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Enzyfor é um mix de enzimas composto por protease, lactase, lipase, bromelina e amilase, indicado para facili-
tar a digestão de todos os macronutrientes, incluindo alimentos proteicos, lácteos e/ou gordurosos. 

ENZYFOR&
ENZYLACTO
Auxiliam na Digestão e Hidrólise de
Gorduras, Carboidratos, Lactose
e Proteínas

Enzyfor

Enzylacto é um mix de enzimas composto por alto teor de lactase, acompanhado de protease e lipase, auxilian-
do a digestão de alimentos lácteos por intolerantes à lactose.

Enzylacto



Enzimas Digestivas 

As enzimas digestivas são produzidas e secretadas no sistema gastrointestinal com a finalidade de hidrolisar 
gorduras, carboidratos e proteínas em estruturas menores, facilitando a absorção dos nutrientes. A sua 
suplementação, quando indicada, promove melhora nos sintomas de inúmeras doenças caracterizadas pela 
função digestiva parcial ou totalmente comprometida (Ianiro et al., 2016).

As enzimas digestivas são utilizadas na prática clínica como terapia para várias doenças que acometem o 
aparelho digestivo, principalmente aquelas que atingem o pâncreas (responsável pela produção do suco 
enzimático com 10 enzimas) e as vilosidades do intestino delgado (que produz lactase) (Ianiro et al., 2016).

Usos Terapêuticos das Enzimas Digestivas

A suplementação de enzimas pancreáticas é uma terapia de escolha para o manejo da insuficiência pancreática 
em pacientes com pancreatite crônica, câncer do pâncreas e fibrose cística. Outra relevante aplicação das enzimas 
digestivas é na intolerância à lactose. É estimado que 75% dos indivíduos ao redor do mundo apresentam 
hipolactasia ou alguma redução da atividade da lactase, especialmente durante a fase adulta. Recentes estudos 
também sugerem que as enzimas digestivas podem ser úteis na doença celíaca (Ianiro et al., 2016).

A suplementação com enzimas desempenha um papel integral no gerenciamento de diversas desordens 
digestivas, além de demonstrar benefícios em condições associadas com uma má digestão.
Efeitos sinérgicos tem sido observados com o uso da combinação de enzimas (Roxas, 2008).

Na tabela abaixo se encontram resumidas as principais enzimas que atuam na 
digestão, bem como seu local de origem, ativador e substrato.

Enzima Origem Ativador Substrato

Amilase salivar

Pepsinas (tripsinogênio)

Tripsina (tripsinogênio)

Quimotripsina
(quimotripsinogênio)

Lipase pancreática

Amilase pancreática

Lactase

Lipase intestinal

Maltase

Sucrase

Amido

Proteínas e polipeptídeos

Proteínas e polipeptídeos

Proteínas e polipeptídeos

Triglicerídeos

Amido

Lactose

Monoglicerídeos

Maltose e maltotriose

Sacarose

N/A

HCl

Enteroquinase

Tripsina

Agentes emulsificantes

Cl-

N/A

N/A

N/A

N/A

Mucosa intestinal

Mucosa intestinal

Mucosa intestinal

Mucosa intestinal
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Lactase 

A lactose é um dissacarídeo (β-galxtosil-1,4-glicose) que, quando ingerida, é hidrolisada em 2 monossacarídeos 
(glicose e galactose) que são absorvidos via transporte ativo. Esta hidrólise ocorre por meio da enzima lactase, 
presente nas vilosidades intestinais. A presença excessiva de lactose no lúmen intestinal devido à deficiência de 
lactase (hipolactasia) cria um gradiente osmótico, no qual água e sódio são secretados no lúmen do intestino 
delgado, aumentando o volume e reduzindo a consistência do conteúdo intestinal, acelerando, assim, o trânsito 
gastrointestinal. Desta forma, a lactose alcança o colón, onde é fermentada por bactérias. 

