
O licopeno é uma substância carotenóide que dá a cor 
avermelhada ao tomate, melancia, goiaba, entre outros 
alimentos. É um antioxidante que, quando absorvido 
pelo organismo, ajuda a impedir e reparar os danos 
às células causados pelos radicais livres. A função 
antioxidante do licopeno é associada aos efeitos das 
dietas ricas em alimentos fontes na contribuição da 
redução dos riscos da ocorrência de câncer de próstata 
e mama, além de estudos na atuação contra o câncer 
de esôfago, gástrico, pulmão e benefícios para câncer de 
pâncreas, cólon, reto, cavidade oral e cervical. Além disso, 
são relatados casos em que o consumo de licopeno está 
sendo inversamente associado ao risco de infarto do 
miocárdio e outras doenças cardiovasculares.

Introdução

Existem, aproximadamente, 600 
carotenóides encontrados na natu-
reza, os quais são constituídos por 
dois grandes grupos, denominados: 
carotenos, que consistem em hi-
drocarbonetos puros, e xantofilas, 
hidrocarbonetos que possuem grupos 
funcionais oxigenados. Desses, 40 
podem ser encontrados nos alimentos 
e, como resultado de uma absorção se-
letiva do trato gastrintestinal, apenas 
14 carotenóides são biodisponíveis, 
biodisponibilidade que se apresenta 
de forma quase ilimitada. Entre esses 
se encontram o beta-caroteno, o al-
facaroteno, a luteína, a zeaxantina e 
o licopeno. O licopeno não somente 
é um dos 600 pigmentos carotenói-
des encontrados na natureza, como  

FONTES, PROPRIEDADES E POTENCIAL
LICoPEno
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Fonte Licopeno (µg/g) ReFeRência

Goiaba 
(Psidium guajava)

53 ± 6  
85 ± 5  
58 ± 9

Padula & Rodriguez-Amaya, 1986 
Porcu, 2004  
Kimura & Rodriguez-Amaya, 2002

Mamão 
(Carica papaya)

19 ± 4  
40 ± 6

Rodriguez-Amaya, 1999  
Kimura & Rodriguez-Amaya, 2002

Melancia 
(Citrullus lanatus)

36 ± 5  
35 ± 2

Niizu, 2003  
Niizu, 2003

pitanga 
(Eugenia uniflora)

73 ± 1  
14 ± 5  
71 ± 9

Cavalcante, 1991  
Porcu, 2004  
Porcu, 2004

tomate 
(Lycopersicon esculentum)

31 ± 20  
35 ± 10

Tavarez & Rodriguez-Amaya, 1994 
Niizu, 2003

Suco de tomate 7,1 ± 5,5 (cis) e 
62 ± 8 (trans) Rodriguez-Amaya, 1999

purê de tomate

cartonado  
133 ± 8 (trans) e 

16 ± 9 (cis) 
Vidro 

134 ± 58 (trans) e 
14 ± 12 (cis) 

enlatado 
114 ± 89 (trans) e 

5,6 ± 2,4 (cis)

Rodriguez-Amaya, 1999  

Rodriguez-Amaya, 1999  

Rodriguez-Amaya, 1999

tomate em pasta

Vidro  
170 ± 61 (trans) e 

31 ± 22 (cis) 
enlatado 

164 ± 53 (trans) e 
21 ± 8 (cis)

Rodriguez-Amaya, 1999 

Rodriguez-Amaya, 1999

catchup 103 ± 41 (trans) e 
10 ± 2 (cis) Rodriguez-Amaya, 1999

Fonte: Pereira, C. A. M. ET AL./Revista Eletrônica de Farmácia, Vol. 6(2), 36-61, 2009

cessárias para que um carotenóide seja 
colorido. Quando o sistema conjugado é 
estendido, a cor também intensifica. Este 
polieno também sofre variações cis-trans 
por isomeria geométrica, induzida por 
luz, energia térmica ou reações químicas.

