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O cuidado paliativo é uma filosofia humanitária que consiste em 

cuidar de pacientes que não apresentam possibilidade de cura. Este 

meio assistencial deve ser composto por uma equipe multidisciplinar, 

que irão prevenir e proporcionar ao paciente um alívio da sua dor e 

sofrimento. A medicina nuclear é uma das áreas mais promissoras da 

medicina, que consiste na utilização de radioisótopos para a 

realização de diagnósticos, terapias e mais recentemente na 

assistência paliativa., 

Figura 1 – Cuidados paliativos. 

Fonte: Google Imagens 

Figura 2 – Radioisótopo. 

Fonte: Google Imagens 

A metodologia deste trabalho consiste na revisão bibliográfica de artigos 

localizados na base de dados Scielo, Pubmed, revistas eletrônicas, livros 

técnicos e teses de doutorado relacionados com o tema. As pesquisas 

foram realizadas no período de janeiro a maio de 2018, nos idiomas 

português, espanhol e inglês. Foram selecionadas publicações no 

período de 2004 a 2017. Utilizaram-se como descritores os termos: 

Medicina Nuclear, Cuidados Paliativos, Câncer.  

É preciso desmistificar a ideia que, cuidados paliativos só devem ser 

empregados quando não há mais possibilidade de tratamento e o paciente 

estiver em condição de terminalidade. Sua concepção engloba toda e 

qualquer doença que ameace a vida por ser progressiva ou até mesmo 

incurável. Seu principal conceito é promover a qualidade de vida dos 

pacientes e seus familiares por meio de prevenção e alívio do sofrimento. 

Isótopos 

Radioativos 

Indicação Produzido no 

Brasil 

Via de 

administração 

Eficácia 

SAMÁRIO 

(153Sm) 

Metástase 

Óssea 

Sim Endovenosa 80% 

RÊNIO 

(186Re) 

Metástase 

Óssea 

 

Não Endovenosa 70% 

ESTRÔNCIO 

(89Sr)* 

Metástase 

Óssea 

Não 

 

Endovenosa 65% 

FÓSFORO 

(32P) 

 

Metástase 

Óssea 

 

Não 

 

Oral 80% 

*A adição de uma dose baixa de cisplatina aumenta o efeito de uma dose 

padrão de 89Sr sem efeitos colaterais significativos, produzindo uma 

melhora significativa no tratamento paliativo da dor e um efeito citostático 

na doença óssea. A eficácia do tratamento pode chegar a 91%. 

Diante dos dados apresentados, evidencia-se o importante papel da medicina 

nuclear no tratamento de pacientes em que a medicina curativa já não mais 

acolhe, pois estes apresentam significativas diminuições dos sintomas que os 

acometem. 
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OBJETIVO GERAL 

 O presente trabalho tem como objetivo evidenciar a importância e a 

eficácia da medicina nuclear nos cuidados paliativos dos pacientes com 
câncer 


