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Goji Berry (Lycium barbarum) 
O segredo da longevidade 
 
Conhecida por ser um potente antioxidante, o Goji Berry (Lycium barbarum) e considerada uma das frutas mais 
ricas em nutrientes, onde diversos estudos comprovam sua potente atividade antioxidante e antienvelhecimento. 
E composta por polissacarideos, polifenois, zeaxantina, carotenoides, betaina, β-sitosterol, p-cumarico e diversas 
outras vitaminas (principalmente vitamina C) e oligoelementos (CHANG, 2008), o que faz dela um grande destaque 
na medicina preventiva moderna para promocao da saude e longevidade. 
Goji Berry e uma fruta da familia Solanaceae, originaria do Noroeste da China e do Tibete, e muito utilizada pelos 
chineses ha milhares de anos. Estudos tem demonstrado os efeitos neuroprotetores dos polissacarideos de Goji 
Berry, para combater a perda neural e prevenir doencas neurodegenerativas (CHANG, 2008). 
As frutas do Goji Berry foram avaliadas como alimento com a capacidade antioxidante mais elevada na escala ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity), com 25.300 unidades ORAC (GROSS, 2006). 
Outras evidencias cientificas mostram que as substancias antioxidantes presentes em Goji Berry, apresentam uma 
serie de propriedades interessantes anti-apoptoticas e antioxidantes, o que pode ser benefico para a pele humana, 
em especial, na inibicao as MMP-1 (Metaloproteinases de matriz 1), enzimas responsaveis pela quebra das fibras 
elasticas dermicas, que estao intimamente ligadas as propriedades biomecanicas da pele (ZHAO, 2005). 
Demais evidencias, confirmam que o potente efeito antioxidante de Goji Berry, oferece inumeros beneficios para a 
saude cardiovascular, melhora da imunidade, protege o organismo contra o estresse oxidativo, atua na regulacao 
do metabolismo geral, o que faz dele um adjuvante nas dietas de emagrecimento, onde estudos mostram que o 
consumo dos polissacarideos presentes em Goji Berry, aumentam a taxa metabolica e reduzem a circunferencia da 
cintura (AMAGASE, 2011). Outro estudo mostra a sua eficacia na melhora da resistencia a insulina e o perfil lipidico 
no sangue (ZHAO, 2005). 
 

Propriedades 
Extrato 100% natural; 

Potente antioxidante, combate os radicais livres. 

Protege e fortifica o sistema imunologico. 

Combate o envelhecimento cutaneo de dentro para fora. 

Ajuda a prevenir doencas cardiovasculares. 

Coadjuvante na diminuicao da resistencia a insulina e no equilibrio dos niveis de glicose no sangue. 

Coadjuvante nas dietas de emagrecimento. 
 

Mecanismo de ação 
Os efeitos medicinais do Goji Berry sao baseados em estudos publicados nos ultimos anos, principalmente na China, 
reportando possiveis efeitos medicinais da fruta, devido a sua composicao rica em nutrientes essenciais ao 
organismo e a sua potente acao antioxidante, atuando como preventivo de doencas cardiovasculares e 
inflamatorias, disturbios da visao, do sistema neurologico e imunologico, propriedades anticancerigenas e 
antienvelhecimento (AMAGASE, 2008; CHANG, 2008). Dentre os muitos nutrientes presentes no Goji Berry, 
podemos destacar os polissacarideos, a vitamina C, Zinco, carotenoides (betacaroteno, licopeno, zeaxantina e 
luteina), magnesio, selenio, riboflavina (vitamina B12) e compostos fenolicos. Logo abaixo, segue a relacao dos 
ativos que merecem destaque na medicina antienvelhecimento: 
 
Polissacarídeos: sao moleculas glicoconjugadas de acucar de cadeia longa, sendo um distintivo caracteristico dos 
frutos de Goji Berry. E a principal fonte de fibra dietetica intestinal, sendo responsaveis pela manutencao da saude 
da mucosa do colon, reduzem risco de cancer de colon, aumentam a absorcao de vitaminas e minerais provenientes 
da alimentacao, estabilizam niveis de glicose no sangue, estimulam o sistema imunologico e oferecem protecao 
antioxidante (YOUNG, 2005). 
 
Vitaminas C: e um antioxidante, com importante atuacao no equilibrio do sistema imunologico. Estima-se que cada 
100g da fruta fornece 29mg de vitamina C, em media, o que equivale a 30% dos valores de recomendacao da IDR - 
Dietary Reference Intake (GROSS, 2006). 
 
