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BRAQUITERAPIA 

Descrição do ato clínico

Braquiterapia prostática consiste na colo-
cação transperineal de implantes permanen-
tes (sementes) de radioisótopo iodo-125 na 
próstata, por via perineal, com fins curativos 
do adenocarcinoma da próstata. 

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia;
n Dieta/jejum (de acordo com a indicação do 

anestesiologista);
n  Banho pré-cirúrgico – deverá ser feito com 

solução aquosa de Cloro-hexidina 4% na 

véspera da cirurgia (noite) e na manhã do 
próprio dia da cirurgia;

n  Exames/Medicação do domicílio – levar 
para o hospital; certifique-se se haverá me-
dicamentos que deve suspender antes da 
intervenção;

n  Antes de ir para o bloco operatório deve 
retirar próteses (dentária, ocular), adornos 
e colocar meias elásticas.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  Manter repouso no leito, até indicação clínica;
n  Não retirar meias elásticas, estas devem ser 

mantidas até ao 1.º levante;

semivida do isótopo de iodo-125 é de cerca 
de 59 dias;

n  A radioatividade não é contagiosa. Não se 
passa pelo toque, aperto de mão ou beijo;

n  Pode sentir um ligeiro edema na pele, no 
local do tratamento e existir um pequeno 
sangramento;

n  Após retirar a algália, é normal sentir algum 
ardor ao urinar e existir vestígios de sangue 
na urina. Estes efeitos normalmente desa-
parecem no espaço de poucos dias após o 
tratamento;

n  Existe uma pequena hipótese de que as se-
mentes migrem para fora do seu local de 
implantação, para a bexiga ou uretra, po-
dendo ser expelidas na urina;

n  Nos primeiros 2 meses, os doentes são 
aconselhados a evitar pegar em crianças 
pequenas e evitar contacto próximo com 
grávidas durante algum tempo;

n  Durante cerca de 4 meses deve usar sem-
pre preservativo nas relações sexuais, veri-
ficando se juntamente com o sémen fica 
alguma semente. (O médico ou o radiote-
rapeuta serão as pessoas mais indicadas 
para informar e aconselhar sobre estes cui-
dados e a sua duração);

n  Retomar a medicação habitual de acordo 
com indicação médica;

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.

n  Evitar puxar ou tracionar a algalia;
n  Aplicar gelo de acordo com indicação 

clínica.

Cuidados pós alta (domicilio)

n  É importante que providencie a presença de 
um acompanhante/familiar no momento da 
alta e para apoio no pós-operatório;

n  Sobre os riscos para os outros, derivados 
da braquiterapia, é importante saber que 
os níveis de radiação das sementes são 
muito baixos e o seu alcance é muito limi-
tado, da ordem dos milímetros. Para além 
disso, a radiação diminui com o tempo. A 


