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     Introdução 

 Antiga e muito usada pela civilização Maia, a semente de forma oval, de tamanho 

pequeno (2 mm de comprimento) e cores acastanhadas, cinzentas, pretas e brancas (a 

variedade de sementes brancas é designada como Salba) da família das mentas, foi 

descoberta em terras colombianas e mexicanas há centena de anos, cuja composição 

nutricional e respectivos benefícios para a saúde já são conhecidos desde aquela época , 

apesar de só mais recentemente se ouvir falar desta semente. 

Durante séculos, a Chia formou o alimento base dos indígenas do sudoeste da 

América. Para os Maias, a Chia significa força. Segundo a lenda deste povo, uma colher da 

semente é capaz de sustentar energeticamente uma pessoa adulta por 24 horas e ainda eram 

usadas como moeda, pois esses povos pagavam os seus impostos com as Sementes de Chia. 

A semente de chia possui cinco vezes mais cálcio que o leite; duas vezes mais potássio 

que as bananas; três vezes mais antioxidantes que as famosas uvas-do-monte; três vezes mais 
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ferro que o espinafre e é uma fonte de proteína completa, que fornece todos os aminoácidos 

essenciais que o homem precisa. 

São também extremamente ricas em fibras, vitaminas e minerais, sendo a fonte 

vegetal mais rica que se tem conhecimento até hoje, contém mais ômega 3 que o salmão ou 

a linhaça, se tornando um dos superalimentos mais potentes, funcionais e nutritivos do 

mundo. Atualmente a Chia é cultivada para fins comerciais no México, Bolívia, Colômbia, Peru 

e Argentina. 

  

 
     Descrição 

A composição da Chia pode ser comparada com a de outras sementes mucilaginosas 

como a linhaça e o psillium. Ao contrário da linhaça, a Chia não contém fatores 

antinutricionais, fatores que no caso da linhaça limitam a sua utilização sem o cozimento 

preliminar. Fatores antinutricionais são os glicosídeos cianogênicos ou linatina, que são 

antagonistas da vitamina B6, o que na realidade quer dizer que impedem a vitamina B6 de 

atuar no metabolismo. Além disso, a Chia tem um sabor muito mais agradável do que a 

linhaça. 

 

 

     Propriedades 

 Auxilia no emagrecimento, causando saciedade: As Sementes de Chia são 

mucilaginosas, ou seja, ricas em fibras. Ao entrarem em contato com a água, formam um gel 

no estômago. Diante dessa reação, a digestão torna-se mais lenta. Assim, o indivíduo fica 

satisfeito mais rapidamente e, então, passa a consumir porções menores. 

 Combate a inflamação: A gordura é resultado de um processo inflamatório do 

organismo, que deixa de enviar mensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se o 

controle sobre a fome a ponto de comer e nunca se sentir satisfeita. O Ômega 3 presente na 

Chia combate essa inflamação, ajudando o corpo a recuperar o controle sobre o apetite. 



 

 

Desintoxicação: A fibra regula o trânsito intestinal e limpa o organismo por meio das 

fezes. 

Outros benefícios: Além de ajudar o corpo a entrar em forma, a Chia colabora na 

redução do colesterol, controla a glicemia, ajuda na formação óssea, previne o 

envelhecimento precoce e melhora a imunidade do organismo. 

 

 

 
  

   Estudos 
Um estudo investigou os efeitos de ácidos graxos poli-insaturados sobre o crescimento 

e formação de metástase de um adenocarcinoma da glândula mamária murino. Foram usados 

sálvia hispânica e Carthamus tinctorius, fontes de óleo vegetal de ω-3 e ω-6, e uma dieta 

comercial como controle. A dieta com sálvia diminuiu o peso do tumor e o número de 

metástases (P < 0,05). Apoptose e infiltração de linfócitos T foram maiores e a mitose 

diminuiu com respeito às outras dietas (P < 0,05). Os dados deste estudo experimental em 

animais mostraram que a sálvia inibe o crescimento e as metástases neste modelo de tumor. 



 

 

Referência: Espada CE, Berra MA, Martinez MJ, Eynard AR, Pasqualini ME. Effect of Chia oil (Salvia Hispanica) rich in omega-

3 fatty acids on the eicosanoid release, apoptosis and T-lymphocyte tumor infiltration in a murine mammary gland 

adenocarcinoma. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2007;77(1):21-8 

 

Um estudo crossover foi feito para determinar se a adição de Salvia, rica em fibras, ácido 

alfalinolênico e minerais, está associada à melhora dos fatores de risco cardiovasculares em 

20 indivíduos com diabetes tipo 2. Os participantes foram designados aleatoriamente para 

receber 37 ± 4 g/dia de farelo de trigo ou Salvia durante 12 semanas, mantendo suas terapias 

convencionais do diabetes. Comparado com o tratamento controle, a Salvia reduziu a pressão 

arterial sistólica (PAS) de 6,3 ± 4 mmHg (P < 0,001), a proteína C-reativa de alta sensibilidade 

para 40 ± 1,6% mg/l (P = 0,04) e fator von Willebrand para 21 ± 0,3% (P = 0,03). Também 

houve reduções na hemoglobina glicada e fibrinogênio e não houve alterações nos 

parâmetros de segurança, incluindo fígado, rim, função hemostática e peso corporal. 

Referência: Vuksan V, Whitham D, Sievenpiper JL, et al. Supplementation of conventional therapy with the novel grain Salba 

(Salvia hispanica L.) improves major and emerging cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: results of a randomized 

controlled trial. Diabetes Care. 2007;30(11):2804-10. 