Zinco: Este mineral atua diretamente nas membranas celulares, oferece acao antioxidante e imunomoduladora 
(BIANCHI e ANTUNES, 1999; OLIVEIRA et al., 2007; CATANIAL et al., 2009). Em cada 100g de Goji Berry, podemos 
encontrar 2mg de zinco, que equivale a 20% das IDR, (GROSS, 2006). 
 
Carotenóides (Betacaroteno, Licopeno, Zeaxantina e Luteína): Os carotenoides nao sao apenas precursores da 
vitamina A, mas tambem servem como potentes antioxidantes, e auxiliam na visao. O licopeno apresenta funcoes 
antioxidantes e na prevencao e tratamento do cancer de prostata. O Goji Berry apresentam em media 1,4mg de 
licopeno e 7,4mg de betacaroteno em cada 100g da fruta. Estudos realizados por CHUNG (2005) e sua equipe, 
revelaram que a ingestao de Goji Berry aumenta expressivamente o teor de zeaxantina no plasma apos 28 dias de 
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tratamento, podendo ser um interessante ingrediente para a prevencao de DMRI (Degeneracao macular 
relacionada com a idade) [GROSS, 2006; YOUNG, 2005; SONG et al., 2012; CHUNG, 2005]. 
 
Magnésio: e um cofator necessario em varios sistemas enzimaticos, e de suma importancia na geracao de energia, 
tanto aerobio e anaerobio e para a glicolise (Food and Nutrition Board, 1997). A deficiencia deste mineral aumenta 
a resposta inflamatoria (AMORIM, 2008). Em cada 100g de Goji Berry contem 109mg de magnesio, isso corresponde 
a 30% das recomendacoes da IDR (GROSS, 2006). 
 
Selênio: O selenio e um micronutriente essencial que exerce importantes funcoes no organismo, como a 
participacao da composicao de enzimas protetoras contra a oxidacao irregular no organismo (AMAYA-FARFAN et al., 
2001; CATANIAL et al., 2009). Os frutos do Goji Berry possuem em media, 50mcg de selenio em cada 100g dos 
frutos. Isso corresponde a 97% das recomendacoes da IDR (GROSS, 2006). 
 
Compostos fenólicos: Sao substancias com alta capacidade antioxidante. O Goji Berry e rico em compostos 
fenolicos: total de 1,309mg a cada 100g da fruta (YOUNG, 2005). 
 

Comprovação de eficácia 
 
1. Inibição das Metaloproteinases de Matriz 1 (MMP-1) em fibroblastos humanos. 
Um estudo realizado em cultura de celulas dermicas humanas (fibroblastos) mostrou que os polissacarideos 
presentes no Goji Berry, apresentam uma serie de propriedades antioxidantes e anti-apoptoticas para pele. Os 
resultados comprovaram que os polissacarideos presentes em Goji Berry, sao capazes de diminuir 
significativamente os niveis de MMP-1 (Metaloproteinases de matriz – 1), um importante grupo de enzimas 
responsaveis pela degradacao da matriz extracelular e membranas basais, tornando a pele flacida e enrugada. 
Tambem foi relatado neste estudo, que Goji Berry aumentou significativamente a vida dos fibroblastos humanos, 
mesmo cultivados em condicoes abaixo do ideal. Alem disso, as culturas submetidas ao extrato apresentaram uma 
quantidade maior de colageno tipo I, comprovando assim, que o ativo e capaz de manter equilibradas as funcoes 
metabolicas das celulas. 
O mecanismo de acao ainda nao foi bem esclarecido, mas tudo indica, que os polissacarideos de Goji Berry, 
exercem as atividades acima relatadas, por estimular o aumento da expressao de fatores de crescimento ou 
receptores de adesao na superficie celular e/ou pela protecao das celulas contra a acao dos radicais livres. 
Estes resultados confirmam que Goji Berry, possui grandes beneficios na prevencao do envelhecimento precoce 
cutaneo. 
Zhao H, et al., Lycium barbarum glycoconjugates: effect on human skin and cultured 
dermal fibroblasts, Phytomedicine, 2005. 
 

2. Goji Berry: coadjuvante em dietas para perda de peso. 
Um estudo publicado na revista Journal of American Coll. Nutrition em 2011 mostrou que Goji Berry (Lycium 

barbarum) teve a capacidade de aumentar o gasto calorico e diminuir a circunferencia abdominal de pessoas acima 
do peso. O resultado foi bastante promissor. Individuos que fizeram uso de Goji Berry por um periodo de 14 dias 
apresentaram um aumento da taxa metabolica e diminuicao significativa da circunferencia abdominal, indicando 
que ele pode ser um potente coadjuvante em dietas para perda de peso. 
Amagase H, Nance DM. Lycium barbarum increases caloric expenditure and 
decreases waist circumference in healthy overweight men and women: pilot study, J Am Coll Nutr, 2011. 
 

