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A Braquiterapia Prostática é uma técnica de radioterapia 
minimamente invasiva utilizada para o tratamento do 
cancro da próstata localizado (em fase inicial), que tem 
uma alta taxa de sucesso na ordem dos 90%, comparando-
se com a cirurgia e a radioterapia externa. Esta técnica 
consiste na implantação, diretamente na próstata, por via transperineal e ecoguiada, 
de pequenas fontes radioativas (sementes), de forma a expor o tumor a uma alta 
dose de radiação, e evitando ao mesmo tempo que o intestino e a bexiga sejam 
afetados pela radiação. 
 
 
A braquiterapia é uma técnica simples, realizada com anestesia loco-regional ou 
geral durante cerca de 1h a 1h30min, podendo o doente ter alta dentro de 24h. 
O procedimento é realizado com controlo ecográfico, sendo adquiridas imagens da 
próstata de modo a ser reconstruída uma imagem tridimensional da próstata 
através de um programa informático específico desta técnica. Este passo é 
fundamental para a colocação correta na próstata das sementes através de agulhas, 
de modo a garantir a boa localização das sementes e a dose adequada de radiação 
na próstata. Pretende-se assim provocar a morte das células malignas na próstata, 
sem prejudicar os órgãos vizinhos. 
 
 
Para além de ter uma elevada taxa de cura, a braquiterapia é uma técnica de 
tratamento do cancro da próstata de fácil execução e com poucos efeitos 
secundários para o doente. Com a braquiterapia prostática não ocorre incontinência 
urinária e o risco de impotência é mínimo. 
 
 
 
 

A braquiterapia prostática é uma forma de tratamento que pode ser utilizada em 
doentes com cancro da próstata localizado (fase inicial em que as células tumorais 
não se disseminaram para fora da próstata), quando classificados como tumores de 
baixo ou médio risco (que constituem uma grande parte dos tumores localizados). 
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O QUE É? 

COMO É REALIZADA? 

QUEM PODE SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO DO TUMOR DA PRÓSTATA 
ATRAVÉS DA BRAQUITERAPIA? 

QUAIS AS VANTAGENS? 

NOVO TRATAMENTO PARA O CANCRO DA PRÓSTATA 
REALIZADO NO HOSPITAL DE FÃO 


