Lactose em medicamentos pode ser prejudicial?
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A lactose é frequentemente usada como um excipiente em medicamentos em forma de pílulas e comprimidos.
Esse excipiente é geralmente usado para aumentar o volume total do comprimido ou ainda deixar o comprimido
com um sabor agradável ao paladar (pois a lactose possui sabor adocicado)
Sabemos que um comprimido possui apenas alguns miligramas. Será que a lactose nesses medicamentos,
mesmo em pequena quantidade, pode ser realmente prejudicial para pessoas com intolerância à lactose?
Dois estudos, um realizado pela Universidade de Cardiff, no Reino Unido, e outro pela Universidade de
Kentucky, nos EUA, apresentam análises das quantidades de lactose contida em diversos medicamentos.
Uma das questões levantadas em ambos os estudos é que os excipientes geralmente não são descritos na área
externa da caixa do medicamento. Tampouco é indicado na bula do medicamento a quantidade de lactose por
comprimido, dificultando tanto para o médico, quanto para o paciente, identificar se aquele medicamento
contém lactose e em qual quantidade.
Segundo ambos os estudos, a quantidade de lactose contida em cada comprimido varia bastante, entre 30mg a
300mg!! A média ficou em 50mg por comprimido. Dependendo do problema de saúde que o paciente enfrenta e
o tratamento prescrito, ele poderá acabar ingerindo diversos comprimidos ao dia, o que pode acarretar em uma
quantidade de lactose que eventualmente possa causar sintomas.
Apenas como exemplo, caso o paciente acabe ingerindo medicamentos que cheguem a cerca de 1.500mg de
lactose ao dia, essa porção equivalerá a 30 ml de leite. Trinta mililitros equivalem a duas colheres de sopa.
Ainda uma quantidade muito pequena para causar sintomas de intolerância à lactose em uma maioria das
pessoas com IL. Mas sabemos que a suscetibilidade à lactose pode variar bastante de pessoa para pessoa e a
lactose como excipiente em medicamentos pode ser prejudicial à saúde de alguns pacientes.
Sugestão: se você tem uma intolerância à lactose mais severa, relate essa questão ao seu médico e peça sempre
para que ele prescreva medicamentos que sejam isentos de lactose. De forma geral, as versões líquidas dos
medicamentos orais não contêm lactose.
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