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1

QUEM SERÁ QUE

ESTÁ TOCANDO A 

CAMPAINHA?

2

É UMA 

ENCOMENDA da Fiocruz 

para você, que participou 

do projeto 

selênio.



Uma carta do projeto pra mim!

Uma revista em quadrinhos

Um folheto da Rio Chagas

Um broche da Rio Chagas

Máscaras com camada tripla

de tecido e N95 

Outros broches

3

OBA!!!

4

Que bom!!! 

VOU TER MAIS UM broche da 

Rio Chagas PARA USAR! 

E estava precisando 

de máscaras novas para 

continuar me protegendo  

da covid-19.



5

VOCÊ É UM 

PARTICIPANTE DO 

PROJETO SELÊNIO E A 

FIOCRUZ MANDOU ESSA 

CAIXINHA PARA LHE 

AGRADECER!

Eu sou

a Doutora 

Tania, que 

coordena a 

pesquisa. 

6

VOCÊ E OUTROS                            

65 PACIENTES COM                 

DOENÇA  DE CHAGAS 

QUE PARTICIPARAM DO 

PROJETO SELÊNIO 

AJUDARAM MUITO A 

FIOCRUZ!



7

Todos 

vocês vieram a muitas 

consultas PARA AJUDAR 

NA PESQUISA!

8

Fizeram 

muitos exames, nos 

doaram seu sangue e suas 

células, PARA AJUDAR A 

CIÊNCIA E A SAÚDE!



9

Os 30 Profissionais  da 

nossa equipe 

trabalharam bastante 

para finalizar a primeira 

etapa do projeto 

10

Essa 

parte da pesquisa 

durou 8 anos. 

AGORA vamos lhe

contar  os primeiros   

resultados 



#saudade

AS REUNIÕES COM OS 

PARTICIPANTES FORAM 

FUNDAMENTAIS.

11

PRIMEIRO ENCONTRO – abril de 2015 

12

E eu SOU 

MARCELO MENDES. 

O curso de CienciArte 

também foi uma oportunidade 

muito positiva. Quem 

participou conosco, 

Não esquece!



13

Fundada em 8 de abril de 2016

E em 2016 

fizemos a 

Assembleia de 

Fundação da 

Associação 

Rio Chagas. 

FOI MUITO 

EMOCIONANTE 

PARA TODOS 

NÓS!

PRIMEIRA 

ASSEMBLEIA DA 

ASSOCIAÇÃO 

RIO CHAGAS

14

Agora é

hora de contar a vocês qual

foi o resultado que encontramos 

quando comparamos o grupo 

que tomou selênio com o 

grupo que tomou 

Placebo.

Lembrando

que placebo era um 

comprimido igualzinho 

mas que não tinha o 

elemento selênio na sua 

composição.



15

Confirmamos, em parte, 

a nossa ideia original de 

que o selênio pode 

ajudar a impedir que a 

doença cardíaca             

avance.

melhorou
piorou

(                 )       (                   )

(                 )       (                   )

ficou igual

PARTICIPANTES QUE ESTAVAM NO 
GRUPO QUE INICIOU JÁ COM O 

CORAÇÃO MAIS FRACO

16

Ainda não. 

Como só olhamos o 

resultado depois de um ano 

de tratamento, a melhora 

aconteceu num pequeno grupo 

de participantes do grupo, 

que já estavam com 

seu coração mais 

FRACO

Então todos 

já vão poder tomar selênio

e melhorar?



1817

E no outro 

grupo maior? O que aconteceu 

com quem tomou selênio? 

melhorou piorou

(               )       (                 )

(                )      (                 )

ficou igual

No OUTRO grupo o selênio 

ajudou um pouco. mas a 

diferença não foi tão grande 

como no PRIMEIRO GRUPO

. Esse resultado também foi 

importante porque o selênio 

nunca havia sido testado em 

pessoas com doenÇa de Chagas. 

mostrou A SEGURANÇA DO 

TRATAMENTO 

Talvez o efeito  

do tratamento 

tenha sido 

pequeno porque 

só fizemos o 

acompanhamento 

por um ano

No grupo de participantes nos 

quais o coração bombeava mais que 

45% do sangue que chega a cada 

batimento, as diferenÇas foram 

menos importantes                       



19

O resultado 

com o PRIMEIRO grupo foi o 

mais importante, pois nos anima 

a repetir o  estudo com mais 

pacientes desse grupo 

para reconfirmar 

o resultado. 

Junto

com outros 

resultados  no 

mundo podemos 

começar a propor 

que O SELÊNIO seja 

usado no SUS, para 

quem tiver as 

características 

desse grupo. 