FontES dE 
LICoPEno

O licopeno é disponível, pela alimen-
tação, através de uma lista não muito 
extensa de frutas e vegetais, ao contrário 
do que acontece com outros carotenóides. 
Acredita-se que o licopeno possa corres-
ponder de 30% a 64% da ingestão total de 
carotenóides, o que equivale aproximada-
mente a 3,7mg/dia. As principais fontes 
de licopeno são o tomate, a goiaba ver-
melha, a melancia, o mamão e a pitanga. 

Os tomates e produtos derivados 
contribuem em mais de 85% na ingestão 
diária de licopeno nos Estados Unidos. 
O conteúdo em licopeno dos tomates 
depende de sua variedade e de seu 
amadurecimento. Por exemplo, tomates 

muito vermelhos podem conter 50mg de 
licopeno por quilo, enquanto que uma 
variedade mais amarela pode conter 
somente 5mg/quilo. O suco de tomate, 
catchup, sopas, pizzas com molho de to-
mate, e molho ao sugo para espaguetes 
são os alimentos que mais contribuem 
na ingestão de licopeno. 

Os carotenóides podem existir nas 
formas isoméricas trans e cis. A expo-
sição à luz, calor ou reações químicas 
pode converter a forma trans em isô-
meros cis. Essas duas formas podem 
diferir em características, tais como a 
intensidade de cor e propriedades físico-
químicas. Os isômeros cis formam-se no 
decorrer do cozimento, processamento 
dos alimentos e estocagem, os quais não 
afetam o conteúdo total de licopeno.

O percentual de isômeros cis e trans 
pode variar em produtos naturais, de-
pendendo do grau de amadurecimento 
e intensidade de cor. Baseado em HPLC 
(Standard High-Performance Liquid 
Cromatography) pode-se dizer que o 
conteúdo em isômero trans encontrado 

também é um dos 25 encontrados no 
plasma e tecidos humanos. 

A palavra licopeno é derivada do 
nome latim do tomate, Lycopersicum 
esculentum.   Trata-se de um carotenóide 
não-cíclico que contém 11 ligações du-
plas conjugadas, arranjadas linearmen-
te. Além das ligações duplas conjugadas 
possui duas ligações duplas não conjuga-
das, o que lhe oferece maior reatividade. 
Não apresenta atividade pro-vitamina 
A porque lhe falta o anel β-ionona, 
como no α-caroteno, β-caroteno e 
β-criptoxantina. É lipossolúvel.

Caracteriza-se por uma estrutura 
simétrica e acíclica de 40 carbonos, cuja 
massa molecular é de 536,85Da. 

Assim como outros carotenóides, 
o licopeno é antioxidante devido a sua 
habilidade de seqüestrar o oxigênio 
singleto e capturar radicais livres pe-
roxil. A ocorrência de radicais livres 
refere-se ao oxigênio singleto e às ditas 
espécies reativas do oxigênio ou ERO(s).  

1O2* + Lyc       3O2 + 3Lyc*

Estas ERO(s) são geradas no curso do 
metabolismo normal, mas são intensi-
ficadas após exposição à xenobióticos 
(e.g., pesticidas). Como efeitos malé-
ficos clivam o DNA, peroxidam lipídios 
insaturados, alteram a atividade enzimá-
tica e despolimerizam polissacarídeos. 
O efeito global é o envelhecimento e 
a morte celular. Compostos naturais 
ricos em duplas ligações conjugadas 
atuam, por seu efeito antioxidante, na 
destruição destes radicais livres. Este é 
exatamente o efeito mais benéfico que 
os carotenóides da dieta ou de formula-
ções podem desempenhar no organismo 
humano ou animal, ou seja, o seqüestro 
e a extinção dos radicais livres. 

A fórmula molecular do licopeno 
é C40H56, sendo mais solúvel em clo-
rofórmio, benzeno e outros solventes 
orgânicos do que em água.

