
 

 

SEMENTE DE CHIA 

 

Nome científico: Salvia hispanica L. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: Semente de chia; chia. 

Família: Lamiaceae. 

Parte Utilizada: Semente. 

Composição Química: Ácido nicotínico, carboidrato, ferro, fibra, gordura, potássio, 

proteínas, minerais (cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio, zinco), vitaminas (A, 

complexo B, C), aminoácidos (isoleucina, leucina, valina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptono), riboflavina, sódio, tiamina, fibra solúvel que aparece 

como mucilagem, ácidos graxos (ácido α-linolênico (ômega-3) e linoleico (ômega-6)). 

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Salvia hispanica L. é uma erva anual nativa da América central e sul do México e 

Guatemala. Cresce até 1 m de altura, com folhas opostas de 4-8 cm de comprimento 

e 3-5 cm de largura. Suas flores são roxas ou brancas e são produzidos em grupos 

numerosos em um pico no final de cada haste. A pequena semente oval tem um 

diâmetro de cerca de 2 mm e são multicoloridas, marrom, cinza, preta e branca.  

A semente de chia já era usada pelos maias e astecas como alimento para aumentar 

a resistência física. Essa semente é fonte natural de ácidos graxos ômega-3, fibras e 

proteínas, além de outros componentes nutricionais importantes, como os 

antioxidantes. 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

A semente de chia é considerada um alimento funcional por suas características 

compositivas. Seu efeito mucilaginoso (de absorver e reter grande quantidade de 

água, como um emulsificante), devido à alta concentração de fibras, a torna um aliado 

no emagrecimento, pois pode intensificar a sensação de saciedade. 

É usada em casos de problemas de tireóide, hiperglicemia, diabetes, síndrome do 

cólon irritável, doença celíaca, refluxo gastro esofágico, hipercolesterolemia. Também 

previne doenças cardiovasculares, diabetes e tumores, e melhora a imunidade do 

organismo. 

A presença de alguns antioxidantes torna a semente de chia um alimento com 

potencial anti-inflamatório, podendo ser utilizado em situações caracterizadas pela 

inflamação crônica. 

A chia equilibra o açúcar no sangue, garantindo energia e diminuindo o risco de 

diabetes tipo 2; ajuda a regular o transito intestinal; previne diverticulite, pois hidrata o 

cólon; desintoxica e ajuda a diminuir os níveis de colesterol e triglicérides. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

A ingestão elevada de chia pode diminuir a pressão arterial em idosos. Não utilizar em 

pacientes com uso de anticoagulantes; grávidas e lactantes 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

1 colher de sobremesa no café da manhã e 1 colher de sobremesa no café da tarde 

(ou 1h antes das duas principais refeições). 

Pode ser misturado com sucos naturais, leite, iogurte, como uma cobertura para 

saladas, molhos, sopas, legumes, entre outros. 
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