3. Goji Berry: coadjuvante na prevenção de Retinopatias associadas ao diabetes. 
Um estudo realizado pela Faculdade de Farmacia de Sydney na Australia avaliou a acao da taurina e do extrato de 
Goji Berry em celulas epiteliais da retina de pacientes diabeticos, sujeitas a acao da glicose, simulando as frequentes 
retinopatias associadas ao diabetes. Os resultados mostraram que o extrato de Goji Berry promoveu um efeito 
protetor contra a exposicao da glicose em celulas da retina humana, comprovando que o extrato tem grande 
potencial na prevencao e/ou conter o avanco de retinopatias em diabeticos. 
Song MK, Roufagalis BD, Huang THW. Reversal of the Caspase-Dependent apoptotic Cytotoxicity Pathway by Taurine 
from Lycium barbarum (Goji Berry) in Human Retinal Pigment Epithelial Cells: Potencial benefit in Diabetic Retinopathy, 
The University of Sydney, Australia, 2011. 
 

4. Efeito hipoglicemiante e hipolipemiantes de Goji Berry 
Os efeitos hipoglicemiantes e hipolipemiantes dos polissacarideos de Goji Berry (Lycium barbarum), foram 
realizados em coelhos diabeticos ou hiperlipidemicos. Os ensaios foram mensurados pela medicao de glicose no 
sangue e soro, bem como os parametros lipidicos. A capacidade antioxidante total tambem foi determinada, 
atraves do teste de ORAC. Verificou-se que os as fracoes de polissacarideos dos frutos de Goji Berry, reduziram 
significativamente os niveis de glicose no sangue e o colesterol ruim (LDL) e triglicerideos no soro e ao mesmo 
tempo, promoveu um significativo aumento do colesterol bom (HDL) apos 10 dias de tratamento. O ensaio da 
capacidade antioxidante total mostrou que os polissacarideos oferecem capacidade antioxidante potente, 
provavelmente por serem ricos em carotenoides, riboflavina, acido ascorbico, tiamina, acido nicotinico, entre 
outros. 
Luo Q, Cai Y, Yan J, Sun M, Corke H. Hypoglycemic and hypolipidemic effects 
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and antioxidant activity of fruit extracts from Lycium barbarum, Life Sci.; 2004(10). 
 

5. Efeito de Lycium barbarum (Goji Berry) contra o estresse oxidativo e ação direta dos radicais livres 
Os danos oxidativos das biomoleculas aumentam com o avanco da idade, sendo considerado um fator causal de 
varias desordens fisiologicas. 
Lycium barbarum (Goji Berry) tem sido utilizado como um ingrediente natural, visto que dados obtidos em estudos 
in vitro revelaram claramente o poder antioxidante dos polissacarideos isolados a partir dos frutos. Um estudo 
realizado por Li e sua equipe (2006), investigou a acao do Goji Berry nas alteracoes dependentes da idade, como 
atividade da enzima antioxidante, a funcao imunologica, peroxidacao lipidica e estresse oxidativo induzido por 
idade em diferentes orgaos de ratos idosos. 
Os polissacarideos de Lycium barbarum, nas dosagens entre 200, 350 e 500mg/Kg de massa corporal em soro 
fisiologico, foi administrada por via oral em ratos idosos por um periodo de 30 dias. Vitamina C foi administrada 
como controle positivo e os resultados foram mensurados atraves de medicoes enzimaticas antioxidantes, 
peroxidos lipidicos em orgao e soro. Os resultados revelaram que os ratos que receberam Goji Berry, apresentaram 
uma melhora na capacidade antioxidante total (Superoxido desmutase, catalase e glutationa peroxidase), bem 
como a funcao imunologica, comprovando assim, a sua potente atividade antioxidante para o organismo. 
Li XM, Ma YL, Liu XJ. Effect of the Lycium barbarum polysaccharides on 
age-related oxidative stress in age mice. J. Ethnopharmacol, 2007. 
 

