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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 mulheres com massas anexiais 
suspeitas, reduzindo testes inapropriados, 

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

OncoOVARIAN Dx

bioprognos



O QUE É O ONCOOVARIAN DX? 

• Inovador: Algoritmo de Atividade de Múltiplos Biomarcadores 
de Doenças (MBDAA - 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 Ovário (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 determinar com a mesma precisão o 
tipo histológico, distinguindo entre tumores epiteliais, tumores 
de células germinativas ou tumores dos cordões sexuais.

• 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 Ovário em imagens 
suspeitas.

PARA QUEM? 

• Mulheres com resultados inconclusivos no teste de Regras 
Simples do IOTA.

• Mulheres com massas anexiais suspeitas de Cancro do Ovário 
que devem ser submetidas a uma laparotomia ou cirurgia 
laparoscópica para confirmar ou descartar malignidade.

SAIBA MAIS 

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

PROGNÓSTICO DO CANCRO DO OVÁRIO

A sobrevivência no Cancro do Ovário 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 falta de sintomas específicos torna-o também conhecido 
como o “assassino silencioso” porque 75% dos pacientes chegam a um 
estadio avançado - distante, sem ter sintomas anteriores, em que as 
taxas de sobrevivência são as mais baixas, pelo que um diagnóstico 
precoce pode salvar vidas.

Neste sentido, quando há suspeita de patologia, é realizado um exame
físico e, de seguida, se existir palpação de ovário aumentado ou 
líquido no abdómen (ascite), realizam-se diferentes procedimentos de 
diagnóstico - como ecografias. Se for encontrada uma massa anexial, 
a mesma deve ser removida para confirmar ou descartar malignidade.

No entanto, de forma semelhante ao que acontece no Cancro do 
Pulmão, a maioria dos casos não é cancerígena (nos Estados Unidos a 
cada ano são removidas cerca de 300.000 dessas massas ovarianas, a 
maioria delas desnecessárias).

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


