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INTRODUÇÃO 
 

O câncer causou em 2013 mais de 8 milhões de mortes em todo o mundo, tornando-se a segunda maior causa 

de morte, apenas atrás de doenças cardiovasculares (WASHINGTON DC, 2015). No Brasil, a estimativa 

para o ano de 2015 é de aproximadamente 576 mil novos casos de câncer em homens e mulheres (BRASIL, 

2015). 

O licopeno é um composto funcional considerado como promissor para a terapia do câncer, pois funciona 

no nosso organismo como um antioxidante eliminando espécies ativas de oxigênnio resultantes de nosso 

metabolismo (STRINGHETA et al., 2014). 

Logo, é de fundamental importância revisar estudos relacionados ao licopeno a fim de se discutir sobre seus 

benefícios como agente preventivo tendo por finalidade a promoção da saúde coletiva (BRASIL, 2014). 

Sendo assim, este trabalho teve por objetivo revisar na literatura científica a fim de demonstrar a importância 

do licopeno na prevenção do câncer. 

 

METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa teve caráter de revisão de literatura e para desenvolvê-la foram pesquisados artigos científicos 

nas bases de dados: Pubmed, Highwire Press, Science Direct, Annual Reviews e Scielo. Também foram 

consultados livros da área, bem como documentos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério 

da Saúde e Instituto Nacional do Câncer (INCA). Foram incluídos documentos e artigos nas línguas 

portuguesa, espanhola e inglesa, publicados entre os anos de 2005 a 2015. Na busca, foram utilizados os 

termos: licopeno, prevenção e câncer, usados isoladamente ou em combinação de pesquisa, assim como 

seus respectivos unitermos em inglês. 

 

Dieta e câncer 

 

A exposição continuada a fatores exógenos tais como o tabagismo, o alcoolismo, uma dieta rica em alimentos 

gordurosos, como fast food, aumentam o risco de alguns tipos de câncer. Por outro lado, uma dieta isenta 

de carnes vermelhas e embutidas, com quantidades adequadas de legumes, verduras, frutas, e mais a prática 

de exercícios é uma forma de se prevenir o câncer (GRANT e HAMILTON, 2012). 

No mundo a maioria das tradições culinárias populares fornecem fontes dietéticas potencias promotoras da 

angiogénese, pois tem a capacidade de suprimir o crescimento detumores microscópicos e controlar o 

crescimento de vasos sanguíneos. Assim, uma dieta balanceada rica em substâncias funcionais como o 

licopeno, pode prevenir ou reduzir os riscos de desenvolver a doença e, isso devido a sua ação antioxidante 

que impede que os radicais livres deteriorem as células (LÓPEZ, 2014). 

 

O Licopeno 

 

O licopeno é um carotenoide encontrado na natureza nos pigmentos lipossolúveis avermelhados de alimentos 

de origem vegetal, encontrado também em alimentos crus e transformados, assim como no plasma humano 

(KOPEC et al., 2010). 

O licopeno não possui uma IDR (ingestão diária recomendada), mas alguns autores consideram que uma 

ingestão de 5 a 7mg ao dia desse nutriente seria o suficiente para prevenir doenças crônicas (RAO e ALI, 

2007). Em países desenvolvidos como nos Estados Unidos e Dinamarca é possível observar uma maior 

preocupação com as quantidades recomendas de ingestão diárias do carotenóide licopeno, sendo atribuídos 

as respectivas quantidades de 7,8mg/dia e 1,4mg/dia (STRINGHETA et al, 2014). 

 

 



Biodisponibilidade 

 

O processamento através do calor rompe as paredes celulares, enfraquecendo o elo entre o licopeno e a matriz 

do alimento aumentando a área de superfície favorecendo sua digestão, em função deste tratamento térmico 

transforma as formas isoméricas transdo licopeno, a melhorando sua biodisponibilidade (BOJÓRQUEZ1 

et al., 2013). 

 

Mecanismo de atuação do licopeno no organismo 

 

A cadeia de polieno conjugado prolongado de licopeno é um sistema rico em elétrons passível a ataques de 

reagentes, sendo altamente instáveis aos radicais livres e para oxigénio reactivos. O licopeno tem a 

capacidade de neutralizar moléculas oxidativas e radicais livres tais como a Hidroxila (OH), superóxido 

(O2), peroxilo (RO2), alcoxilo (RO) e, espécies não-radicais, tais como oxigénio singuleto, ozono (O3) e 

peróxido (H2O2). Esta reatividade de licopeno é a base da sua atividade anti-oxidante em sistemas 

biológicos podendo contribuir para a sua ação quimiopreventiva (BREEMEN e PAJKOVIC, 2008). 

 

Evidências clínicas da ação do licopeno em diferentes tipos de câncer 
 

Em um estudo não controlado, foram monitorizados 43 homens com idades de 45 a 75 anos, diagnosticados 

com hiperplasia prostática benigna (biópsia feita no máximo, um ano antes) e os níveis de PSA no plasma 

entre 4 e 10ng/mL. Todos os pacientes foram submetidos ao consumo de 50 g de extrato de tomate, uma vez 

ao dia, durante 10 semanas consecutivas, podendo ser consumido da forma desejada por cada um. 

Obeservou-se que o extrato de tomate misturado a outros alimentos reduziu os níveis de PSA em relação as 

outras formas de consumo, mas com uma diferença não significativa (p=0,148). Esta redução pode ser 

atribuída a melhor absorção de licopeno quando ingerido com óleos, devido ao fato de ser uma substância 

lipossolúvel (EDINGER e KOFF, 2006). 

Em outro estudo, Gloria et al. (2013), avaliaram o efeito do licopeno e do betacaroteno na proliferação, ciclo 

celular e apoptose de diferentes linhagens celulares de adenocarcinoma mamário. Observou-se que o 

licopeno e o betacaroteno diminuíram a progressão da mitose celular e promoveram um aumento médio de 

50 e 130% no total de células apoptóticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio dos estudos apresentados neste trabalho de revisão, foi possível observar que a utilização do 

licopeno em sua forma in natura ou através de extratos e, associado a uma dieta balanceada mais atividade 

física, podem trazer benefícios à saúde, pois, foram produzidos resultados como uma maior redução de 

tumores benignos e células cancerígenas. Nestes estudos, foi citada a função antioxidante do licopeno e, 

sua capacidade de auxiliar na prevenção de doenças crônicas como o câncer, porém, a utilização dessa 

substância não substitui os tratamentos convencionais contra o câncer, pois não existem comprovações 

suficientes que possam atestar sua eficiência, assim como ainda não existe uma recomendação de ingestão 

diária. 
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