6. Goji Berry como adjuvante em tratamentos contra o câncer. 
Um ensaio clinico realizado na China em 1994 revelou que Goji Berry mostrou resultados promissores na bioterapia 
contra o cancer. Setenta e nove pacientes com cancer avancado foram tratados com LAK/IL-2 (medicamento 
especifico contra o cancer) combinado com Goji Berry. Os resultados iniciais indicaram que a regressao do cancer 
foi alcancada em pacientes com melanoma maligno, carcinoma de celulas renais, carcinoma colo retal, cancer de 
pulmao, carcinoma de nasofaringe e hidrotorax maligno. A taxa de pacientes tratados com LAK/IL-2 mais Goji Berry 
apresentaram uma resposta no tratamento de 40,9%, enquanto que os pacientes tratados somente com o LAK/IL-2 
foi de apenas 16,1% (p < 0,05). O periodo de remissao dos pacientes tratados com LAK/IL-2 mais Goji Berry tambem 
durou mais tempo. Alem disso, LAK/IL-2 mais Goji Berry levou ao aumento mais acentuado na atividade das celulas 
NK e LAK em comparacao ao grupo de recebeu somente LAK/IL-2. Os resultados indicam que Goji Berry pode ser 
util como um adjuvante na bioterapia contra o cancer. 
Cao GW, Yang WG, Du P. Observation of the effects of LAK/IL-2 therapy combining with Lycium barbarum 
polysaccharides in the treatment of 75 cancer patients, Zhonghua Zhong Liu Za Zhi, 1994. 
 

7. Atividade imunomoduladora de Goji Berry 
Em um relatorio publicado em 1988 pelo Estado de Comissao Cientifico Tecnologico da China, o estudo revelou que, 
depois de ingerir 50 gramas dos frutos de Goji Berry, voluntarios humanos mostraram um aumento significativo na 
contagem de celulas brancas (celulas de defesa) no sangue e um aumento de 75% de IgA (Anticorpo Imunoglobulina 
A). Um recente estudo realizado em animais, Goji Berry estimulou a producao de Interleucina 2 (IL-2), uma 
substancia semelhante a um hormonio que estimula o crescimento de celulas do sangue importantes para o 
sistema imunologico, que protegem contra as celulas cancerigenas e invasoes microbianas. 
Deng HB, et al. Inhibiting effects of Achyranthes bidenatata polysaccharide and Lycium barbarum polysaccharide on 
nonenzyme glycation in D-galactose induced mouse aging model, 2003.. 
 

8. Proteção do DNA promovida por Goji Berry 
Diversos estudos comprovam a atuacao de Goji Berry na protecao do DNA celular e por isso vem sendo utilizado ha 
muito tempo na prevencao do envelhecimento precoce. Um estudo realizado na Universidade de Fudan em Xangai 
(China) verificou que, quando os polissacarideos de Goji Berry foram administrados em animais diabeticos nao 
insulino-dependentes em laboratorio, os animais mostraram uma diminuicao nos niveis de glicose no sangue e um 
aumento dos niveis sericos de superoxido desmutase (SOD), um antioxidante importante no organismo. Alem disso, 
Goji Berry diminui os danos causados ao DNA, possivelmente diminuindo os niveis de estresse oxidativo. 
Wu H, Guo H, Zhao R. Effect of Lycium barbarum polysaccharide on the improvement of antioxidante ability 
and DNA damage in NIDDM rats, Yakugaku Zasshi, 2006. 

Com base nas pesquisas mencionadas e em tantas outras, realizadas ao longo dos ultimos 30 anos, podemos 
concluir que Goji Berry possui inumeros beneficios terapeuticos para promocao da saude e longevidade. 
 

Informações de qualidade e segurança 
Estudos afirmam que Goji Berry pode aumentar o efeito anticoagulante de Warfarina, portanto, pessoas que fazem 
uso de anticoagulantes devem consumir Goji Berry sob supervisao medica (IZZO, 2005; LEUNG, 2008). 
 

Indicações 
Goji Berry e indicado para pessoas que desejam manter a saude do organismo e da pele e equilibrar o sistema 
imunologico. E um extrato 100% natural. 
Goji Berry pode ser utilizado por adultos de todas as idades, inclusive idosos, praticantes de atividades fisicas, 
pessoas submetidas a dietas para perda de peso, diabeticos e hipertensos. 
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Sugestão de dosagem 
A dose diaria sugerida com base em estudos de seguranca e eficacia e de 400 a 600mg diarios, dos polissacarideos 
de Goji Berry, podendo ser administrados em duas a tres tomadas ao longo do dia, com o sem alimentos. 
 

Informações farmacotécnicas 
E necessario aplicar fator de correcao em relacao ao teor descrito no laudo. 
Goji Berry e muito versatil, podendo ser manipulada em diferentes formas farmaceuticas como: capsulas, chocolate 
nutricional, gomas e po para preparo extemporaneo (shakes, saches, refrescos, mousses, frapes, cappuccinos, 
sorvete, entre outras). 
 

Informações de armazenamento 
Armazenar a materia-prima em local seco, livre de calor, luz e imunidade. 
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