Essa digestão produz ácidos graxos de cadeia curta e gases (incluindo dióxido de carbono, metano e hidrogênio), 
podendo promover sintomas gastrointestinais. 
A presença de sintomas abdominais devido à pobre absorção de lactose, observada em alguns pacientes, define 
clinicamente a intolerância à lactose (IL).

O tratamento da IL consiste em controle dos sintomas, envolvendo reeducação alimentar, com restrição no 
consumo de leite e derivados, consumo de produtos pré-digeridos e/ou terapia de reposição de enzimas via 
ingestão exógena de lactase.
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Bromelina 

Bromelina é o nome geral para a família contendo sulfidril, enzimas proteolíticas derivadas do abacaxi e de seu 
caule. Além disso, a bromelina contém peroxidase, fosfatase ácida, diversos inibidores de protease e cálcio 
orgânico ligado, sendo comumente usada como um suplemento para auxiliar a digestão de proteínas.
Ao contrário das enzimas pancreáticas, a bromelina tem uma faixa de pH relativamente ampla, na qual ela pode 
permanecer efetiva, providenciando atividade proteolítica no estômago, bem como no intestino delgado. 
Consequentemente, pode ser usada como em casos de deficiência de pepsina e/ou tripsina. Em combinação com 
enzimas pancreáticas, ela também facilita a digestão na insuficiência pancreática exócrina, no qual auxilia na 
redução de gordura nas fezes, ganho de peso e alívio da dor, flatulência excessiva e diarreia (Roxas, 2008).

Dismotilidade Gastrointestinal
Pós-Operatória (Íleo)

Recuperação da distenção abdominal
e aumento do conteúdo de água no bolo fecal. 

Constipação Melhora a liberação fecal nos pacientes.

Insuficiência Pancreática Exócrina Melhora a digestão.

Náusea, vômito e diarreia
Neutraliza os efeitos de patógenos intestinais 
causadores destas desordens (Manzoor
et al., 2016)

Aplicações da Bromelina no Trato Gastrointestinal



Estudos Clínicos

Lactase Promove Redução Maior que 70% dos Sintomas de Intolerância à Lactose

Uma dieta livre de lactose é comumente prescrita para indivíduos com hipolactasia. Neste estudo, testou-se a 
eficácia da ingestão diária de lactase em adultos com hipolactasia.

Grupo 1
Baixas doses de lactase

6750 U

Grupo 2
Dose padrão de lactase

11.250 U

Um total de 134 voluntários que foram positivos para hipolactasia receberam:

Lipase

A Lipase é uma enzima que cliva hidroliticamente um 
ânion de ácido graxo de um triglicerídeo ou fosfolipídio, 
ou seja, é responsável pela quebra e absorção de 
gorduras nos intestinos. A suplementação pode ser 
benéfica nos casos de indigestão, doença celíaca, 
fibrose cística e doença de Crohn.
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Num estudo com 40 crianças com doença celíaca, aquelas que receberam terapia de 
enzimas pancreáticas (incluindo a Lipase) demonstraram ligeiro ganho de peso, se 

comparados ao grupo que recebeu placebo (Carroccio et al., 1995).

Em estudo que envolveu 18 pessoas, suplementos contendo Lipase e outras enzimas 
pancreáticas demonstraram a capacidade de reduzir timpanismo do estômago ou ceco 
(bloating), gases e sensação de desconforto após refeição rica em gorduras. Como alguns 

desses sintomas são associados à síndrome de intestino irritável, algumas pessoas com 
esta condição podem experimentar melhoras com o uso de enzimas pancreáticas (Suarez 

et al., 1999).



O aparecimento de sintomas gastrointestinais durante os ensaios foi monitorado. Os voluntários foram submetidos 
ao teste H2 no ar expirado, uma técnica que vem sendo utilizada cada vez mais em clínica e pesquisa, por ser um 
método preciso na medição da absorção de carboidratos. Após a administração da lactase, ocorre uma redução 
da concentração do hidrogênio expirado.

