eles produzem os efeitos no intestino delgado e no cólon, atuando em 

determinadas funções que atribuem resultados nutricionais, antimicrobianos e fisiológicos. Os 

probióticos podem atuar na modulação da microbiota intestinal, competindo por sítios de 

adesão e por nutrientes. Outro efeito se enquadra na modificação do metabolismo microbiano, 

devido a atividade da enzima. Os probióticos ajudam a impulsionar a imunidade, promovendo 

o crescimento dos anticorpos e macrófagos e contribuem também na absorção de nutrientes, 

como o cálcio (SAAD, 2006). 

A principal ação no intestino ocorre quando os Lactobacillus, passam a produzir a 

enzima lactase, a responsável por digerir completamente a lactose, sendo está reduzida 

durante a fermentação, leva-se a uma modificação no pH intestinal, gerando uma melhora na 

hipersensibilidade, através desta função intestinal ocorrendo de forma aperfeiçoada, temos 

então a diminuição dos sintomas de intolerância, especificamente as diarreias e as dores 

abdominais (SAAD, 2006; WENDLING e WESCHENFELDER, 2013; MARCHEZAN e 

MENDES, 2018). 
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Para os efeitos dos probióticos serem positivos em pacientes intolerantes a lactose, o  

uso adequado cepas de baterias presente no leite e nos produtos lácteos fermentados, deve 

conter uma concentração de 10
8
 a 10

9 
Unidade Formadora de Colónias (UFC), conferindo o 

consumo diário de 100g do produto, sendo sua ingestão diária e continua, incluindo-a como 

habito alimentar para conferir os efeitos benéficos. Em produtos láteos a sobrevivência de um 

valor cheio de bactérias ativas até a validade, confere melhor viabilidade fisiológica ao 

paciente. Para a seleção segura de bactérias é importante analisar o gênero, a propriedade de 

adesão a mucosa do intestino, a colonização do trato gastrointestinal e a produção de agentes 

antimicrobianos. Segundo as Diretrizes Organização Mundial de Gastroenterologia para 

probióticos, estudos comprovaram a eficácia no consumo de iogurtes com cepas bacterianas 

vivas dos gêneros Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

para o alivio de sintomas e melhora na digestão em intolerantes á lactose. Há outros estudos 

que comprovam a eficácia em sintomas quando suplementados por Lactobacillus acidophilus 

junto com Lactobacillus casei shirota e Bifidobacterium breve (SAAD, 2006; WGO, 2017; 

WENDLING e WESCHENFELDER, 2013). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), alguns gêneros como 

Bifidobacterium lactis HN019, tem condições de uso apenas para o público maior de três 

anos, o gênero Lactobacillus reuteri DSM 17938, por exemplo pode ser aplicado tanto em 

adultos como em bebés menores de seis meses. Todos estes probióticos trazem benefícios ao 

sistema gastrointestinal, mas cada um com condições e indicações de uso para o público 

(ANVISA, 2017). 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que devido à grande decorrência de intolerantes á lactose no mundo, os 

casos mais comuns são de pacientes adultos que apresentam a Hipolactasia Primária, destes os 

sintomas são variados devido a quantidade de lactose tolerada por cada pessoa. Com isso, as 

indústrias passaram a produzir inúmeros produtos que auxiliam na diminuição dos sintomas, 

mas para uma alimentação mais saudável e funcional, a busca por probióticos com seus 

benefícios a saúde ganham espaço cada vez mais. Pode se destacar entre eles, a melhora na 
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microbiota intestinal, através das bactérias administradas corretamente, pode diminuir os 

sintomas em intolerantes, em destaque a diarreia, dores abdominais e a ajuda na modulação 

do sistema imunológico.  

Os probióticos com suas qualidades, geram uma grande seleção de bactérias benéficas 

ao corpo humano, por isso, a ajuda de um profissional da saúde, como um nutricionista, é 

essencial para indicar melhores bactérias e quantidades adequadas de cepas para cada pessoa.  

Portanto, a importância de mais estudos para indicar a dosagem correta e especificar as 

bactérias em intolerantes a lactose, são de grande proveito, pois a população tem buscado 

cada vez mais uma alternativa de tratamento mais saudável. 
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