Esse sistema de duplas ligações con-
jugadas constitui o cromóforo responsá-
vel pela sua habilidade de absorver luz na 
região visível, conseqüentemente, pelo 
seu poder corante, sendo responsável 
pela coloração vermelho-alaranjada de 
vegetais nas quais está presente. Pelo 
menos sete duplas conjugadas são ne-
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eStRUtURaS De iSÔMeRoS CIS e TRANSé consideravelmente maior do que a 
forma cis. É fato comum observar que 
aproximadamente 95% do licopeno en-
contrado em alimentos não processados 
seja na forma trans. Porém, em algumas 
frutas ocorrem níveis maiores da forma 
cis. Um estudo recente, utilizando cro-
matografia líquida de alta resolução, 
mostrou que a gama de licopeno na 
forma trans em alimentos processados 
à base de tomate, é altamente variável. 
Os pesquisadores observaram que os 
métodos HPLC normais não separavam 
os isômeros 5-cis dos trans, o que leva a 
superestimar o nível dos trans. Segundo 
o estudo, o isômero trans em alimentos 
varia entre 35% e 96% do licopeno total. 
O isômero 5-cis, o mais predominante 
dos isômeros cis e a forma cis mais do-
minante no plasma humano, varia entre 
4% e 27%. Como previsto, foi observado 
que o calor aumenta o percentual de 
isômeros cis presentes no alimento.

Os níveis de carotenóides no plasma 
e nos tecidos humanos dependem da 
dieta diária. Os níveis plasmáticos de 
licopeno são influenciados por fatores, 
tais como idade, sexo, funcionamento 
hormonal, massa/composição corpórea, 
níveis lipídicos do sangue, consumo de 
álcool e fumo, e pela presença de outros 
carotenóides. Foi também observado 
que os níveis de licopeno nos tecidos 
caem significativamente em pessoas 
que seguem uma dieta sem tomates ou 
derivados durante 15 dias.

A biodisponibilidade do licopeno 
parece estar relacionada às formas iso-
méricas apresentadas. O pH ácido do 
estômago parece contribuir, em peque-
na  parte, na transformação de all-trans 
para cis-isômeros de licopeno. Além 
disso, tem se sugerido que isômeros 
lineares all-trans podem, prontamente, 
agregar-se dentro do intestino e formar 
cristais, reduzindo grandemente sua 
absorção pelas micelas. O efeito do 
tratamento térmico é importante para 
a disponibilidade de licopeno, que tem 
o rompimento de sua membrana faci-
litado, o que proporciona a conversão 
do licopeno da forma trans para a cis, 
aumentando sua solubilidade e con- 
seqüentemente sua disponibilidade.

A absorção de licopeno em humanos 
está na faixa de 10% a 30%, sendo o resto 
excretado. 

O processo de absorção ocorre de 
forma passiva, ou seja, sem gasto de 
energia, mas pouco se sabe sobre o apro-
veitamento do licopeno no interior da 
mucosa. Estudos sugerem que o licope-
no seja transportado entre as células por 
proteínas específicas ou migre agregado 
a gotas lipídicas. No enterócito, o licope-
no não é transformado em vitamina A, 
como ocorre com outros carotenóides, 
mas metabólitos oxidativos do licopeno 
têm sido encontrados no soro humano, 
embora pouco se saiba sobre os locais 
e mecanismos envolvidos em sua for-
mação. O licopeno sai do enterócito 
carreado por quilomícrons que, pela 
ação da enzima lipase lipoprotéica, vão 
sendo retirados e absorvidos de forma 
passiva por vários tecidos, incluindo os 
adrenais, renais, adiposos, esplênicos, 
dos pulmões e dos órgãos reprodutivos. 
Esses carotenóides podem se acumular 
no fígado ou ser envolvidos pela lipopro-
teína de densidade muita baixa (VLDL) 

e levados novamente 
ao sangue.