Resultados

•   Após a ingestão de lactase, os níveis de excreção de H2 foram reduzidos em 75% (baixa dose) e em 87% (dose  
   padrão) nos indivíduos que apresentavam um grau reduzido de absorção da lactose, e em 74% (baixa dose) e   
   em 88% (dose padrão) nos intolerantes;
•   Neste último grupo, a pontuação total dos sintomas foi reduzida em 76% (baixa dose) e em 88% (dose padrão)  
   (P <0,0001).

Parâmetro

Redução dos níveis
de excreção de H2

Baixa dose Dose padrão Baixa dose Dose padrão

75% 87% 74% 88%

- - 76% 88%
Redução da
pontuação
total dos
sintomas

Indivíduos mal absorvedores da lactose Indivíduos intolerantes à lactose

Conclusão

A administração oral de lactase é eficaz na redução dos 
sintomas e na excreção de hidrogênio na hipolactasia 
avaliada pelo teste H2 no ar expirado (Portincasa et al., 
2008).
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Enzimas Digestivas Auxiliam na Absorção de Gordura e Proteínas em Pacientes 
com Insuficiência Pancreática Exócrina 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia e segurança do mix de enzimas composto por amilase, lipase e 
proteinase em pacientes com Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE) com e sem diabetes mellitus (DM) 
concomitante (Whitcomb et al., 2016).

Grupo 1
Pancrelipase 

72000 unidades/refeição e 
36000 unidades/lanche

Grupo 2
Placebo

Pacientes com pancreatite ou pancreatectomia parcial ou total foram
randomizados para receberem durante 7 dias:

Resultados

•   A média de alteração na absorção de nutrientes foi melhor com pancrelipase versus placebo em pacientes com     
   DM (CFA, 36.0% vs. 7.5%; CNA, 33.4% vs. 3.7%) e sem DM (CFA, 25.2% vs. 12.3%; CNA, 39.1% vs. 17.6%);
•   A incidência de efeitos adversos, que incluíram hipoglicemia e hiperglicemia, foi similar no grupo pancrelipase e  
   placebo.

Conclusão

Pancrelipase melhora a absorção de proteínas e gorduras em pacientes com insuficiência pancreática exócrina 
devido a pancreatite ou pancreatectomia, com ou sem diabetes mellitus.

Os parâmetros avaliados incluíram alterações no coeficiente de absorção de gordura (CFA) e absorção de 
nitrogênio (CNA) no início e ao final do estudo.
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Informação Nutricional - Porção de 3g (1 sachê):

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético

Carboidratos

Proteínas

Sódio

12kcal – 51kJ

2g

1g 

0mg

1

1

1

0

Mix de Enzimas Concentração por 3 g (1 sachê)

Bromelina (fonte: Ananas comosus)

Amilase (fonte: Aspergillus oryzae)

Protease (fonte: Aspergillus niger e A. oryzae)

Lactase (fonte: Aspergillus oryzae)

Lipase (fonte: Candida rugosa)

16.000.000 PU (533,33 mg)

24.000 DU (240 mg)

6.000 PC (100 mg)

4.000 ALU (40 mg)

1.000 FIP (8 mg)

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

Informação Nutricional -  Enzyfor

Indicação de Uso

Indicado para indivíduos  portadores de hipocloridria senil ou medicamentosa e para auxilio da 
digestibilidade alimentar.
Este produto deve ser destinado para o preparo de alimentos.
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Informação Nutricional - Porção de 2g (1 sachê):

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético

Proteínas

Carboidratos dos quais:

Açúcares

Polióis

Amido

7kcal – 29kJ

0,2g

1,6g

0g

0g

0g

0

0

1

**

**

**

Enzimas Concentração por 2g (1 sachê)

Lactase (Aspergillus oryzae)

Protease (Aspergillus niger e Apergillus oryzae)

Lipase (Candida rugosa)

10.000 ALU (103mg)

630 BLGU (92mg)

600 FIP (3mg)

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra 
alimentar e sódio.

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.

Informação Nutricional -  Enzylacto

Indicação de Uso

Produto destinado ao preparo de alimentos.
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