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Exame para detecção da intolerância à lactose oferece resultados em apenas 20 minutos.Ainda pouco
conhecido no Brasil, o também chamado “Quick Lactase Test” é uma nova alternativa para o diganóstico da
hipolactasia. Entenda melhor como esse exame é realizado e quais suas vantagens.
Sabe-se que após o desmame, inicia-se um lento declínio da produção da enzima lactase na mucosa intestinal
levando à hipolactasia em adultos. Acredita-se que um terço da população mundial é afetada, com maiores
incidências na população de origem asiática e africana.

SOBRE O EXAME
A finlandesa Biohit desenvolveu um teste capaz de detectar a hipolactasia através de uma biópsia obtida durante
uma endoscopia da parte superior do intestino. “A amostra é incubada com lactose e uma reação de cor irá se
desenvolver em 20 minutos como resultado da hidrólise da lactose (resultado positivo). Não ocorrerá reação
(resultado negativo) em casos de severa hipolactasia”, explica um estudo clínico realizado com 80 pacientes na
Finlândia. Em outras palavras, quando a amostra contém lactase, ocorrerá uma reação química, gerando uma
coloração. A ausência desta coloração demonstra que o paciente não está produzindo a enzima lactase em seu
organismo.

VANTAGENS
A novidade é o fato que este é o primeiro exame do gênero a identificar o grau de hipolactasia do paciente. A
detecção da hipolactasia severa (ausência completa da enzima), ou da hipolactasia média poderá auxiliar o
gastroenterologista e nutricionista a definirem o melhor tratamento para o paciente. Além disso, o paciente, ao
final de seu exame, já poderá obter o resultado na hora e sair do consultório com o tratamento mais adequado ao
seu caso.

KIT PARA INTOLERÂNCIA À LACTOSE
Com registro no País desde 2005, o Kit para Intolerância à Lactose é comercializado com exclusividade no
Brasil pela Alka Tecnologia em Diagnósticos. Mari Sato, gerente de produtos da Empresa, explica que este
exame poderá ser realizado por gastroenterologistas e laboratórios em todo o país. Os profissionais que
desejarem obter maiores informações sobre este exame e os pacientes que desejarem saber onde o exame é
realizado devem entrar em contato com a Alka – www.alka.com.br
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