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Intolerância a lactose ou alergia a proteína do leite de vaca? 

1. RESUMO 

O Leite e um alimento rico em proteínas de grande importância principalmente 

para crianças, por ser uma fonte de vitaminas. O principal Carboidrato do leite e 

a lactase.  Alguns individuo possuem uma deficiência neste mecanismo de 

digestão desses carboidratos, causando um quadro clinico intolerância a lactose 

Intolerância a Lactose (IL). Diferentemente da IL, existem algumas alergias a 

proteínas do leite que podem ser confundidas, no caso da alergia a proteína do 

leite de vaca (APLV), ela atinge o sistema imunológico contra antígenos, 

desencadeando reações imunologias de hipersensibilidades a estas proteínas. 

2. INTRODUÇÃO 

 A ingestão do leite é muito importante para a saúde pois contém proteínas 

de alta qualidade, sais minerais e vitaminas que auxiliam na construção dos 

tecidos. A deficiência ou ausência da lactase, O intestino delgado deixa de 

produzir a quantidade necessária da enzima lactase, a sua função é a quebra 

das moléculas de lactose e convertê-las em glicose e galactose leva ao quando 

clinico “ intolerância a Lactose”.  A intolerância a lactose no organismo se dá por 

meio da ingestão de leite e derivados, com esta deficiência o organismo possui 

dificuldade de digerir o açúcar que possuem no leite. Causando problemas 

gastrointestinais.¹ 

 Diferentemente da intolerância a lactose existe a alergia a algumas 

proteínas do leite. Pessoas intolerantes à lactose muitas vezes confundem 

intolerância com alergia, pois os sintomas de ambas são parecidos, no entanto 

quando se trata de alergia, não se pode consumir nem leite nem derivados, pois 

neste caso, a alergia é decorrente da proteína do leite.2 

A Alergia a Proteína do Leite (APLV), atinge o sistema imunológico, 

desencadeando reações contra o antígeno, que, neste caso, são as proteínas 

do leite de vaca gerando sinais e sintomas após a ingestão do alimento.3 

Abbas. A. K., Lichtman. A. H., Pillai. S. Em seu livro de imunologia afirmam 

que, as alergias são distúrbios mais frequentes do sistema imunológico e estima-

se que afete 20% da população; além disso doenças alérgicas têm aumentado 

em sociedades industrializadas.4 

3. OBJETIVOS 



Este trabalho tem como objetivo esclarecer e diferenciar estas diferentes 

patologias, mostrando seus mecanismos de ação no organismo, com intuito de 

ajudar a sociedade estas diferentes patologias que têm como semelhança o 

agente causador (o leite). 

4. METODOLOGIA 

 Este estudo trata-se de uma revisão da literatura, em base de dados de 

pesquisas bibliográficas do Periódico CAPS, Lilacas, Pubmed, Scielo, Revista 

Cientifica Moreira Jr, e Revista Viva Saúde.Foram selecionados a partir das 

palavras chaves: Alergia alimentar, alergia a proteína do leite de vaca, 

intolerância a lactose e hipersensibilidades. Os artigos escolhidos foram 

publicados entre os anos de 2005 e 2017.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Intolerância a Lactose 

Intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose, resultado da 

deficiência ou ausência da enzima intestinal chamada lactase.5 

Segundo Maria Cristina Moschoni, pesquisadora Universidade Federal de 

Viçosa/MG, a lactose é um dissacarídeo e é o principal açúcar do leite. Ela é 

formada por dois monossacarídeos: galactose e glicose. O leite de vaca possui 

em média 4,8 g de lactose/100 g e o humano contêm cerca de 7,0 g de 

lactose/100g. Existe tipos e níveis de intolerância. Para todos aqueles que 

apresentam desconforto digestivo após ingestão de leite chamamos 

indistintamente de intolerantes à lactose.6 

Essa patologia é caracterizada por um conjunto de sintomas clínicos que 

acompanha a má digestão de lactose, representando de 2% a 8% de sua parte 

sólida. Este composto pertence ao grupo de carboidratos, incluído no grupo dos 

açúcares, sendo classificado como um dissacarídeo.7 

A estimativa mundial é de que 70% da população sofre de intolerância á lactose. 

A intolerância à lactose pode ser classificada em: Deficiência Primária, 

Deficiência Secundária e Deficiência Congênita. 8  

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com a nossas pesquisas, podemos diferenciar estas patologias de 

acordo com o aspecto de cada uma. Aspectos referentes ao metabolismo 

enzimático na intolerância á lactose e na proteína do leite aspectos 

Imunológicos, bem como sintomatologia. Podemos citar que 70% das pessoas 



possuem um quadro de intolerância a lactose.  E as alergias são distúrbios mais 

frequentes do sistema imunológico e estima-se que afete 20% da população. 
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