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Luíza Francineide Coutinho Tomé, ou somente Luiza Tomé, nasceu em São Bento de Amontada, na cidade de Itapipoca, em 10 de maio
de 1961. É a caçula de uma família de quatro irmãos. Perdeu o pai em um acidente de trânsito durante a noite de natal, quando este saiu
para lhe comprar uma bicicleta de presente. Aos nove anos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro, pois viúva, sua mãe queria
recomeçar a vida próximo aos parentes.
Na juventude, brigou com a mãe, Ione, e chegou a sair de casa, para seguir a carreira de atriz. Começou a atuar em 1984, e até o
momento está presente nas emissoras brasileiras.

Foi casada com o diretor Mário Márcio Bandarra, de 1988 a 1991 e não tiveram filhos.
Em 1994 casou com o empresário Adriano Facchini de quem se separou em janeiro de 2012, após 17 anos de união, com ele tem três
filhos: Bruno, e os gêmeos Adriana e Luigi, frutos de inseminação artificial, feitos pelo médico Roger Abdelmassih, que foi condenado a
278 anos de prisão por crimes sexuais contra 37 mulheres. Inicialmente, Luiza Tomé saiu em defesa do médico, e declarou: “Ele é afetivo.
Vai ver que elas não entenderam direito. Será que não é delírio dessas mulheres, até um desejo oculto?”. Mas algum tempo depois,
admitiu acreditar que as vítimas estavam dizendo a verdade. Até hoje, mulheres que acusam o médico de crime sexual não perdoam a
atriz por suas afirmações.
Onze meses após o nascimento do primeiro filho, Luiza teve depressão pós-parto. Ficou cinco meses trancada em casa e só saía para ir
ao hospital israelita Albert Einstein. Hoje isso faz parte do passado, mas a atriz diz que aprendeu a respeitar as pessoas que sofrem com
essa doença.
Em 2011 foi escolhida para ser a madrinha da Campanha Nacional de Amamentação, ela foi escolhida porque ainda amamentava seus
gêmeos, Adriana e Luigi, com quase três meses de idade.
Estreou como atriz na novela corpo a Corpo (1984), mas o sucesso mesmo veio com a "Carol" em Tieta (1989). Fez vários trabalhos da
Rede Globo e em 2006 assinou contrato de dez anos com a Rede Record, que após o vencimento, não foi renovado.
Posou duas vezes para a revista Playboy. A primeira vez foi em dezembro de 1993, quando estava solteira, e a segunda vez em
novembro de 2004, mesmo contra a vontade do marido.
Aos 56 anos de idade, mantém o corpo escultural com exercícios físicos e alimentação saudável, e afirma não abrir mão da dieta nem
quando está de férias.

Atuação na televisão – Rede Record 2016 - Escrava Mãe - Rosalinda Pavão 2014 - Milagres de
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Borges 2002 - Brava Gente - Lola 2001 - Sai de Baixo - Bia ("Episódio: A Mandinga do Tempo") Porto
dos Milagres - Rosa Palmeirão 1999 - Vila Madalena - Raquel 1997 - A Indomada - Scarleth Williams
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