
 

 
QUELATO SELÊNIO 

 

 Suplemento alimentar 
 

DCB: Não consta. 

 
 
Indicações: 

 

Anticarcinogênico; 

Imunoestimulante; 

Aumenta a potência masculina e o desejo sexual; 

Protege contra doenças cardíacas e circulatórios; 

Proporciona benefícios cosméticos a pele; 

Capaz de desintoxicar metais pesados, varias drogas, álcool, fumaça de cigarro, gorduras peroxidadas; 

Antiinflamatório e, portanto útil à artrite e outras doenças auto-imunes(2). 

 
Propriedades: 

 

Quelato de Selênio é um pó bronze claro a marrom claro composto de selenato de sódio e proteína hidrolisada do 

arroz e da soja.  

A quelação é uma reação química natural resultante quando determinados produtos químicos dão forma a uma 

molécula com uma estrutura particular. Os alemães reconheceram primeiramente a quelação natural dos alimentos no 

corpo há cem anos atrás. Os minerais quelados introduzem ao corpo um suplemento mineral para ser absorvido mais 

rapidamente e completamente, aumentando o benefício nutritivo. O processo envolve combinar minerais com os agentes 

quelantes, geralmente aminoácidos. Se os aminoácidos forem apropriados e as circunstâncias físicas controladas , os 

materiais reagirão para criar uma estrutura química nova. Esta estrutura protege as reações  indesejáveis que os minerais 

enfrentariam antes da absorção em locais no corpo humano. Há um valor nutritivo adicionado quando as proteínas 

vegetais são usadas como fonte dos aminoácidos. Também, os minerais quelados combinados com as vitaminas reduzem a 

deterioração da vitamina. 

O selênio é um mineral essencial que o organismo necessita em quantidades mínimas. O reconhecimento de sua 

importância vital no metabolismo humano ficou prejudicado devido ao seu potencial tóxico e aos temores de 

carcinogenicidade, temores que já foram descartados por indícios sugerindo exatamente o contrário – que o selênio 

oferece proteção contra diversos cânceres e, na verdade, contra um amplo espectro de doenças como: doenças crônicas, 

como arterosclerose (doença das artérias coronarianas, doença cerebrovascular e doença vascular periférica), câncer, 

doença degenerativa das articulações (artrite), cirrose e doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema) (2). 

 

 
Contra-indicações: 

 

Não constam. 



 

 
Dose Usual / Posologia: 

 

É usado nas concentrações de 20 a 200mcg de selênio elementar ao dia, geralmente associado com vitamina E, 

como suplemento dietético e como antioxidante, nas patologias associadas a sua deficiência e nas intoxicações por 

mercúrio, cádmio, e outros metais pesados(3). 

 

 
 
Precauções: 

 

Suspender o uso de selênio a qualquer sinal de toxicidade, dentre eles estão: odor persistente de alho na pele e 

no hálito, unhas fracas ou quebradiças, gosto de metal, tonteira e náusea sem outra causa aparente(2).  

 

 
 
Reações Adversas: 

 

Não constam. 

 

 

 
Interações Medicamentosas: 

 

Não constam. 

 

 

 
Informações Farmacotécnicas: 

 

Não constam. 
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Informações mais completas e referências científicas disponíveis sob consulta.  

Entre em contato conosco através do e-mail: sac@deg.com.br  
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