20

Descobrimos 

também que o tratamento 

com selênio, na dose que usamos  

com vocês, é muito seguro!! 

Não causou nenhum problema 

ou efeito colateral que 

pudesse ser associado                       

ao selênio.

Muito feliz em poder ajudar 

a ciência do país! O projeto 

teve outros resultados 

para compartilhar?  



21

Sim, confirmamos que, PELO MENOS

aqui no Rio, ONDE O ESTUDO FOI FEITO,

não há nenhum Portador de doenÇa

de Chagas com nível baixíssimo em

selênio. Mas algumas pessoas tinham

selênio um pouco baixo e seria muito

bom sempre comer alimentos com

selênio ou até mesmo usar

suplementos com selênio, NA DOSE

RECOMENDADA PELA ANVISA.

E NO NOSSO SANGUE, VOCÊS 

DESCOBRIRAM ALGUMA COISA? 

22

Isso pode ser 

porque a 

alimentação  no Rio 

é rica em fontes 

naturais de selênio, 

como feijão, pão, 

ovo e peixe,



24

Algumas 

pessoas tinham selênio 

em dose inadequada, outras 

suficiente, e outras em dose 

adequada. Ainda não sabemos

o que causa essa 

variaÇão.

23

As pessoas são tão 

diferentes... será que também 

tem muitas diferenças de 

selênio no sangue?

sim.                                                 

Achamos muitas diferenÇas.             

Mas temos que esperar mais 

tempo para ver se, 5 ou 10                 

anos depois do tratamento, 

essas diferenÇas vão estar 

associadas a melhorias.



25

Temos Sim.  

também verificamos que                                   

a dose de selênio que usamos                         

no nosso estudo pode ser 

aumentada.

que interessante! Tem mais 

algum resultado bacana?

26

Sim. se tivermos                            

financiamento PARA ISSO, 

do governo ou da indústria 

DE MEDICAMENTOS. 

Queremos FAZER outro estudo 

com uma dose maior

de selênio.

Então vocês vão fazer 

outro estudo?



27

Assim que a                           

pandemia de COVID-19 der  

uma trégua, vamos realizar 

um encontro presencial. 

Isso vai nos ajudar a fazer 

mais pesquisas sobre o 

selênio daqui para

frente.

28

SE VOCÊ Mantiver

Seu telefone e endereÇo

atualizados poderemos 

LHE avisar SOBRE

ESSE  encontro. 

Você                    

será muito 

bem-vindo, 

e vamos 

reembolsar 

seu gasto com 

transporte 

até a 

Fiocruz.



30

Além 

dos resultados, ele 

ESTIMULOU que a gente criasse 

a Associação Rio Chagas.

Foi muito legal

29

Sim!                                         

E o segundo estudo no 

mundo a olhar para um 

tratamento proposto para a 

doenÇa de Chagas visando 

sua influência no PROBLEMA

dO coraÇão dos                           

portadores.

É verdade 

que  esse foi o primeiro 

estudo com selênio em 

portadores de Doença de 

Chagas no mundo? 



32

Legados sociais do 

projeto selênio

InovaÇões

terapêuticas

InovaÇões sócio-educacionais

www.youtube.com/c/FalamosdeChagas

31

O desenvolvimento do 

Projeto Selênio está 

rendendo muitos frutos 

bacanas.

O curso para portadores e afetados 

As oficinas de cienciarte para falar de Chagas

A Associação Rio Chagas

O canal YouTube Falamos de Chagas

O Expresso Chagas 21 – tecnologia social



33

Nossa equipe deixa um                 

forte abraço.

Especialmente os 

3 médicos que TRABALHAM 

NOS nossos projetos: Tania, 

Alejandro e Marcelo.

34

Alejandro M. Hasslocher-Moreno

Alice G. Fernandes

Andrea S. de Sousa

Anna Cristina C. Carvalho

Beatriz M.S. Gonzaga

Carolina M. Santos

Constança Britto

Erica R. Maciel

Fernanda M. Carneiro

Fernanda S. Pereira-Silva

Gilberto M. Sperandio da Silva

Henrique H. Veloso

Jéssica Constermani

Luciana R. Garzoni

Luis O. Pimentel

Luiz Henrique C. Sangenis

Marcelo O. Mendes

Marcelo T. de Holanda

Marcos J. Azevedo

Maria G. Bonecini-de-Almeida

Mauro F. F. Mediano

Otacilio C. Moreira

Paula S.  da Silva

Pedro E.A.A. Brasil

Priscila F. Santos

Roberto M. Saraiva

Roberto R. Ferreira

Sérgio S. Xavier

Tania C. Araújo-Jorge

Vitor B. Paravidino

A equipe selênio                     

(em ordem alfabética) 
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