
 

 

LEITE DE SOJA  

 

Nome científico: Glycine Max. 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: N/A 

Família: Fabaceae. 

Parte Utilizada: Semente. 

Composição Química: Água, proteínas, gorduras, carboidratos, cálcio, fósforo, ferro, 

sódio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, niacina. 

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

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Soja e seus derivados têm sido utilizados há séculos nos países orientais como 

alimento básico da dieta daquelas populações, além de ingredientes para produtos 

industrializados no ocidente. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Pesquisas revelaram que a incidência e mortalidade causadas pelo câncer de mama 

em mulheres ocidentais têm sido consideravelmente mais elevadas que na Ásia, onde 

a soja tem importante papel na dieta. Estudos epidemiológicos demonstraram que, 

além do câncer de mama e doenças cardiovasculares, a osteoporose, câncer de 

próstata e os sintomas da menopausa são raros nas sociedades asiáticas, 

demonstrando, assim, que a soja tem papel preventivo e terapêutico na saúde do 

indivíduo.  



 

 

Os benefícios do leite de soja são, especialmente, ter um efeito positivo na prevenção 

do câncer devido à presença de substâncias como as isoflavonas da soja e os 

inibidores da protease. Além disso, outros benefícios do leite de soja podem ser:  

 

 Diminuição do risco de doenças do coração; 

 Combater a osteoporose; 

 Ajudar a controlar a diabetes e o colesterol alto.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

O consumo diário de leite de soja não deve ultrapassar 100 gramas, pois doses 

elevadas de isoflavona podem prejudicar o funcionamento da tireoide. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

Leite de Soja Pó: 1 colher de sopa (13 g) dissolvido em água quente ou fria. 

 

Referências Bibliográficas  

 

Deliza et al. Produção de leite de soja enriquecido com cálcio. Ciênc. Tecnol. 

Aliment., Campinas, 25(1): 86-91, jan.-mar. 2005. 

 

Alessandra Menegazzo Rosa, Juliana Claviso, Luciana Maria Liboni Passos, Claudio 

Lima Aguiar. Alimentos fermentados à base de soja (Glycine max (Merrill) L.): 

importância econômica, impacto na saúde e efeitos associados às isoflavonas e 

seus açúcares.  Revista Brasileira de Biociências, v. 7, n. 4, 2009. 