 

Sementes de chia elevar os níveis sanguíneos ALA e EPA para mulheres na pós-

menopausa: estudo 

O consumo de semente de chia, rica em ALA, pode aumentar os níveis sanguíneos de 

cadeia longa Omega-3 EPA por 30% de mulheres na pós-menopausa, diz um novo estudo da 

Universidade Apalachian State e Universidade da Carolina do Norte. 

Vinte e cinco gramas por dia de semente de chia moída durante sete semanas foram 

associados com aumentos de 138% nos níveis de ácido alfa-linolênico (ALA) e aumento de 

30% em ácido eicosapentaenóico (EPA), de acordo com os dados apresentados em alimentos 

vegetais para a nutrição humana. 

No entanto, houve variação significativa entre as mulheres no estudo. O estudo dá 

suporte anterior a descobertas sobre a conversão de ALA em EPA, disseram os pesquisadores. 



 

 

"As implicações para a saúde de aumentar plasma ALA através de sementes moídas 

chia ou outras fontes vegetais ainda estão sendo debatidas, mas dois estudos randomizados 

(10-12 semanas) por nossa equipe de pesquisa não conseguiram demonstrar mudanças nos 

fatores de risco de doenças, incluindo lipídios no sangue, pressão arterial, inflamação, stress 

oxidativo e rigidez arterial ", escreveram eles.  

ALA ômega-3 é um ácido graxo essencial que o corpo não pode produzir e, portanto, 

devem ser ingeridos através da dieta. 

Boas fontes de ALA incluem: semente de linhaça, soja, nozes, chia, e azeite de oliva. O 

Instituto de Medicina U.S. recomenda uma ingestão de ALA de 1,6 gramas por dia para os 

homens e 1,1 gramas por dia para as mulheres. Os benefícios para a saúde associados ao 

consumo de ALA incluem efeitos cardiovasculares, neuro-proteção, um contador para a 

resposta inflamatória e benefícios contra a doença auto-imune. 

No entanto, o EPA e docosahexaenóico (DHA) receberam mais de um estudo de 

cientistas e mais atenção dos consumidores. Muita atenção tem 

sido dada para a conversão de ALA a EPA de cadeia mais longa, 

com muitos afirmando que esta conversão é muito pequena. De 

acordo com um artigo no Comentários Nutrição (Vol. 66, pp 

326-332), entre 8 (oito) e 20 (vinte) por cento de ALA é 

convertido em EPA nos seres humanos, e entre 0,5 (meio) e 9 

(nove) por cento de ALA é convertido em DHA. 

Referência: "A suplementação de sementes moídas Chia Aumenta Plasma ALA e EPA em mulheres na pós-menopausa". 

Disponível em: http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Chia-seeds-raise-blood-ALA-and-EPA-levels-for-

postmenopausal-women-Study, Acessado em: 26/02/2013. 

 
 

     Indicações 

 • As Sementes de Chia podem ser consumidas antes do almoço e do jantar, também 

podem ser inseridas em iogurtes, biscoitos, barras de cereais, bombons e produtos 

panificados. 

http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Chia-seeds-raise-blood-ALA-and-EPA-levels-for-postmenopausal-women-Study
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Chia-seeds-raise-blood-ALA-and-EPA-levels-for-postmenopausal-women-Study


 

 

     Interações Medicamentosas 

Em teoria, a chia pode aumentar o risco de hemorragia quando tomado com 

anticoagulantes (antiagregantes plaquetários) como a varfarina. Pode reduzir a pressão 

arterial e deve ser usado com precaução em pessoas que tomam medicamentos para o 

coração, devido ao risco de efeitos aditivos.  

A Chia pode ter atividade anticancer e pode aumentar os efeitos de drogas anti-

câncer. Pode também afetar a forma em que o fígado decompõe algumas drogas. 

A Chia pode interagir com ervas e suplementos que possuem atividade 

anticoagulante, tais como ginkgo biloba e alho. Pode reduzir a pressão arterial e deve ser 

usado com precaução em pessoas que tomam suplementos de ervas para pressão arterial ou 

outros efeitos sobre o coração. Chia pode ter atividade anticâncer e pode adicionar os efeitos 

das ervas e suplementos com efeitos anticâncer. Chia pode afetar a forma em que o fígado 

decompõe algumas ervas ou suplementos. Chia contém atividade antioxidante e podem, 

portanto, adicionar à atividade de outros antioxidantes, tais como as vitaminas A C e E. Chia 

contém ômega-3 e pode adicionar-se o efeito de outras ervas e suplementos que contêm 

Omega-3, tais como óleo de peixe. 

 

     Reações Adversas 

Embora as sementes de chia tenham sido consumidas como alimento há séculos, não 

há atualmente dados de segurança disponíveis. Efeitos secundários gastrointestinais têm sido 

relatados. A Chia deve ser usado com cautela em pessoas com pressão arterial baixa ou em 

pessoas que tomam medicamentos para o coração, devido ao risco de efeitos aditivos. A Chia 

deve ser evitada em pessoas que tomam anticoagulantes (diluidores de sangue), tais como a 

Varfarina, devido a um risco de aumentado de sangramento. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Adultos :  15 g ao dia (2 colheres de sopa) 



 

 

Crianças : 1,4 a 4,3 g ao dia 

Prevenção de doença cardiovascular: 33 a 41 g ao dia 

A Semente de Chia deve ser ingerida 30 minutos antes de duas refeições diárias 

principais (café da manhã, almoço ou jantar). 
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