Pesquisas demons-
traram que uma die-
ta rica em gorduras 
aumenta a capacida-
de de absorção dos 
licopenos ingeridos. 
Alguns medicamentos 
para baixar a taxa de 
colesterol, bem como 
alguns substitutos de 
gorduras, como o oles-
tra, por exemplo, difi-
cultam sua absorção. 
O processamento de 
tomates que envolve 
tratamento térmico 
apresenta como re-
sultado a liberação de 
licopeno pela matriz 
celular, tornando o 
mesmo mais biodis-
ponível. Um estudo 
mostrou, inclusive, que 
a absorção de licopeno 
da massa de tomate 
cozido era 3,8 vezes 
maior do que no caso 
de tomates frescos. 
Como mencionado, a 
absorção do licopeno 
pode também ser afeta-

da pela presença de outros carotenóides; 
em alguns estudos  foi observado que o  
β-caroteno aumenta a absorção de licope-
no, enquanto a presença de cantaxantina 
parece diminuir sua absorção.

O licopeno e outros carotenóides 
lipofílicos são carregados pelo corpo por 
LDL (low-density lipoproteines) e outras 
lipoproteínas. As maiores concentra-
ções de licopeno estão nos testículos, 
glândulas adrenais, fígado e próstata. 
De fato, o licopeno representa até 80% 
dos carotenóides totais encontrados nos 
testículos e glândulas adrenais.  

o LICoPEno  
E A SAúdE

Apesar de não ser considerado um 
nutriente essencial, pesquisas têm de-
monstrado que o licopeno pode trazer 
diversos benefícios para a saúde humana. 

Os primeiros efeitos benéficos do 
licopeno foram observados em ani-

13 - cis licopeno

all - trans licopeno

15 - cis licopeno

11 - cis licopeno

9 - cis licopeno

9 - cis licopeno

5 - cis licopeno
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mais, em 1959. Embora os primeiros 
resultados tenham sido promissores, as 
pesquisas subseqüentes sobre os efeitos 
biológicos do licopeno foram poucas. 
Mais recentemente, alguns trabalhos 
em culturas celulares e estudos epi-
demiológicos em humanos e animais 
procuraram investigar de forma mais 
consistente os possíveis efeitos bené-
ficos do licopeno. Rapidamente, esses 
estudos epidemiológicos revelaram 
a existência de uma forte associação 
entre um maior consumo de tomates 
e derivados, maiores níveis de licopeno 
no soro e redução do risco de alguns 
tipos de cânceres. 

Pesquisas em culturas celulares 
mostraram as primeiras evidências do 
potencial anticancerígeno do licopeno. 
Em estudos in vitro, o licopeno reprimiu 
o crescimento de linhas celulares de cân-
cer humano (leucemia, endometrioma, e 
das células da mama e dos pulmões). Da 
mesma forma que os estudos em culturas 
celulares, pesquisas com roedores eviden-
ciaram o efeito preventivo do licopeno 
para determinados cânceres, tendo sido 
comprovada a inibição do crescimento 
e desenvolvimento de células tumorais 
mamárias, pulmonares e do cólon.

Em humanos, vários estudos epi-
demiológicos encontraram uma forte 
associação entre as fontes alimentícias 

de licopeno, concentração plasmática 
de licopeno e risco reduzido de contrair 
determinados cânceres. Em uma análise 
de 72 estudos epidemiológicos que in-
vestigaram a relação entre o consumo 
de tomates e derivados, ou seja, taxa de 
licopeno no sangue e o risco de contrair 
câncer, foram encontrados 57 estudos 
que mostravam uma relação inversa en-
tre a ingestão de tomates e derivados, ou 
nível de licopeno no sangue, e o risco de 
câncer. Desse total, 35 apresentaram re-
sultados estatisticamente significativos, 
sendo os outros 22 não significativos. Os 
15 restantes não encontraram nenhu- 
ma associação. Nenhum dos estudos 
mostrou uma associação adversa.  Os 
cânceres examinados nos 72 estudos 
foram de pulmão, estômago, cólon, 
boca, esôfago, pâncreas, próstata, rins, 
mamas, ovário, e o câncer cervical e seus 
precursores. As mais fortes associações 
foram encontradas no caso dos cânceres 
da próstata, do estômago e do pulmão.

