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Exames de sangue minimamente invasivos para
detecção precoce e monitorização do cancro

bioprognos

Teste minimamente invasivo no sangue e 
urina para ajudar no diagnóstico diferencial 

de pacientes com um ou mais locais 
metastáticos, mas sem a origem primária 

identificada, reduzindo testes inapropriados, 
dias de hospitalização e morbidade.

OncoCUP Dx

bioprognos



O QUE É O ONCOCUP DX? 

• Inovador: Algoritmo de Atividade de Múltiplos Biomarcadores 
de Doenças (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithm) 
desenvolvido com um software de Inteligência Artificial (IA).

• Minimamente invasivo: Primeiro teste baseado numa simples 
amostra de sangue e urina que analisa um painel que consiste 
em vários marcadores tumorais com outros valores bioquímicos 
gerais.

• Preciso: Elevada capacidade para confirmar ou descartar 
achados suspeitos.

• Eficaz: Solução para ajudar no Diagnóstico Diferencial do 
Cancro de Origem Desconhecida - como adjuvante aos 
achados metastáticos -, a fim de reduzir o tempo de resposta 
(TAT - Turn Around Time) para a confirmação do diagnóstico, 
bem como o número de biópsias teciduais desnecessárias.

• Mais completo: também pode determinar o local primário entre 
mais de 30 tipos de tumores sólidos diferentes, como Cancro 
da Mama, Cancros Gastrointestinais, Cancros Ginecológicos, 
Tumores Endócrinos, Cancro do Pulmão, Linfoma, Melanoma 
maligno, Sarcoma e Cancro Urológico, entre outros.

• Validado: Declaração de Conformidade CE alcançada (De 
acordo com o Anexo VII da Diretiva de Dispositivos Médicos 
93/42/EEC).

FINALIDADE

• Confirmar o local primário em pacientes com cancro encontrado 
em um ou mais locais metastáticos, mas em que o local primário 
não pôde ser determinado.

PARA QUEM? 

• Pacientes com cancro metastático documentado 
histologicamente sem o sítio primário identificado.

SAIBA MAIS 

• Peça mais informações ao seu médico ou visite o nosso site 
para saber tudo sobre o OncoCUP Dx.

PROGNÓSTICO DO CANCRO PRIMÁRIO DESCONHECIDO

O prognóstico para pacientes com Cancro de Origem Primária 
Desconhecida (também conhecido como CUP - Cancer of Unknown 
Primary -), é muito reservado. Para estes pacientes, a sobrevida média 
é de aproximadamente 3 meses, com menos de 25% e 10% dos 
pacientes vivos em 1 e 5 anos, respectivamente.
O CUP é representado por um grupo heterogéneo de doenças, todas 
apresentando metástases como manifestação primária. Embora a 
maioria das doenças seja relativamente refratária aos tratamentos 
sistémicos, certas apresentações clínicas do CUP têm um melhor 
prognóstico. Em cada caso, detalhes clínicos e patológicos distintos 
exigem que se considere por uma gestão apropriada e potencialmente
curativa.
Embora apenas uma minoria de pacientes venha a ter uma doença 
curável ou uma doença para a qual haja benefício paliativo substancial, 
o uso apropriado de diagnóstico especial de patologia e estudos 
radiológicos seleccionados, identificarão pacientes para os quais a 
terapia dirigida fornecerá a melhor hipótese possível de resposta ao 
tratamento.
Os estudos atuais argumentam que definir um carcinoma como CUP 
requer que o paciente apresente um cancro metastático histologicamente 
documentado, isto é, um registo detalhado de saúde com um exame 
físico completo, incluindo: exames pélvico e rectal, exame de sangue 
com bioquímica completa, urinálise, teste para sangue oculto nas fezes, 
uma revisão da biópsia com estudo imunohistoquímico, radiografia 
do tórax; e tomografia computadorizada abdominal e/ou mamografia, 
conforme apropriado.Todos estes testes de diagnóstico e exames 
complementares aos quais o paciente será submetido, pretendem 
determinar o tumor primário a ser tratado, da maneira mais adequada, 
algo que infelizmente não será alcançado na maioria dos casos, o que 
resulta em altos níveis de stress, bem como um custo económico muito 
substancial.
Por esse motivo, na maioria dos casos, o número de exames é 
limitado àqueles que podem proporcionar um benefício clínico ao 
paciente, porque atualmente, o tratamento de pacientes com CUP 
tem um prognóstico muito reservado e fracos resultados, pelo que é 
recomendado concentrar todos os esforços em determinar qual o 
esquema de quimioterapia que poderá fornecer o benefício máximo 
com toxicidade mínima.


