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NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE INTOLERÂNCIA A LACTOSE ENTRE 

UNIVERSITÁRIOS EM UMA FACULDADE DA CIDADE DE MOGI-GUAÇU 

 

1-RESUMO:  

A intolerância a lactose é o termo usado para descrever os sintomas 

relatados por pessoas que apresentam má digestão da lactose após ingerirem 

leite e derivados. É descrito na literatura que muitas pessoas desconhecem do 

que a patologia se trata, gerando ideias errôneas sobre a mesma. O objetivo é 

avaliar o conhecimento sobre a intolerância a lactose entre universitários de uma 

faculdade de Mogi-Guaçu-SP e avaliar se os indivíduos estudados conhecem 

sobre os principais sintomas desta patologia, além de comparar o nível de 

conhecimento sobre o tema entre estudantes de diferentes cursos de graduação. 

O estudo foi realizado em uma faculdade da cidade de Mogi Guaçu/SP, no ano 

de 2017. Foi aplicado um questionário, com questões fechadas sobre o tema 

proposto, sendo incluído os alunos do último ano de graduação (biomedicina, 

engenharia civil, farmácia, pedagogia e história) com faixa etária entre 18 e 25 

anos. Os dados coletados foram separados em categorias diversas observando-

se a especificidade da pesquisa. Dentre os 20 estudantes que responderam o 

questionário até o momento, todos acreditam não apresentar intolerância a 

lactose e apenas duas pessoas (10%) afirmaram ir com maior frequência ao 

banheiro quando ingerem leite ou derivados. 

 
2- INTRODUÇÃO: 
 
A lactose é o principal carboidrato do leite, hidrolisada pela enzima intestinal 

lactase, liberando seus componentes e sendo absorvido na corrente sanguínea. 

A lactase encontra-se elevada no período de amamentação, tanto na população 

humana, como em todos os mamíferos, no entanto, após a amamentação há um 

declínio dessa enzima lactase. A intolerância a lactose, pode ser classificada em 

quatro níveis diferentes. Os sintomas mais frequentes são: diarreia aquosa, 

espumosa, ácida, dor abdominal, dor em cólica, flatulência, e muitas das vezes, 

náuseas e vômitos. Existem alguns testes para avaliar se o indivíduo apresenta 

ou não a intolerância a lactose, como o teste de sobrecarga ou de tolerância à 

lactose, que se baseia na ingestão deste açúcar. Os intervalos de coleta após a 



ingestão de lactose, variam de 15 a 20 minutos, após a ingestão do açúcar 

(lactose). Outro método diagnóstico é o teste respiratório do hidrogênio expirado, 

que tem como base a avaliação das taxas de hidrogênio expirado, através da 

fermentação da lactose, ingerida ao longo do exame.  

  

3- OBJETIVOS: 

Avaliar o conhecimento sobre a intolerância a lactose entre universitários 

de uma faculdade de Mogi-Guaçu. 

 

Objetivos específicos: 

 Avaliar se os indivíduos estudados conhecem sobre os principais 

sintomas desta patologia; 

 Comparar o nível de conhecimento sobre o tema “intolerância a lactose” 

entre estudantes de diferentes cursos de graduação. 

 

4- METODOLOGIA: 

O estudo foi realizado em uma Faculdade da cidade de Mogi Guaçu/SP, 

no ano de 2017. Foi aplicado um questionário, com questões fechadas sobre o 

tema proposto. Como critérios de inclusão nessa pesquisa foram incluídos 

alunos do último ano de graduação (biomedicina, engenharia civil, farmácia, 

pedagogia e história), com faixa etária entre 18 e 25 anos. Todos os indivíduos 

incluídos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam 

um questionário, relatando o seu conhecimento a respeito do tema “Intolerância 

a Lactose”.  

5- DESENVOLVIMENTO: 

Os dados coletados foram separados em categorias diversas, de acordo 

com o curso de graduação dos indivíduos incluídos e o sexo, trabalhando-se 

sempre com os totais relativos e absolutos em cada categoria. Os nomes dos 

indivíduos não foram relatados em nenhum momento, sendo estes 

caracterizados por números.  

Os dados obtidos foram tabulados dentro de cada categoria, 

proporcionando assim a apuração dos resultados, possibilidade da discussão 

dos mesmos e, subsequente conclusão inerente a eles.  



6- RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o momento o questionário foi aplicado para 20 alunos universitários 

do último semestre de graduação, sendo eles: 10 do curso de farmácia (50%) e 

10 do curso de biomedicina (50%). Todos indivíduos apresentaram idade entre 

18 e 25 anos, sendo no total 15 mulheres (75%) e 5 homens (25%). 

Do curso de farmácia todas as pessoas (100%) acreditam que não 

apresentam intolerância a lactose e apenas uma (10%) respondeu de maneira 

errônea, quando questionada sobre qual a enzima responsável pela quebra da 

lactose. No entanto, 2 pessoas (20%) relataram que passam a ir com mais 

frequência ao banheiro quando ingerem alimentos como leite e derivados, mas 

nenhuma (0%) relatou sentir dores abdominais ou náuseas. 

Em relação aos alunos do curso de biomedicina, todas as pessoas (100%) 

acreditam que não apresentam intolerância a lactose também, apenas uma 

(10%) respondeu de maneira errônea, quando questionada sobre a enzima 

responsável pela quebra da lactose. No entanto, nenhuma pessoa (0%) relatou 

que passam a ir com mais frequência ao banheiro quando ingerem alimentos 

como leite e derivados ou relatou dores abdominais ou náuseas. 
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