O licopeno é encontrado na próstata 
humana, sugerindo a possibilidade bio-
lógica de um efeito direto deste carote-
nóide na função da próstata e na função 
da carcinogênese. O mecanismo de ação 
do licopeno no câncer de próstata inclui 
inibição da proliferação celular, efeitos 
antiandrógenos e anti-crescimento, 
aumento da comunicação intercelular, 

através do aumento de junções do tipo 
gap entre as células, e modulando a 
progressão do ciclo celular. A interação 
célula a célula via junções do tipo gap 
é considerada um fator fundamental na 
homeostase tecidual, sua alteração está 
associada com o fenótipo neoplásico. 

Em uma das pesquisas realizadas, 
foi observado que o risco para o desen-
volvimento de câncer de próstata di-
minuiu significantemente em homens 
que consumiram maiores quantidades 
de produtos à base de tomate. Dessa 
forma, alimentos ricos em licopeno 
passaram a ser utilizados nas inter-
venções dietéticas de pacientes com 
câncer de próstata. 

Pesquisadores investigaram os efei-
tos do licopeno na proliferação de uma 
linhagem de células cancerosas esta-
belecidas, KB-1, comparando-as com a 
cultura celular primária obtida da mu-
cosa normal. O licopeno exerceu uma 
inibição significante sobre a proliferação 
de células KB-1, enquanto a mucosa 
oral normal não foi afetada. Concluiu-se 
que o licopeno é um quimiopreventivo 
promissor, bem como um agente anti-
proliferativo e anticarcinogênico.

Uma revisão bibliográfica efetua-
da em 2008 identificou métodos de 
prevenção e efeitos do licopeno sobre 
células cancerosas in vitro e em hu-

manos. No primeiro caso, ou 
seja, in vitro, o licopeno teve 
efeito antimetastático, sendo 
um agente antiproliferativo, 
anticarcinogênico, inibindo a 
adesão, invasão e a migração 
de células, o que pode reduzir 
a ocorrência ou a progressão 
do câncer de próstata. Já em 
humanos, ingestões elevadas 
de licopeno, particularmente 
produtos cozidos, estiveram 
associadas com aproximada-
mente 10% a 20% no risco de 
câncer de próstata; concen-
trações séricas e prostática 
de licopeno aumentaram os 
danos oxidativos do DNA no 
tecido da próstata de homens 
que reduziram o consumo de 
licopeno através do molho de 
tomate, precedendo a prosta-
tectomia radical programada.

O consumo de licopeno 
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também está sendo inversamente asso-
ciado com risco de infarto do miocárdio. 
A oxidação da molécula de LDL é o passo 
inicial para o desenvolvimento do pro-
cesso aterogênico e conseqüente doença 
coronária; embora exista um limite na 
evidência de que uma suplementação 
de licopeno possa reduzir os níveis de 
LDL-colesterol. Um possível mecanis-
mo para o efeito protetor do licopeno 
contra doenças cardíacas é a inibição de 
uma enzima (HMGCoA redutase) que 
é importante na síntese do colesterol.

Alternativamente, alguns meca-
nismos não-antioxidantes podem ser, 
também, responsáveis pelos efeitos 
benéficos do licopeno. O aumento da 
concentração de licopeno no corpo pode 
regular funções de genes, melhorar a 
comunicação celular, modular a res-
posta hormonal e imune ou regular o 
metabolismo, diminuindo assim o risco 
para doenças crônicas.

Pesquisas constataram que o con-
sumo diário de produtos do tomate, 
contendo 15mg de licopeno, aliado a 
outros fitonutrientes do mesmo, au-
mentou significativamente a proteção 
às lipoproteínas do estresse oxidativo 
ex vivo. Esses resultados indicam que 
o licopeno absorvido de produtos de 
tomate atua como antioxidante in vivo.

InGEStão dIárIA 
E doSAGEm 

tErAPêutICA
É difícil determinar qual é a ingestão 

diária de licopeno. Um estudo norte-
americano reporta que a ingestão diária 
deve ser de 3,7mg; outras populações 
apresentam valores bem menores, tais 
como 1,3mg/dia na Alemanha, 1,1mg/dia 
na Inglaterra, e 0,7mg/dia na Finlândia.

