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Introdução: A chia (Salvia hispanica L.) é uma planta da família Lamiaceae e teve sua
origem no México e norte da Guatemala, podendo ser cultivada em regiões áridas e
semiáridas. Tem seu cultivo comercial nos países de origem e na América do Sul,
inclusive no Brasil, onde a introdução da cultura é recente. Além do grão, são
disponibilizados como principais derivados comerciais, a farinha e óleo. Possui
características similares às linhaças douradas e marrom, sendo consumida para a
mesma finalidade, entretanto pouco estudos são registrados na literatura sobre sua
composição físico-química e funcional.  Objetivo: O presente estudo tem por objetivo
revisar aspectos relacionados à composição físico-química de chia, bem como listar os
principais componentes responsáveis pela sua atribuição de funcionalidade e
capacidade antioxidante.  Metodologia: Trata-se de revisão  sobre caracterização
físico-química e principais constituintes antioxidantes de chia de artigos publicados,
principalmente, em revistas indexadas nas bases de dados MedLine, Lilacs, Capes,
Scielo, Google scholar e Cochrane e Sciencedirect, no período de 2004 a 2014, com
ênfase nos últimos 5 anos, nos idiomas português, espanhol e inglês, utilizando-se
como descritores principais chia (Salvia hispânica, L.), composição físico-química,
alimentos funcionais, antioxidantes, sendo priorizados estudos com aplicação de
metodologias oficiais, seguidos de tratamento estatístico.  Resultados: O grão de chia
apresenta composição química com consideráveis teores de nutrientes, comparando-se
á linhaça, com destaque para os macronutrientes proteína, lipídio, carboidratos (fibra
alimentar). Seu teor proteico pode alcançar até 23% do peso do grão, embora este não
seja consumido com a finalidade de contribuir no atendimento às necessidades
proteicas, entretanto considerando seu perfil de aminoácidos essenciais e perspectivas
futuras, poderá servir de matéria prima para estudos envolvendo melhoria de qualidade
proteica de produtos processados. Possui teores lipídicos de 28 a 35%, rico em ácidos
graxos polinsaturados, considerados altamente benéficos à saúde, sobretudo na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e manutenção da saúde. Outro
nutriente de destaque é a fibra alimentar (18 a 22%), importante na formação da
mucilagem (gel) na presença de água, pela presença de hidrocarbonetos com grupos
polares livres, auxiliando desta forma na sensação de saciedade, estímulo a
movimentos peristálticos, formação de barreira física desejáveis, aumento de volume
do bolo fecal, dentre outros benefícios. Como principais substancias com potencial
efeito antioxidante e protetor contra os efeitos deletérios à saúde presente no grão,
listam-se os ácidos clorogênico, ácido ferúlico, e caféico.  Conclusão: A chia é uma
matéria prima de considerável valor nutricional e potencial ação protetora da saúde
pela presença macronutrientes e substâncias antioxidantes. Entretanto, são ainda
incipientes as publicações científicas no Brasil sobre os efeitos nutricionais e
funcionais decorrentes de seu consumo.
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