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Lactase   
Enzima que hidrolisa a lactose 
 
Atividade enzimática: em torno de 5000 ALU/g 
CAS: 9031-11-2 
USO ORAL  
Uso adulto e pediátrico 
 
A lactase ou beta-d-galactosidase, é uma enzima obtida de um fungo, Aspergillus oryzae, usada para hidrolisar a 
lactose em glicose e galactose, em pacientes com intolerância a lactose.  
Algumas pessoa não produzem uma quantidade suficiente desta enzima e por isso sofrem de intolerância a lactose, 
ou seja, sofrem pela falta de capacidade do corpo de degerir o leite e seus derivados. A deficiência de lactase ocorre 
com maior frequência na raça negra, e em menor escala na raça branca. Nestes casos, a suplementação oral é feita 
para diminuir os sintomas da intolerância à lactose, como inchaço, cólicas, flatulência e diarréia, após o consumo de 
alimentos lácteos.  
 
 

Propriedades 
 Enzima digestiva  

 Ajuda a quebrar o açúcar do leite e seus derivados na digestão 
 

Dose usual / Posologia  
CÁPSULAS: A dose usual na forma de cápsulas varia entre 1750 e 9000 unidades FCC (ou ALU) administrados 15 
minutos antes da ingestão de leite ou derivados. 
Outras doses preconizam 400 a 1.000mg administrado 15 minutos antes da ingestão de leites e derivados 
(BATISTUZZO, 2011).  
A administração da Lactase em um período muito anterior à ingestão do alimento compromete sua eficácia. 
 
Crianças: Crianças também podem fazer uso da Lactase, no entanto, a dose pediátrica é menor, ficando entre 10 a 
13mg por quilo (dosagem diária máxima indicada para as crianças). 
 
GOTAS: A Lactase na forma de gotas deve ser adicionada ao leite antes da sua administração, para promover a 
digestão prévia da lactose presente neste alimento. Quinze gotas hidrolisam toda lactose de 1 litro de leite, sob 
refrigeração, em 24 horas. Um litro de leite contém aproximadamente 50 g de lactose. 
 

Indicações e aplicações  
A lactase é indicada para pessoas com intolerância a lactose, para auxiliar na digestão dos leite e seus derivados.   
A lactase é indicada para adultos e crianças.  
 

Contraindicações  
Diabéticos com deficiência de Lactase devem estar atentos, pois a lactose antes indigesta, passa a ser metabolizada 
com a utilização de Lactase e proverá calorias que precisam ser contabilizadas na dieta (ex. 50g de lactose fornecerá 
25g de glicose e 25g de galactose). Galactosêmicos não devem ingerir alimentos lácteos, mesmo com a utilização de 
Lactase. 
 

Reações adversas  
Dados não encontradas nas literaturas consultadas.  
 

Interações medicamentosas  
Dados não encontrados nas literaturas consultadas.  
 

Recomendação farmacotécnica: 
Pode ser associada a outras enzimas digestivas.  
Não é necessário manipular em cápsulas ácido resistentes.  
Alguns produtos trazem sua dosagem expressa em unidades FCC (ou ALU)  e usam a relação 14.000 unidades FCC/g 
(ou ALU). Deve-se sempre consultar o certificado de análise da matéria-prima para assegurar a relação da unidade.   
Excipientes e conservantes compatíveis: benzoato de sódio, dióxido de silício coloidal, manitol, citrato de sódio 
anidro, celulose microcristalina. 
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Informações de armazenamento 
Verificar condições de armazenamento no rótulo do produto.  

 
 
Sugestões de fórmulas 
 
Cápsulas de Lactase  
Lactase     200mg 
Excipiente (sem lactose) qsp 1 cápsula 
Mande   cápsulas  
 
Posologia: Ingerir 1 cápsula no momento da ingestão de alimentos lácteos.   
 
Lactase em gotas orais   
Lactase    20mg 
Glicerina    0,5mL 
Benzoato de sódio  2mg 
Água purificada   qsp 1mL 
Mande em frasco com  ..... mL 
 
Posologia: Inserir 15 a 20 gotas para cada litro de leite, 24 horas antes da ingestão.  
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