Já a dosagem terapêutica de li-
copeno varia de 6 a 60mg diárias. As 
dosagens citadas na literatura incluem 
em torno de 6mg para a redução do 
risco de câncer de próstata.  As mesmas 
6mg para a redução do risco de câncer 
de pulmão em mulheres não fumantes e 
12mg para homens não fumantes; 30mg 
para diminuir o crescimento de câncer 
de próstata e 60mg para redução do 
LDL colesterol.

LICoPEno 
SIntétICo E 
SuPLEmEntAção

O licopeno sintético parece ser 
equivalente ao licopeno natural em 
relação à sua biodisponibilidade e com 
semelhante conteúdo isomérico. Isso 
foi observado em um estudo, no qual o 
licopeno sintético não apresentou mo-
dificação na biodisponibilidade, quando 
comparado ao licopeno natural. Nesse 
estudo, os autores suplementaram por 
28 dias, três diferentes grupos, com 12 
indivíduos cada, utilizando licopeno sin-
tético (15mg), licopeno natural (15mg) 
e placebo. A dose administrada resultou 
no aumento de duas a três vezes mais 
licopeno no soro, quando comparado ao 
grupo-placebo. O aumento na quantida-
de de licopeno foi similar para os grupos 
suplementados com licopeno sintético 
e natural. 

A suplementa-
ção com licopeno 
não altera os níveis 
séricos; por algum 
mecanismo ainda 
desconhecido, os 
níveis plasmáti-
cos de licopeno 
permaneceram 
relativamente 
normais após a 
suplementação, 
o que pode cons-
tituir uma válvula 
de segurança.

Segundo estudos, a 
suplementação de licopeno 
pode melhorar os parâmetros de 
dano oxidativo induzidos pela doença 
arterial coronariana e exercícios in-
tensos; a suplementação de licopeno 
também tem sido associada à redução 
da peroxidação lipídica.

Verificações das possibilidades anti-
carcinogênicas do licopeno devem ser 
tratadas com muita cautela, especial-
mente quando são traduzidas à popu-
lação como recomendação, visto que 
melhores resultados têm sido atribuídos 
à ingestão de produtos derivados do 
tomate, os quais, muitas vezes, contêm 
excessivas quantidades de sódio. Logo, 
recomendações que visam à garantia de 

um ambiente bioquímico celular mais 
protegido contra agentes cancerígenos 
podem induzir à carcinogênese por 
outras vias; a partir, por exemplo, da 
agressão à mucosa gástrica provoca-
da pelo excesso de sódio contido em  
molhos, como por exemplo, o catchup. 
Um estudo apontou que, na verdade, não 
são os compostos isolados e ingeridos 
sob a forma de suplemento que podem 
diminuir o risco de câncer ou doença ar-
terial, mas sim uma gama de nutrientes 
originários de fontes alimentares. 

ConCLuSão
O papel do licopeno na saúde huma- 

na está baseado na sua poderosa ca-
pacidade antioxidante. O seu efeito 
antioxidante dá-se devido a sua estru-
tura química, no qual se fundamentam 

principalmente no sis-
tema de duplas ligações 

conjugadas, tornando 
possível a captação de 
radicais livres. O licope-

no encontrado 
em tomates e 
seus subprodu-

tos processa-
dos, goiaba 
vermelha, 
m a m ã o , 
melancia e 
pitanga, têm 

importante 
função em de-

terminados ti-
pos de câncer e, 

principalmente, no 
câncer de próstata, onde 

os possíveis mecanismos de pro-
teção são por intermédio do seqüestro 
de radicais livres, modulação do me-
tabolismo do carcinoma e inibição da 
proliferação celular. Porém, muitos es-
tudos ainda devem ser realizados para 
esclarecer as principais funções deste 
carotenóide, a quantidade e/ou por-
ções de alimentos fontes que devem ser 
consumidos diariamente, bem como os 
efeitos do licopeno relacionados com a 
redução do risco de desenvolvimento 
de doenças cardíacas. Além disso, mais 
estudos devem ser desenvolvidos com 
relação à eficácia e a segurança de 
pílulas contendo somente licopeno.
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