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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 suspeita de malignidade 
no pulmão, reduzindo testes inapropriados, 

biópsias de tecido invasivas desnecessárias, 
dias de hospitalização, e morbidade.

OncoLUNG Dx

bioprognos



O QUE É O ONCOLUNG 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.

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

• Eficaz: Solução para ajudar no Diagnóstico Diferencial do 
Cancro do Pulmão (como adjuvante dos achados suspeitos 
de imagem), a fim de reduzir o tempo de resposta para a 
confirmação do diagnóstico, bem como o número de biópsias 
de tecido desnecessárias.

• Mais completo: permite distinguir entre Cancro do Pulmão 
de células não pequenas (NSCLC) ou Cancro do Pulmão 
de células pequenas (SCLC), bem como discriminar entre 
adenocarcinoma ou carcinoma de células escamosas.

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

FINALIDADE

• Confirmar ou descartar o Cancro do Pulmão em imagens 
suspeitas.

PARA QUEM? 

• Pacientes com resultados de imagem pulmonar de baixo risco 
(lesão pulmonar ou benigna não normal - Lung-RADS 1), 
classificados como Lung-RADS 2, devem ser monitorizados ao 
fim de 12 meses para vigilância.

• Pacientes com resultados de imagem pulmonar classificados 
como Lung-RADS 3 ou Lung-RADS 4 que devem realizar uma 
biópsia tecidual.

• Pacientes com outros achados em imagem, além da Lung-
RADS, com suspeita de Cancro do Pulmão, que devem ser 
sujeitos a biópsia para confirmar ou descartar malignidade.

PROGNÓSTICO DO CANCRO DO PULMÃO

A sobrevivência no Cancro do Pulmão está fortemente associada ao 
estadio do tumor: quando o cancro é detetado em estadios precoces, 
localizados, a taxa de sobrevida em 5 anos (percentagem de pessoas 
que vivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico) é a mais alta.
No entanto, a sobrevida é menor (perto de 29%) para aqueles 
diagnosticados com estadios avançados, regionais. Além disso, a taxa 
de sobrevida para os casos com metástase distante, é a menor (menos 
de 5%), portanto um diagnóstico precoce pode salvar vidas.

Atualmente, os médicos consideram a idade e hábitos de fumar de 
pacientes com sintomas, como os dois principais fatores para prever 
o risco de Cancro do Pulmão. Se os pacientes fizerem parte desta 
classificação, recomenda-se uma tomografia computadorizada (TC), 
um teste com alto custo que às vezes deteta nódulos benignos como 
potencialmente cancerígenos. Aproximadamente 28% dos indivíduos 
de alto risco que são submetidos a exames de TC, obtiveram um 
resultado positivo, uma vez que o teste frequentemente identifica todos 
os nódulos pulmonares existentes. Resultam habitualmente em biópsias 
de tecido pulmonar desnecessárias aos quais os pacientes têm de se
submeter quando são encontrados achados suspeitos.

Taxa de sobrevida em 5 anos de acordo com o SEER 18 (Programa Surveillance,
Epidemiology and End Results, baseado na distribuição de fases entre 2007-2013)


